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Ö N S Ö Z 

1929-59 Yılları arasındaki dönemi kapsayan İktisat  Politikasının  Resmi Belgeleri  1963'de Siya-
sal Bilgiler Fakültesi'nde yayınlanmıştı. Az sayıda basılan bu kitap zamanla tükendi. Yeniden bas-
maya, yenilemeye girişilemedi. O günlerde, Türkiye ekonomisinin yakın tarihi diyebileceğimiz 
1929-59 dönemi üzerine yapılmış çalışmalar çok değildi. 1963'den bu yana birçok değerli araş-
tırma yapıldı, yayınlandı. Zamanla, bu dönemi daha iyi değerlendirebilecek duruma gelmiş 
sayılırız. 

Bu kitap dizisi ile 1929-59 dönemine yeniden dönüyoruz. 1963'de basılan kitabın kapsamını 
epeyi genişletiyoruz. Fakat, dönemle ilgili tüm iktisat politikası belgelerini bulup yayınlamak gi-
bi iddialı bir amacımız yok. Bu çalışmada, esas olarak TBMM tutanaklarındaki belgelere dayanı-
yoruz. Ana kaynak, iktisat politikası kararlarına yönelen komisyon (encümen) çalışmaları ve 
Meclis Genel Kurul görüşmeleridir. Yasama organında iktisat politikası oluşturulurken hangi 
gerekçelerin ve düşüncelerin ortaya çıktığını, oradaki tartışmaların niteliğini ve ölçülerini sap-
tamaya çalışıyoruz. İktisat politikasının stratejik çizgilerinin çizilişini, bunların siyasal temsilin 
çerçevesi içinde nasıl görüşülmüş, konuşulmuş olduğunu izlemek istiyoruz. Belgelerin farklı 
kaynaklara değil de, bu ana kaynağa dayanması, iktisat politikalarını bir süreklilik  içinde izleye-
bilmemizi de sağlıyor. 

1929-59 döneminin belgeleri üç döneme bölünerek yayınlanacaktır. Her dönem birkaç 
kitaba sığmaktadır. İlk dönem olan 1929-39 yılları siyasette tek parti dönemidir. Bu bakımdan, 
politika tartışmalarının TBMM'nden önce Parti'de yapıldığı, kararlar oluşturulduktan sonra 
konuların Meclis'e getirildiği düşünülebilir. İktisat politikası açısından, bu düşünceyi doğrula-
yacak bilgiye bir ölçüde sahibiz. Parti tutanakları elimizde bulunmuyor. Belki bir gün bunlar 
da bulunup yayınlanacaktır. Bugün için, iktisat politikasının eldeki tek düzenli  ve sürekli 
kaynağı TBMM tutanaklarıdır. Hatta, Meclis'teki çalışmaların Parti'de yapılmış olanlardan daha 
geniş ve ayrıntılı olduğu kabul edilebilir. Özellikle ekonomi ile ilgili birçok yasanın tümü ve 
ayrıntısı üzerinde bunu böyle kabul etmek daha gerçekçi olacaktır. Ayrıca, TBMM'nde sözalıp 
görüş bildirenlerin, Parti'deki düşüncelerini yinelemiş oldukları düşünülebilir. Şüphesiz, 
Meclis'ten önce görüşmeleri Parti'de yapılmış olan konuların bazı "kapalı devre" tartışmaları 
orada kalmış olabilir. Bununla birlikte, TBMM'nde ekonomi ile ilgili konularda yapılmış 
olan görüşmeler ve komisyon çalışmalarının ürünleri yeterince berraktır. 

Bir dönemi bilimsel olarak değerlendirebilmek için, yöneticilerinin ve sözcülerinin, hatta 
eleştiricilerinin gözünden izlemenin yeterli olmadığı bilinen birşeydir. Bu gerçek, özellikle ya-
kın dönemlerin araştırmalarında resmi belgelerin önemini azaltmıyor. En kapsamlı araştırmalar 
bile kopukluklardan kaçınamadıkları zaman zayıf kalıyorlar. Resmi belgelerin düzenli ve siste-
matik oluşu, zayıflıkları giderebilecek bir niteliktir. Ayrıca, resmi görüşlerin kalıplarını ve sınır-
larını taşısa da, resmi belgeler yer yer özel araştırmalar için yeni ipuçları veriyor. 

Bu çalışmada iktisat politikası kapsamına giren tutanakları ve komisyon raporlarını tam 
metin olarak değil, önemli gördüğümüz bölümleri ile yayınlıyoruz. Bugünün okuyucusuna ve 
iktisatçısına bir bütünlük ve kolaylık sağlayabilmek için, parçaları ayıklamak gerekiyor. Yine de 
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günümüzün ilgi alanları ile bakılırsa ayrıntı gibi görünen belgelere rastlanabilir. Bugünün 
okuyucusunu zorlayacak olan bir başka şey, o dönemin Türkçe kalıplarının ve sözcüklerinin 
farklılığıdır. Bu, yer yer bir yabancı dil derecesinde zorluk yaratabilir. Bu zorluk 1929 ve sonraki 
birkaç yıl için daha fazladır. Ama bunları aşmak, konuya önem veren ve ısınan okuyucu için zor 
değildir. 

İktisat politikasının kapsamı geniş tutulmuştur. Siyaset ve yönetim alanının bazı işlerini ve 
sorunlarını, özellikle I930'lu yıllarda iktisat alanından ayrı inceleyemiyoruz. Ülke yönetimi ile 
ekonominin yönetimi arasında sıkı bağlar var. Ülkenin iç işleri ile dış işleri yer yer ekonomi ile 
içiçe görünüyor. Bunun gibi, teknik ve mühendislik sorunları ile ekonominin sorunlarını da 
ayırmamak gerekli oluyor. İktisat politikasının kapsamını böyle geniş tutuşumuz, bir yönden de 
I930'lu yılların Türkiye'de bir ekonomide cihazlanma dönemi oluşundan ileri geliyor. Ekono-
mide cihazlanma, arayışları ve çözümleri ile ve bir bütün olarak bu dönemin en belirgin yönle-
rinden birisidir. I930'lu yılların gelişmeleri içinde ekonomi bir ana eksen gibidir. Yönetimin ve 
teknik alanların sorunları bu eksenle bağlantılıdır. 

Çalışmanın hazırlanışı ve yayınlanışına emek ve destek verenlere şükran borçluyum. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphane Müdürü ibrahim Güler ile Kütüphane çalışanlarına. 
T B M M Kütüphane ve dokümantasyon Bölümünün değerli yöneticilerine ve çalışanlarına 
öncelikle teşekkür etmek isterim. 1932 Yılının İş Kanunu hazırlığını yönetmiş olan Sayın 
Mehmet Ali Dağpınar'a, verdiği değerli bilgilerin yanısıra, burada okuma şansına kavuş-
tuğumuz yasa gerekçesi için, dostum Atillâ Çangır ile yardımcılarına titiz fotoğraf  çalış-
maları için teşekkür ediyorum. Bu kitabın ayrı bir ustalık gerektirmiş olan basımındaki 
emekleri için, hepsinin adını ayrı ayrı yazma şansından yoksun kaldığım Ankara Üniver-
sitesi Basımevi'nin çalışanlarına, Sayın Faruk Çınar ile Sayın Necati Demirboğa'nın şah-
sında teşekkür ederim. 

Birkaç yıldır süren bu çalışmadaki destek, sabır ve özveri payının büyüğü ise eşim 
Sevim ile kızlarım Umut ve Ayşegül'e aittir. Bu kitap dizisi onlara armağandır. 

Bilsay Kuruç 

Temmuz 1988 
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DAHİLİ İSTİHLÂK VERGİSİ ALINMAMASI VE GÜMRÜK TARİFE K A N U N U N U N 695. MADDESİNİN 
" C ve D " FIKRALARININ TADİLİ HAKKINDA K A N U N LÂYİHALARININ GÖRÜŞÜLMESİ 

12.6.1930 (TBMM) 91 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşane) 91 
İktisat Vekili Şakir Bey 91 

KİBRİT VE ÇAKMAK İNHİSARI İŞLETMESİNİN DEVRİNE VE 10 MİLYON DOLARLIK İSTİKRAZ AKDİNE 
DAİR K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

15.6.1930 (TBMM) 92 
Maliye Vekili .Saraçoğlu Şükrü Bey 92 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN MECLİS TATİLE GİRMEDEN YAPTIĞI KONUŞMA 
17.6.1930 (TBMM) 92 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN ANKARA HUKUK MEKTEBİNDE YAPTIĞI KONUŞMA 
28.7.1930 93 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN SİVAS DEMİRYOLUNUN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA 
30.8.1930 95 

SERBEST FIRKA LİDERİ FETHİ BEYİN İZMİR'DEKİ KONUŞMASI 
7.9.1930 •••• 104 



MİLLİ PARANIN KIYMETİNİ KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÂCIİL TEDBİRLERİ SAĞLAMAK ÜZERE 
TBMM'NİN REİSİCUMHUR TARAFINDAN TOPLANTIYA ÇAĞRILIŞI: 

22.9.1930 (TBMM) 106 

Başvekil İsmet Paşa 106 

(GÖRÜŞMELERİN DEVAMI 25.9. i930) 107 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 107 
Fethi Bey (Gümüşane) 109 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 110 
Fethi Bey '111 
Celâl Bey (İzmir) 111 
Remzi Bey (Sivas) 112 
Ağaoğlu Ahmet Bey — i 112 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 112 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN TEŞKİL ETTİĞİ YENİ HÜKÜMETİN PROGRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ 
2.10.1930 (TBMM) '. 113 

Başvekil İsmet Paşa 114 
Fethi Bey 115 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey • 117 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey (Burdur) 117 
Mahmut Bey (Siirt) 119 
Başvekil İsmet Paşa 120 
Fethi Bey 122 
Remzi Bey (Sivas) 122 
Başvekil ismet Paşa 123 

REİSİCUMHUR GAZİ M. KEMAL PAŞANIN MECLİS AÇIŞ NUTKU 
I . I I . I 930 (TBMM) 123 

AMERİKAN TİCARET MÜSTEŞARI Dr. JULİUS KLEİN İLE HAKİMİYETİ MİLLİYE GAZETESİNİN YAPTIĞI 
GÖRÜŞME 

10,11.1930 (ANKARA) 124 

ÂLİ İKTİSAT MECLİSİNİN AÇILIŞINDA İKTİSAT VEKİLİ MUSTAFA ŞEREF BEYİN YAPTIĞI KONUŞMA 
3.12.1930 (ANKARA) 125 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN TASARRUF VE YERLİ MALI HAFTASININ AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA 
I3.I2.I930 (ANKARA) 127 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞANIN CHF İZMİR VİLÂYET KONGRESİNDEKİ KONUŞMASI 
28.1.1931 131 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞANIN İZMİR TİCARET VE SANAYİ ODASINDA YAPTIĞI 
KONUŞMA 

1.2.193L (ANKARA) •- 132 

İKİNCİ MİLLİ SANAYİ SERGİSİNİN AÇILIŞINDA İKTİSAT VE TASARRUF CEMİYETİ UMUMİ KÂTİBİ 
RAHMİ BEYİN YAPTIĞI KONUŞMA 

I0.3.I93I 133 

KABOTAJ K A N U N U N U N 3. MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER: 
5.3.I93I (TBMM) 133 

İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey (Burdur) 134 
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MÜBADELE VE TEFVİZ MUAMELELERİNİN İNTACI VE KATİ TASFİYESİ (KARŞILIKLI NÜFUS VE 
TAŞINMAZMÜLK DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI) HAKKINDA K A N U N LÂYİHASI 
GÖRÜŞMELERİ 

19.3.1931 (TBMM) 134 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey (Muğla) 134 

ORDU MEBUSU ŞEVKET BEYİN, EMVALİ MİLLİYE VE METRUKEDEN MÜZAYEDE İLE (MİLLİ VE 
TERKEDİLMİŞ MALLARDAN AÇIK ARTIRMA İLE) SATILAN GAYRİ MENKUL (TAŞINMAZ) BEDELLERİ 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ İLE HAZ İNEDEN TAKSİTLE GAYRİ MENKUL MAL SATIN ALMIŞ 
OLANLARA BORÇLARINI TEDİYEDE (ÖDEMEDE) KOLAYLIK GÖSTERİLMESİ HAKKINDA K A N U N 
LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

2I.3. I93I (TBMM) 136 

Bütçe Encümeni mazbata muharriri Ahmet Remzi B. (Gazi Antep) 136 
İsmet Bey (Çorum) 137 
Kemal Bey (Adana) 137 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey (Çankırı) 137 

PULLUK K A N U N U ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER 
26.3.193I (TBMM) 137 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 138 

TÜRKİYE İLE ÇEKOSLOVAKYA ARASINDA AKTEDİLMİŞ OLAN TİCARET, VS. MUKAVELENAMESİNİN 
TASDİKİ HAKKINDA K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

26.3.1931 (TBMM) : 138 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 138 

YENİ İSMET PAŞA HÜKÜMETİ PROGRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ 
9.5. I93I (TBMM) 139 
Başvekil İsmet Paşa 139 
Sırrı Bey (Kocaeli) 140 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Bey (izmir) 140 

CUMHURİYET HALK FIRKASI Ü Ç Ü N C Ü BÜYÜK KONGRESİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER 
I0-I8.5. I93I (ANKARA) 141 

Veli Bey (Çanakkale) '. 141 
Sadettin Rıza Bey (İstanbul) 142 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşane) 142 
Vasıf Bey (İzmir) 143 
Zamir Bey (Adana) 143 
Sadettin Rıza Bey 144 
Emin Bey (Eskişehir) 144 
Dr. Ali Rıza Bey (Denizli) 144 
Turgut Bey (Manisa) 144 
Emin Bey 145 
Recep Bey (Kütahya) 145 
Vasıf Bey 146 

Recep Bey 147 
Başvekil İsmet Paşa 147 
Hasan Vasıf Bey (İstanbul) 147 

İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 147 

Sadettin Rıza Bey 148 

Alaaddin Bey (Kütahya) 148 
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Halil Bey (Giresun) 148 
Hasan Bey (Kars) 149 
Maliye Vekili Abdülhalik Bey 149 
Sadettin Rıza Bey 150 
Emin Bey 151 
Asım Bey (Kocaeli) 151 
Sadettin Rıza Bey 152 
Nabi Bey (Gümüşane) 152 
Asım Bey 153 
Maliye Vekili Abdülhalik Bey , 153 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 153 
Hasan Fehmi Bey 158 
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Başvekil İsmet Paşa 158 
DEVLET DEMİRYOLLARI İNŞAATI İLE İŞLETME İDARESİNİ AY IRAN K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

I .6 . I93I . (TBMM) 159 
Nafıa Vekili Hilmi Bey (Adana) 159 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey (Gümüşane) 159 

ARAZİ VERGİSİ K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
20.6.193l (TBMM) 160 
Sait Azmi Bey (Kayseri) 160 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey 160 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 160 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey 161 
Refik Şevket Bey (Manisa) • 161 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 162 

BİNA İRATLARI K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
22.6.193I (TBMM) 162 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) 162 
Maliye Encümeni Reisi İsmet Bey 163 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey 163 

MUAMELE VERGİSİ K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
27.6.193I (TBMM) 164 
Rüştü Bey (Bursa) 164 
Sadettin Rıza Bey (istanbul) 165 
Ahmet İhsan Bey (Ordu) 165 
Emin Bey (Eskişehir) 165 
Hamdi Bey (Mersin) 165 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey P 165 

HAYVANLAR VERGİSİ K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
29.6.193I (TBMM) 167 
Emin Bey (Eskişehir) 167 
Remzi Bey (Sivas) 167 
Emin Bey 167 
Rasih Bey 'Antalya) 167 
Emin Bey 167 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 167 

BİNA VERGİSİ K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
(Devam) 29.6.1931 168 
Emin Bey 168 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey v 168 
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1931 SENESİ BÜTÇE K A N U N U GÖRÜŞMELERİ 
14.7.1931 (TBMM) - 1 6 8 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey 1 6 9 

Sırrı Bey (Kocaeli) 1 7 ° 
Kâzım Pş. (Diyarbekir) 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşane) 

171 
Sırrı Bey 
Muhittin Nami Bey (Muş) 

172 Sırrı Bey 171 Enver Bey (Balıkesir) 
Rüştü Bey (Bursa) 1 7 3 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 1 7 4 

(GÖRÜŞMELERİN DEVAMI I5.7.I93I) DÜYUNU UMUMİYE BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 175 
r- • a 176 
Emin Bey 

176 
Rasih Bey (Antalya) 
Mazhar Müfit Bey (Denizli) 1 7 6 

c . c 176 
Emin Bey 

• 176 Başvekil İsmet Paşa 
Emin Bey 1 7 7 

Rüştü Bey 1 7 7 

Başvekil İsmet Paşa 1 7 7 

İKTİSAT VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 
I6.7.I93I (TBMM) 1 7 8 

Sırrı Bey (Kocaeli) 1 7 8 

Remzi Bey (Sivas) 1 7 8 

Halil Bey (izmir) 1 8 6 

(GÖRÜŞMELERİN DEVAMİ I8.7.I93I) 
Rüştü Bey (Bursa) 1 8 4 

Hacı Mehmet Bey (Kütahya) 185 
Emin Bey (Eskişehir) 186 
İktisat Veki l i Mustafa Şeref Bey (Burdur ) 187 

T.C. İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER İTTİHADI ARASINDA AKTOLUNAN TİCARET 
VE SEYRİSEFAİN MUAHEDESİNİN TASDİKİ HAKKINDA K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

22.7.193I (TBMM) 191 
Emin Bey " 1 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Bey 192 
Emin Bey 192 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 192 
Mazhar Müfit Bey (Denizli) 192 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 193 

REİSİCUMHUR GAZİ M. KEMAL PAŞANIN MECLİS AÇIŞ NUTKU 
I . I I . I 9 3 I (TBMM) 193 

GİRESUN MEBUSU HAKKI TARIK BEY VE 118 ARKADAŞININ TEŞKİLÂT I ESASİYE K A N U N U N U N 95. 
MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA K A N U N TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

28. I I . I93I (TBMM) . 194 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşane) 194 
Halil Bey (İzmir) 194 

İKTİSADİ VE MALİ VAZİYET ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER 
28.11.1931 (TBMM) 195 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 195 
Maliye Vekili Abdülhalik Bey 197 
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Mazhar Müfit Bey (Denizli) 197 
Emin Bey (Eskişehir) ; 197 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşane) 198 
Ahmet İhsan Bey (Ordu) 198 

(GÖRÜŞMELERİN DEVAMI 29. l l . l93 l ) 

Sırrı Bey (Kocaeli) 198 
Remzi Bey (Sivas) 199 
Rüştü Bey (Bursa) 199 
Tahsin Bey (Aydın) 200 
Hasan Vasıf Bey (istanbul) 1 200 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 201 
Besim Atalay Bey (Aksaray) 202 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 202 

BUHRAN (MİLLİ İKTİSADİYATI KORUMA) VERGİSİ K A N U N LÂYİHASININ GÖRÜŞÜLMESİ 
30. I I . I93I (TBMM) 202 

Rahmi Bey (Sivas) 202 
Refik Şevket Bey (Manisa) 203 
Sadettin Rıza Bey (İstanbul) .. 203 
Maliye Vekili Abdülhalik Bey : 203 

İŞ K A N U N U HAKKINDA İZMİR MEBUSU MAHMUT ESAT BEYİN İKTİSAT VEKÂLETİNDEN SÖZLÜ 
SUALİ 

7.12.1931 (TBMM) ' 203 

İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 203 
Mahmut Esat Bey 206 

TÜTÜN MÜSTAHSİLLERİNİN İKTİSADİ VAZİYETİ HAKKINDA İZMİR MEBUSU MAHMUT ESAT BEYİN 
SÖZLÜ SUALİ 

10.12.1931 (TBMM) 206 

iktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 207 
Mahmut Esat Bey 208 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 209 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN TASARRUF VE YERLİ MALI HAFTASININ AÇILIŞINDA YAPTIĞI 
KONUŞMA 

12.12.1931 (ANKARA) 209 

22 TEMMUZ 1931 TARİH VE 1873 NO.LU KANUNA EK K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
21.12.1931 (TBMM) 211 
Sırrı Bey (Kocaeli) 212 
İsmail Bey (Şebin Karahisar) 212 
Raif Bey (Trabzon) 212 

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
7.1.1932 (TBMM) 213 

Sırrı Bey (Kocaeli) .* 213 

Ahmet Saffet  Bey (Elâziz) 213 

Raif Bey (Trabzon) 213 

Ahmet İhsan Bey (Ordu) 213 

Muhtelit Encümen Mazbata Muharriri Salâhattin Bey (Kocaeli) 214 
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KOCAELİ MEBUSU SIRRI BEYİN TEŞVİKİ SANAYİ K A N U N U N D A N İSTİFADE İLE GÜMRÜKSÜZ 
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HAKKINDAKİ SUALİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER 
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İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 214 

TEŞVİKİ SANAYİ K A N U N U N U N 7. MADDESİNİN C FIKRASININ TEFSİRİ HAKKINDA 3/35 NOLU 
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29.2. I932 (TBMM) 216 

Rüştü Bey (Bursa) 216 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 216 
Ahmet İhsan Bey 216 
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Rüştü Bey 2I7 
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KTİSAT VEKİLİ MUSTAFA ŞEREF BEYİN 3. MİLLİ SANAYİ SERGİSİNDE YAPTIĞI KONUŞMA 
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I7I0 NO.LU K A N U N U N 7. MADDESİNİ DEĞİŞTİREN K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
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Refik Şevket Bey (Manisa) 218 
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(GÖRÜŞMELERİN DEVAMI 7.5.I932) 
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K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

4.6. 1932 (TBMM) 245 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 245 
İktisat Encümeni Reisi Rahmi Bey (izmir) 246 

EASTERN TELGRAF KUMPANYAŞIYLA YAPILMIŞ MUKAVELENİN FESHİ İLE ' IMPERIAL AND 
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED' ŞİRKETİYLE BİR MUKAVELE YAPILMASI HAKKINDA 
K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

9.6.1932 (TBMM) 246 

Remzi Bey (Sivas) . . . .' 247 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey „ 247 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE MÜTEDAVİL SERMAYE VERİLMESİNE DAİR K A N U N 
LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

II.6.1932 (TBMM) . . 248 

Refik Şevket Bey 248 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 248 
Refik Şevket Bey 249 
Hasan Fehmi Bey 249 

1932 SENESİ BÜTÇESİ İÇİN YENİDEN TANZİM EDİLEN KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
20.6.1932 (TBMM) 249 

Maliye Vekili M. Abdülhalik Bey 249 
Halil Bey (İzmir) ' 252 
Refik Şevket Bey 253 
Sırrı Bey 253 

(GÖRÜŞMELERİN DEVAMI 21 .6.1932) 

Recep Bey (Kütahya) 256 
Sırrı Bey 260 
Recep Bey • • 260 

* DAHİLİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

22.6.1932 (TBMM) ' 260 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 260 

İKTİSAT VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 
23.6. 1932 (TBMM) . 264 

İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 264 
Hamdi Bey (istanbul) 267 
Sırrı Bey (Kocaeli) 267 
Vasıf Bey (istanbul) 267 
iktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 268 
Kitapçı Hüsnü Bey (İzmir) , '-. 269 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 269 

MAARİF VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 
25.6.1932. (TBMM) 269 

Refik Şevket Bey . •• 269 
Maarif Vekili Esat Bey (Bursa) . 270 



MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 
26.6.1932 (TBMM) ••••• 271 
Milli Müdafaa Vekili Zekâi Bey (Diyarbekir) 271 

HAZİNEDEN TAKSİTLE MAL SATINALMIŞ OLANLARIN TAKSİT BEDELLERİNİN TECİLİ HAKKINDAKİ 
K A N U N A EK K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

27.6.1932 (TBMM) T 273 
Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) 273 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 273 

ÇAY, ŞEKER VE KAHVE İTHALÂTININ BİR ELDEN İDARESİ HAKKINDA K A N U N LÂYİHASI 
GÖRÜŞMELERİ 

2.7.I932 (TBMM) 274 
Halil Bey (İzmir) 275 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 277 
Halil Bey 278 
Recep Bey 279 
Halil Bey 282 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 282 

HÜKÜMETÇE ZİRAAT BANKASINA MUBAYAA ETTİRİLECEK BUĞDAY HAKKINDA K A N U N LÂYİHASI 
GÖRÜŞMELERİ 

3.7.1932 (TBMM) 284 

Ziraat Vekili Muhlis Bey 284 
Emin Bey 285 
Ziraat Vekili Muhlis Bey 285 
Sırrı Bey 286 
Ziraat Vekili Muhlis Bey 286 

K A N U N U MAHSUSALARINA TEVFİKAN KURULMUŞ OLANLARDAN MAADA DEV LET SERMAYESİYLE 
TESİS EDİLMİŞ VE EDİLECEK FABRİKALARİN VE DEVLET İŞTİRAKLERİNİN VE KURULMASI 
MÜSAADEYE TABİ VEYA MUKAVELEYE BAĞLI OLAN FABRİKALARIN SURETİ İDARESİ VE DEVLET 
SANAYİ OFİSİ TEŞKİLİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASi GÖRÜŞMELERİ 

3.7.1932 (TBMM) 286 
Sırrı Bey 287 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 287 
Salâhattin Bey (Kocaeli) 288 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 288 
Salâhattin Bey 288 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 289 
Salâhattin Bey 289 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 289 

TÜRKİYE AFYON YETİŞTİRİCİLERİ SATIŞ KOOPERATİFİ HAKKINDA K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
3.7.I932 (TBMM) 291 
Sırrı Bey 291 
Emin Bey '. 291 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 291 
Sırrı Bey 293 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 293 
Sırrı Bey 293 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 293 
Sırrı Bey 293 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 293 
Sırrı Bey 293 
İktisat Vekili Şeref Bey J 294 
Sırrı Bey . 294 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 294 
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Sırrı Be/ 294 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 294 

TÜRKİYE SANAYİ KREDİ BANKASI TEŞKİLİ HAKKINDA K A N U N LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
7.7.1932 (TBMM) 294 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey .. 295 
Sırrı Bey 295 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 296 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 297 
Hasan Vasıf Bey 298 
Emin Bey 300 
Sırrı Bey 300 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 300 
Kitapçı Hüsnü Bey 301 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 301 
Emin Bey 302 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 302 
Hasan Vasıf Bey 302 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 302 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 302 
Vasıf Bey 302 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 302 
Mazhar Müfit Bey 303 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 303 
Mazhar Müfit Bey 303 
Hasan Fehmi Bey 303 
Hasan Vasıf Bey 303 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 303 
Vasıf Bey 304 
Hasan Fehmi Bey 304 
Kemal Turan Bey (İsparta) , . 304 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey 304 

TÜRKİYE POSTA VAPURCULUĞU ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI 
GÖRÜŞMELERİ 

9.7.1932 (TBMM) 304 
Hamdi Bey (Ordu) 305 
Kitapçı Hüsnü Bey 305 
Sırrı Bey 305 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi Bey 306 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN İZMİR'DE YAPTIĞI KONUŞMA 
27.7.1932 307 

İKT İSAT VEK İ L İ M A H M U T C E L Â L B E Y İ N TAMİMİ 11 .9.1932 308 
REİSİCUMHUR GAZİ M. KEMAL PAŞANIN MECLİS AÇIŞ NUTKU 

l . l l . l 932 (TBMM) 312 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN TASARRUF VE YERLİ MALI HAFTASININ AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA 
I2.I2.I932 (ANKARA) 

V . ENCÜMEN (KOMİSYON) RAPORLARI 312 
Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Düyunu Umumiyesi Hamillerinin Mümessilleri Arasında Aktedilen 
Mukavelenamenin Tasdikine Dair I /299 no.lu kanun Lâyihası 315 

Esbabı mucibe (Gerekçe): I4. I I . I928 
Kabul tarihi: I . I2. I928 

1927 Malî senesi nihayetine kadar olan emanatı adiye ve bütçe emanatının sureti tesviyesi hakkında 
1/494 no.lu kanun lâyihası 315 
Esbabı mucibe: 12.5.1929 
Bütçe encümeni mazbatası: 1.6.1929 
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I /243 No. lu Mandıra ve ağıllar kanunu lâyihası 316 
Esbabı mucibe: I4.5.I928 
Kabul tarihi: I5.3.I929; Kanun no: I3423 
(Ağıllar hakkında kanun) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerikan Ford Motör Kumpani Eksportes Enikorporeytit (American Ford  Motor 

Company Exports  Inc.) Şirketi arasında münakit mukavelenamenin tadili hakkında I /296 no. lu kanun lâyihası . 317 
Esbabı mucibe: I2.I2.I928 
Maliye encümeni mazbatası: 27.I2.I928 
İktisat encümeni mazbatası: I2. I . I929 
Bütçe encümeni mazbatası: 24.1.1929 
Kabul tarihi: 2.2.I929, Kanun no: I39I 
(T.C. Hükümeti ile Ford Motör Eksports Enkorporeytit Şirketi arasında aktedilen mukavelenamenin 
tasdikine dair kanun) 

Esham ve tahvilât ve nukut borsaları hakkında I /350 no.lu kanun lâyihası 318 
Esbabı mucibe: 25. 12.1928 
İktisat encümeni mazbatası: 2I.3.I929 
Maliye encümeni mazbatası: I3.5.I929 
Kabul tarihi: I6.5.1929, Kanun no: I447 
(Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu) 

Vilâyetlerin umumi idaresi hakkında I /352 no. lu kanun lâyihası 321 
Esbabı mucibe: 9.1.1929 
Muhtelit encümen mazbatası: 2I.3.I929 
Kabul tarihi :18.3.1929, Kanun no: I426 
(Vilâyet idaresi kanunu) 

Harici ticaret dairesi teşkiline dair I /333 no.lu kanun lâyihası 323 
Esbabı mucibe: 10.1. I929 . 

İmha edilen evrakı naktiye miktarının tesbiti hakkında I /347 no.lu kanun lâyihası 324 
Esbabı mucibe: I7. I . I929 
Kabul tarihi: 23.3.1929, Kanun no: I408 
(İmha edilen evrakı nakdiye miktarının tesbitine dair kanun) 

İstatistik teşkilâtı hakkında I /35I no.lu kanun lâyihası 325 
Esbabı mucibe: I.5.I929 
Kabul tarihi: I.2.I930, Kanun no: I554 
(İstatistik Umum Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hakkında kanun) 

I /354 No.lu Gümrük tarife kanunu lâyihası 325 
Esbabı mucibe: 26.I.I929 
Tarife muhtelit encümeni mazbatası: 6.5.I929 
Kabul tarihi: f .6.1929, Kanun no: I499 
(Gümrük tarifesi kanunu) 

I /359 No.lu İcra ve iflâs Kanunu ve tatbikine ait kanun lâyihaları 330 
Esbabı mucibe: 6.2. 1929 
Kabul tarihi: 18.4.1929, Kanun no: 1424, 1425 
(İcra ve iflâs kanunu) 
(İcra ve iflâs kanununun tatbiki hakkında kanun) 

Memleketimize gelen unların gümrük resminin muvakkaten tenzili hakkında I /353 no.lu kanun lâyihası 330 
Esbabı mucibe: 23.1.1929 
İktisat encümeni mazbatası: 4.2.1929 
Kabul tarihi: 23.2.1929, Kanun no: 1400 
(Un resminin muvakkaten tenzili hakkında kanun) 

Maliye Vekâleti 1928 senesi bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında I /39I no.lu kanun lâyihası 332 
Esbabı mucibe: 5.3.1929 



— XXı — 

Kabul tarihi: 16.5.1929, Kanun no: 1450 
(Kibrit fabrikası için taahhüt icrasına mezuniyeti mutazammın kanun) 

Samsun sahil demiryolları Türk anonim şirketinden satın alınacak hisse senetleri hakkında I /397 no.lu kanun 
lâyihası . . . . , , 332 

Esbabı mucibe: 7.3.1929 
Kabul tarihi: 2.6. 1929, Kanun no: 1524 
(Samsun sahil demiryolları hisse senedatının mubayaasına dair kanun) 

Ticaret mukavelesi aktedilmeyen devletlerle 1930 Haziranına kadar muvakkaten ticaret itilâfnamesi akti 
hakkında I /407 no.lu kanun lâyihası 332 

Esbabı mucibe: 16.3. 1929 
Kabul tarihi: i.4.1929, Kanun no: 1410 

Ticaret ve sanayi odaları azalariyle müstahdeminin vazifesi memuriyelerinden dolayı takibat icap edip 
etmeyeceğinin tefsiri hakkında 3/260 no.lu Başvekâlet tezkeresi: 23.3.1929 333 

İktisat encümeni mazbatası: 14.5.1929 
Heyeti umumiye kararı tarihi: 27.1 .1930, No: 543 
(Ticaret ve sanayi odaları azılariyle müstahdeminin vazifei memurelerinden dolayı takibat ifası halinde 
devlet memurları gibi muhakemeleri icap edip etmeyeceğinin tefsirine mahal olmadığı hakkında Heyeti 
Umumiye kararı) 

Maarif vergisi kanununun 1230 no.lu zeyli ahkâmının tezyidi hakkında I /428 no.lu kanun lâyihası 334 
Esbabı mucibe: I .4.1929 
Kabul tarihi: 2.6.1929, Kanun no: 1522 
(Bütçelerinde maarife muhtas varidatı maarif hizmetlerine kâfi gelmeyen vilâyetlerin 1929 mali senesi 
masrafları hakkında kanun) 

Demiryolları ve limanlar ile su işleri için 240 milyon liralık tahsisat verilmesi hakkında I/433 no.lu kanun 
lâyihası » 334 

Esbabı mucibe: 9.4.1929 
Kabul tarihi: 29.5.1929, Kanun no: 1482 
(Demiryolları ve limanlar ile su işleri için 240 milyon liralık tahsisat itasına ve bu miktara kadar taahhüt 
icrasına dair kanun) 

Şose ve köprüler hakkında I /43I no. lu kanun lâyihası 337 
Esbabı mucibe: 10.4.1929 
Kabul tarihi: 2.6.1929, Kanun no: 1827 
(Şose ve köprüler kanunu) 

Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin vergilerin asıllarıyle tevhidine ve vergi nisbetleri üzerinden icra kılınan 
tadilâta dair I /432 no. lu kanun lâyihası 339 
Esbabı mucibe: 15.4.1929 
Bütçe encümeni mazbatası: 15.5.1929 
Kabul tarihi: 18.5.1929, Kanun no: 1454 

Deniz ticareti hakkında I /443 no.lu kanun lâyihası 344 
Esbabı mucibe: 18.4.1929 
Kabul tarihi: 13.5.1929, Kanun no: 1440 
(Deniz Ticaret Kanunu) 

Ziraat makinelerinde kullanılan mevaddı müştailenin rüsumu hakkındaki kanunun I. maddesinin tefsirine dair 
3/279 no.lu Başvekâlet tezkeresi: 22.4.1929 344 
İktisat encümeni mazbatası 11.5. 1929 
Heyeti Umumiye kararı: 28.5.1929, No: 508 
(Çayır biçme makinelerinde sarf edilen müştail maddelerin resimlerden muaf olduğu hakkında heyeti 
umumiye kararı) 
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Maadin nizamnamesinin bazı maddeleriyle taş ocakları nizamnamesinin tadiline dair kanunun bazı 
maddelerini tadil edici I /453 no. lu kanun lâyihası > 345 

Esbabı mucibe: 28.4.1929 
İktisat encümeni mazbatası: 6.5.1929 
Heyeti Umumiye kararı: 4.5.1929, No: 500 

Mevcut evrakı naktiyenin yenileriyle istipdaline dair kanuna bir madde ilâvesi hakkında I /476 no.lu kanun 
lâyihası 346 

Esbabı mucibe: 5.5.1929 
Kabul tarihi: 2.6.1929, Kanun no: 1514 
(Evrakı naktiyenin ihtiyatları ile değiştirilmesi hakkında kanun) 

Zirai itibar ve alım kooperatifleri hakkında I /580 no. lu kanun lâyihası 346 
Esbabı mucibe: 11.5.1929 
Kabul tarihi: 28.5.1929, Kanun no: 1470 
(Zirai kredi kooperatifleri kanunu) 

Teşviki sanayi kanununun 26. maddesinin tadil ve 42. maddesinin de ilgası hakkında I /469 no.lu kanun lâyihası 347 
Esbabı mucibe: 13.5.1929 
Kabul tarihi: 14.1. II929, Kanun no: 1543 
(Teşviki sanayi kanununun 26, ve 42. maddelerinin tadili hakkında kanun) 

Ziraat makinelerinde ve ziraatte kullanılan mevadı müştaile ve muharrike ile müstahzaratı kimyeviyenin 
rüsumu hakkındaki kanunu tadil edici I /498 no.lu kanun lâyihası 348 

Esbabı mucibe: 14.5.1929 
Kabul tarihi: 2.6.1929, Kanun no: 1527 
(Ziraat makinalerinde ve ziraatte istimal olunan mevadı müştaile ve muharrike ile müstahzaratı 
kimyeviyenin rüsumu hakkındaki 22 Şubat 1926 tarih ve 752 no.lu kanunun bazı maddelerinin tadiline 
ve mezkûr kanuna bazı mevad tezyiline dair kanun) 

Kibrit inhisarı muamelâtının tarzı idaresi ve çakmakların da devlet inhisarında bulundurulması hakkında 
I /504 no.lu kanun lâyihası 348 

Esbabı mucibe: 16.5.1929 
Kabul tarihi: 1.6.1929, Kanun no: 1503 
(Kibrit ve çakmak inhisarı kanunu) 

Aydın ve İzmir-Kasaba Demiryolları idaresiyle aktolunan mukavelenamelerin tasdiki hakkında 
I /513 no.lu kanun lâyihası 349 

Esbabı mucibe: 26.5.1929 
Kabul tarihi: 3.6.1929, Kanun no: 1529 

(Aydın-İzmir ve İzmir-Kasaba ve temdidi demiryollarında posta ve telgraf muamelesi ifası için Dahiliye 
Vekâletiyle mezkûr demiryolları idareleri arasında aktolunan mukavelenamelerin tasdiki hakkında 
kanun) 

Tapu kayıtlarından kanuni sebeplerle kıymetini kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkında I /522 no.lu kanun 
lâyihası 349 

Esbabı mucibe: 30.5.1929 
Kabul tarihi: 2.6.1929, Kanun no: 1515 
(Tapu kayıtlarından hukuki kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair kanun) 

Gümrük muafiyetine ait bazı hususi kanunların devam edip etmeyeceğinin tefsirine dair 3 /343 no.lu Başvekâlet 
tezkeresi 350 

Maliye Vekâleti tezkeresi: 16.11 .1929 
Heyeti Umumiye kararı: 14.11. 1929, No: 151 
(Gümrük muafiyetine ait bazı hususi kanunların meriyetinin devam edip etmeyeceğinin tefsiri) 
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İnhisar idarelerinin şahsiyeti hükmiyeyi haiz müessesat halinde ve mülhak bütçe ile idaresi hakkında 
I /159 no.lu kanun lâyihası 351 

Esbabı mucibe: 29.3.1928 
Kabul tarihi: 31.5.1930, Kanun no: 1660 
(Maliye Vekaleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında kanun) 

Milli bankalarca teşkil olunacak şeker şirketine iştirake ve avans verilmesine dair I /7I7 no.lu kanun lâyihası . 351 
Esbabı mucibe: 27.5. 1928 
Kabul tarihi: I0.6.I930, Kanun no: 1709 
(Şeker şirketine iştirake ve avans verilmesine dair kanun) 

Eğlence ve hususi istihlak vergisi kanununun tasdiki hakkında I /304 no.lu kanun lâyihası 351 
Esbabı mucibe: I2.8.I928 
Kabul tarihi: I9.5.I930, Kanun no: I629 
(Eğlence ve hususi istihlak vergisi kanunu) 

I/4I I No.lu Belediye kanunu lâyihası 352 
Esbabı mucibe: 20.3. 1929 
Kabul tarihi: 3.4.1930, Kanun no: I580 
(Belediye kanunu) 

Umumi hıfzıssıhha hakkında I /44I no.lu kanun lâyihası . 353 
Esbabı mucibe: I7.4. I930 
Kabul tarihi: 24.1930, 
(Umumi hıfzıssıhha kanunu) 

Tütün inhisarı hakkında I /466 no.lu kanun lâyihası 355 
Maliye encümeninin tasdiki: 5.5.I929 
Hükümetin teklifine merbut cetveller. 
Kabul tarihi: 9.6.I930, Kanun no: 170f 
(Tütün inhisarı kanunu) 

Tütün idaresi muvakkatesi hakkındaki kanuna müzeyyel I /474 no.lu kanun lâyihası 359 
Esbabı mucibe: 5.5. 1929 
İktisat encümeni mazbatası: I6. I . I930 
Heyeti umumiye kararı: I2.6. 1930, No: 577 

(Tütün inhisarının müddetle mukayyet olmadığı hakkında Heyeti Umumiye kararı) 

Arazinin kısa bir müddet zarfında umumi tahririnin icrası ile yeni kıymetler üzerinden vergi alınmasının 
temini için icrası hakkında I /502 no.lu kanun lâyihası 361 

Esbabı mucibe: I6.5.1929 
Maliye encümeni mazbatası: 3.6.I929 
Kabul tarihi: 29.5.1930, Kanun no: I65I 
(Arazinin tahririne dair kanun) 

Devlet demiryolları istimlak kanununun tefsiri hakkında 3/3I6 no.lu Başvekalet tezkeresi: 24.10.1929 . . . . 362 

Bütçe encümeni mazbatası: 22.4. I930 

Kabul tarihi: I5.5.I930, Kanun no: 1607 

(Devlet Demiryolları İstimlak Kanununa müzeyyel kanun) 

Beynelmilel sınai mülkiyet mukavelelerinin Lahey tadilatına iltihak edilmesi hakkında I /570 no.lu kanun 
lâyihası 363 

Esbabı mucibe: 30.I.I930 
Kabul tarihi: I5.5.I930, Kanun no: I6I9 
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(Beynelmilel sınai mülkiyet mukavelelerinin 6.11.1925 Lahey tadilatına iltihak edilmesi hakkında 
kanun) 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki 1417 no.lu kanuna müzeyyel I /587 no.lu kanun lâyihası . . 363 
Esbabı mucibe: 19.2.1930 
Kabul tarihi: 20.2. 1930, Kanun no: 15767 
(Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun) 

Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi hakkında I /596 no.lu kanun lâyihası 364 

Esbabı mucibe: 20.2.1930 

Kabul tarihi: 15.5.1930, Kanun no: 1618 

(Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi hakkında kanun) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Hükümeti arasında aktolunan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında I /622 no.lu kanun lâyitıası 365 

Esbabı mucibe: 31 .3.1930 

Kabul tarihi: 12.4.1930, Kanun no: 1584 

(Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehid Devletleri arasında mün'akit ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin tasdikine mütedair kanun) 

İnşa olunacak şose ve köprüler taahhüdatının gelecek seneye sirayeti hakkında I /638 no.lu kanun lâyihası . . . 366 
Esbabı mucibe: 29.4. 1930 
Bütçe encümeni mazbatası: 3.6.1930 
Kabul tarihi: 5.6.1930, Kanun no: 1688 

(Yapılacak köprüler ve şoseler için Nafıa Vekaletince taahhüdat icrasına dair kanun) 

Uyuşturucu maddeler hakkındaki 1369 no.lu kanunun 8. maddesiyle 16. maddesinin son fıkrasının tadili 
hakkında I /667 no.lu kanun lâyihası 367 

Esbabı mucibe: 26.4.1930 
Kabul tarihi: 4.6.1930, Kanun no: 1685 

Muamele vergisi kanununun 3. maddesine iki fıkra tezyili hakkında I/676 no.lu kanun lâyihası 368 
Esbabı mucibe: 15.5.1930 
Kabul tarihi: 8.6. 1930, Kanun no: 1698 
(Muamele vergisi kanununun 3. maddesine zeyl yapılmasına dair kanun) 

Türkiye Cumhuriyeti ile ingiltere (Fransa, İsveç ve Romanya) Hükümetleri arasında imza edilmiş olan ticaret 
ve seyrisefain mukavelelerinin tasdiki hakkında I /690 no.lu kanun lâyihaları 368 

Esbabı mucibe: 18.5.1930 
Kabul tarihi: 31 .5.1930, Kanun No: 1674,(1670, 1671, 1672) 

Yüksek Ziraat Mektebine kabul olunacak talebelerin bir sene çiftliklerde staj görmeleri hakkında 
I/69I no.lu kanun lâyihası 369 

Esbabı mucibe: 18.5.1930 
Kabul tarihi: 3.6.1930, Kanun no: 19695 
(Yüksek Ziraat Mektebi talebesinin çiftliklerde staj yapmaları hakkında kanun) 

Türk ve Türk şirketleri tarafından iştira olunan buharlı sefainin gümrük resminden istisnasına dair olan 
kanuna iki madde tezyili hakkında I /706 no.lu kanun lâyihası 370 

Esbabı mucibe: 24.5.1930 

Kabul tarihi: 8.6. 1930, Kanun no: 1699 
(Buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasına dair kanun) 

Pulluk ve saire için bir sermaye tesisi hakkında I /709 no.lu kanun lâyihası 371 
Esbabı mucibe: 22.5.1930 
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İktisat encümeni mazbatası: 29.5.1930 
Kabul tarihi: 2.6.1930, Kanun no: 1681 
(Pulluk ve diğer âlât için bir sermaye tesisine dair kanun) 

Ziraat Bankasınca tedarik ve tevzi olunacak tohumlukların maliyet ve satış fiyatları arasındaki farktan 
mütevellit zararların İktisat Vekaleti bütçesinden ödenmesi hakkında 1/710 no.lu kanun lâyihası 371 

Esbabı mucibe: 22.5. I930 
İktisat encümeni maszbatası: 29.5. 1930 
Kabul tarihi: .6.1930, Kanun no: 1682 

Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında I /7I8 no. lu kanun lâyihası 372 
Esbabı mucibe: 28.5.1930 
Kabul tarihi: 10.6.1930, Kanun no: 1715 
(T.C. Merkez Bankası kanunu) 

(Maden Amelesi hakkında) 10 Eylül 1337 Tarih ve 151 No.lu kanunun 7. maddesine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 1/720 no.lu kanun lâyihası 372 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında aktolunan ticaret mukavelesinin tasdiki hakkında 
I /72Ino.lu kanun lâyihası 373 

Esbabı mucibe: 29.5.1930 
İktisat encümeni mazbatası: 4.6.1930 
Kabul tarihi: 7.6.I930, Kanun no: I689 
(Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya hükümeti arasında münakit ticaret mukavelenamesinin tasdikine 
mütedair kanun) 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi hakkında I /724 no.lu kanun lâyihası 373 
Esbabı mucibe: 31.5.1930 
Kabul tarihi: I0.6.I930, Kanun no: 1705 
(Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkında kanun) 

Ziraat Bankası hakkındaki kanuna bazı maddeler tezyiline dair I /725 no. lu kanun lâyihası 374 
Esbabı mucibe: 3I.5.I930 
Kabul tarihi: 8.6.I930, Kanun no: I697 
(Ziraat Bankası hakkındaki I9.3.1340 tarih ve 4444 no.lu kanuna müzeyyel kanun) 

Tasarruf sandıkları tesisi hakkında I /729 no.lu kanun lâyihası 375 
Esbabı mucibe :4.6.I930 
İktisat encümeni mazbatası: 5.6.I930 
Kabul tarihi: I0.6.I930, Kanun no: I7I I 
(Tasarruf sandıkları hakkında kanun) 

Ziraat makinelerinde ve ziraatte müstamel mevadı müştaile ve muharrikeler ile müstahzaratı kimyeviyenin 
rüsumu hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadili ve bazı maddeler tezyili hakkında I /733 no.lu kanun 
lâyihası 375 

Esbabı mucibe: 4.6.1930 
Kabul tarihi: I0.6. I930, Kanun no: I7I0 
(Ziraat makinelerinde kullanılan mevaddı müştaile hakkındaki 752 ve 157 no.lu kanunlara müzeyyel 
kanun) 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 10 milyon dolarlık istikraz akdine dair I/738 no.lu kanun 
lâyihası .. 376 

Esbabı mucibe: I0.6.1930 
Kabul tarihi: I5.6. I930, Kanun no: I722 
(Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 10 milyon dolayrlık istikraz akdine dair kanun) 

Türkiye dahilindeki fabrikalardan istihsal edilecek şeker, petrol ve müştakkatından dahili istihlâk vergisi 
alınmaması ve gümrük tarife kanununun 695. maddesinin "C ve D " fıkralarının tadili hakkında I/740 no.lu 
kanun lâyihası 

Esbabı mucibe: I0.6.I930 377 
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Bütçe encümeni mazbatası: 11.6. 1930 
Kabul tarihi: 12.5.1930, Kanun no: 1718 
(Dahili istihlâk vergisi hakkında kanun) 

11 Haziran 1930 tarih ve 1715 no.lu kanuna (T.C. Merkez Bankası kanunu) müzeyyel I /743 no. lu kanun lâyihası 377 
Esbabı mucibe: 20.9.1930 
İktisat encümeni mazbatası: 23.9.1930 
Kabul tarihi: 25.5.1930, Kanun no: 1726 
(1715 no.lu ve 2 Haziran 1930 tarihli kanuna müzeyyel kanun) 

Teşviki Sanayi Kanununun 7. maddesinin C fıkrasının tefsirine dair 3 /35 no.lu Başvekâlet tezkeresi 22.4. 1928 378 
Ticaret encümeni mazbatası 2.5.1928 
Bütçe encümeni mazbatası: 28.1 .1931 
İktisat encümeni mazbatası: 8.6.1931 

Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanuna bir madde tezyiline dair I /77I no.lu kanun lâyihası 379 
Esbabı mucibe : 7. I I . 1930 
Kabul tarihi: 30.11.1930 Kararname no: 10308 

(Mühendislik ve mimarlık hakkındaki 1035 no.lu kanuna ait talimatnamenin bazı maddelerinin tadili 
hakkında kararname) 
1931 

Millî iktisadiyatı Koruma vergisi hakkında I /I74 nol.u kanun lâyihası 330 
Esbabı mucibe: 2. I I . 1931 
Bütçe encümeni mazbatası: 26.11.1931 
Kabul tarihi: 30.11.1931 Kanun no: 1890 
(İktisadi Buhran Vergisi Kanunu) 

Muamele vergisi kanunu makamına kaim I /4I no.lu kanun lâyihası 380 
Esbabı mucibe: 2.2.1931 
İktisat encümeni mazbatası: 26.5.1931 
Kabul tarihi: 21.7.1931 Kanun no: 1860 
(Muamele Vergisi Kanunu) 

I /33 No.lu arazi vergisi kanun lâyihası 382 
Esbabı mucibe: 9.2. 1931 
Bütçe encümeni mazbatası: 10.6.1931 
Kabul tarihi: 27.6.1931 Kanun no: 1833 
(Arazi vergisi Kanunu) 

Pulluk imalâthanelerine yardım hakkında I /I87I no.lu kanun lâyihası 384 
Esbabı mucibe: 12.3. 1931 
İktisat encümeni mazbatası: 24.3.1931 
Kabul tarihi: 26.3.1931 Kanun no: 1797 
(Pulluk Kanunu) t 

Ölçüler hakkında I /324 no.lu kanun lâyihası 385 
Esbabı mucibe: 2. 1.1929 
İktisat encümeni mazbatası: 4.5.1929 
Kabul tarihi: 26.3.1931 Kanun no: 1782 
(Ölçüler Kanunu) 

Ticaret mukavelesi veya (modüs vivendi) aktetmiyen devletler ülkesinden Türkiye'ye yapılacak ithalâta dair 
I /8 no.lu kanun lâyihası: 386 

Esbabı mucibe: 2.4.1931 
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İktisat encümeni mazbatası: 25.5.1931 
Bütçe encümeni mazbatası: 20.8.1931 
Kabul tarihi: 22.7.1931 Kanun no: 1873 

Ticaret mukavelesi veya Modüs Vivendi aktetmiyen devletler ülkesinden Türkiye'ye yapılacak ithalata 
memnuiyetler veya tahdit veyahut takyitler tatbikına dair kanun) 

Davar ve ehlî hayvanlar vergisi hakkında I /59 no.lu kanun lâyihası 387 
Esbabı mucibe: 21.5. 1931 
Bütçe encümeni mazbatası: 24.6.1931 
Kabul tarihi: 6.7.1931 Kanun no: 1839 
(Hayvanlar Vergisi Kanunu) 

1931 Senesi bütçe kanunu lâyihasına bir madde ilâvesi hakkında I /136 no.lu kanun lâyihası 389 
Esbabı mucibe: 6.7.1931 
Maliye Encümeni: 14.7.1931 
Bütçe Encümeni: 15.7. 1931 
Kabul tarihi: 19.7. 1931 Kanun no: 1847 
(Umumî, mülhak ve hususi bütçelerden verilen maaş, ücret, tahsisat, hakkı huzur, tazminat, yevmiye, 
ikramiye ve ihbariyelerden alınacak kazanç vergisi hakkında kanun) 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti teşkili hakkında 1/215 no.lu kanun lâyihası 391 
Esbabı mucibe: 27. 12.193I 
Kabul tarihi: 29.I2.I93I Kanun no: 1909 
(Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti teşkiline dair Kanun) 

Ziraat Vekâleti teşkili hakkında I /2I6 no.lu kanun lâyihası 392 
Esbabı mucibe: 27.I2.I93I 
İktisat encümeni mazbatası: 28.I2.I93I 
Kabul tarihi: 29.12. 1931 Kanun no: 1910 
(Ziraat Vekâleti teşkiline dair kanun) 

Veraset ve intikal vergisi kanununun tadiline dair I /32 no.lu kanun lâyihası 392 
Esbabı mucibe: 12.2. 1931 
Kabul tarihi: 4.7.1931 Kanun no: 1836 
(Veraset ve intikal Vergisi hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bazılarının ilgasına dair 
kanun) 

Dahili istihlâk vergisi kanununa bazı maddeler tezyiline ve 2. maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
I /I4I no.lu kanun lâyihası 393 

Esbabı mucibe: I I .7. 1931 
Kabul tarihi: 22.7.1931 Kanun no: 1871 
( I I Haziran 1930 tarihli ve 1718 no.lu dahili istihlâk vergisi kanununun 2. maddesine bir fırka ile müstakil 
bazı maddelerin ilâvesine dair kanun) 

Türkiye Cumhuriyetile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı arasında aktedilen ticaret ve seyrisefain 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında I /I5I no.lu kanun lâyihası 393 

İktisat encümeni mazbatası: 20.7.1931 
Kabul tarihi: 22.5.1931 Kanun no: 1874 
(T.C. ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain 
muahedenamesinin tasdikine mütedair kanun) _ 

Şose ve köprüler kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında I /155 no.lu Kanun lâyihası 394 
Esbabı mucibe: 21.7.1931 
Kabul tarihi: 25.7.1931 Kanun no: 1882 
(1525 Numaralı köprüler kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında kanun) 
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Müsakkafat vergisi hakkında I /36 no.lu kanun lâyihası 394 
Esbabı mucibe: 2.2.1931 
Kabul tarihi: 4.7.1931 Kanun no: 1837 
(Bina vergisi Kanunu) 

Kabotaj kanununun 3. maddesinin tefsiri hakkında 3 /580 no.lu Başvekâlet tezkeresi 22.2.1931 395 

İktisat encümeni mazbatası 
Kabul tarihi: 5.3.1931 Tefsir no: 169 
(Kabotaj Kanununun 3. maddesinin tefsiri) 

Hazineden taksitle gayrimenkul mal satın almış olanlara borçlarını tediyede kolaylık gösterilmiş hakkında 
I /8I7 no.lu kanun lâyihası <- 396 

Esbabı mucibe: 1.2.1931 
Maliye encümeni mazbatası: 12.2.1931 
Bütçe encümeni mazbatası: 16.3.1931 
Kabul tarihi: 21.3.1931 Kanun no: 1773 
(Hazineden taksitle gayrimenkul mal satınalmış olanların taksit bedellerinin tecili hakkında kanun) 

22 Temmuz 1931 tarih ve 1873 no.lu kanuna müzeyyel I /186 no.lu kanun lâyihası 397 

Esbabı mucibe: 2. 12. 1931 

Kabul tarihi: 4.1.1932 Kanun no: 1913 

(22 Temmuz 1931 tarih ve 1873 no.lu kanuna müzeyyel Kanun) 

24 Temmuz 1931 tarih ve 1841 no.lu kanunu muaddil I /205 no. lu kanun lâyihası 398 
Esbabı mucibe: 20.12.1931 
Kabul tarihi: 7.1.1932 Kanun no: 1917 
(24 Temmuz 1931 tarih ve l84rno'lu kanuna müzeyyel kanun) 

Kaçakçılık hakkında I /2I3 no.lu kanunu lâyihası 398 
Esbabı mucibe: 23.12.1931 

Kaçakçılığın meni ve takibi hakkında I /262 no.lu kanun lâyihası 399 
Maliye encümeni mazbatası: 5.1.1929 
Kabul tarihi: 7.1.1932 Kanun no: 1918 
(Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun) 

1710 No.lu kanunun 7. maddesini muaddil I /237 no. lu kanun lâyihası 399 

Esbabı mucibe: 7.1.1932 

Bütçe encümeni mazbatası: 28.4.1932 

Kabul tarihi: 29.2.1932 Karar no: 673 

(Teşviki Sanayi Kanununun 7. maddesinin C fıkrasının tefsirine mahal olmadığına dair Heyeti Umumiye 
Kararı) 

Takas Komisyonu teşkili hakkında I /280 no.lu kanun lâyihası 400 

Esbabı mucibe: 19.3.1932. 

Bütçe encümeni mazbatası: 4.5.1932 

Kabul tarihi: 29.5.1932 KaniTh no: 1993 

(Takas Komisyonu teşkili hakkında kanun) 

Muvakkat muvazene vergisi hakkında 1/3II no.lu kanun lâyihası 
Esbabı mucibe: 24.4.1932 

401 



— XXıX — 

Kabul tarihi: 26.5.1932 kanun no: 1980 

(Muvazane Vergisi Kanunu) 

Katî ticaret muahedeleri akti için müzakereye başlanacak devletlerle muvakkat itilâflar aktine dair kanunun 
tadili hakkında I /367 no.lu kanun lâyihası 401 

Esbabı mucibe: 22.4.1932 
Kabul tarihi: 30.5.1932 Kanun no: I997 
(I679 no.lu Kanunu muaddil kanun) 

İktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel I /304 no.lu kanun lâyihası 402 
Esbabı mucibe: 24.4.1932 
Kabul tarihi: 29.5.1932 Kanun no: I996 
(İktisadi Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel kanun) 

Nakliyat vergisi hakkında I /3I2 no.lu kanun lâyihası 402 
Esbabı mucibe: 23.4. I932 
Kabul tarihi: 25.6.1932 Kanun no: 2030 
(Muayyen tarifeli vesait ile seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 10 Nisan I340 
tarih ve 472 no.lu kanuna müzeyyel kanun) 

I932 senesi bütçesi hakkında I /3I7 no.lu kanun lâyihası 403 
Esbabı mucibe: 24.4. I932 
Kabul tarihi: 26.6.1932 Kanun no: 203I 
(I932 Mali senesi muvazenei umumiye kanunu) 

İnhisarların tevhidi kanun lâyihası 403 
Esbabı mucibe: 4.5.1932 
Kabul tarihi: 29.5.1932 Kanun no: I989 
(Maliye vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkındaki kanuna müzeyyel kanun) 

Eastern telgraf kumpanyasıile münakit mukavelenin feshi ile 'imperial and international communications 
limited' şirketi ile bir mukavele akti hakkında I /223 no.lu kanun lâyihası 404 

Bütçe encümeni mazbatası: 4.6.I932 
Kabul tarihi: I6.6. I932 kanun no: 2009 
Kabul tarihi: I6.6.I932 kanun no: 2090 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğü I932 senesi bütçesine 50.000 lirafık tahsisat konulmasına dair 
I /270 no.lu kanun lâyihası 404 

Esbabı mucibe: I9.3.I932 
Kabul tarihi: I8.6.I932 Kanun no: 2013 

(Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair kanun) 

Türkiye'de ecnebi tebaası tarafından yapılması memnu olan sanatlar hakkında I /70 no.lu kanun lâyihası 405 
Esbabı mucibe: 29.5.1929 
İktisat encümeni mazbatası: I .6. I932 
Kabul tarihi: 11.6.1932 Kanun no: 2007 
(Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkında kanun) 

T.C. Merkez Bankası kanununun bazı maddelerinin tâdili hakkında I /385 no.lu kanun lâyihası 406 
Esbaba mucibe: 30.5.1932 
Kabul tarihi: 3.7.I932 Kanun no: 2062 
(T.C. Merkez Bankası kanununun bazı maddelerinin tâdiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun) 

Hazineden taksitle mal satın almış olanların taksit bedellerinin tecili hakkındaki kanuna müzeyyel 
I/29I no.lu kanun lâyihası . 406 

Esbabı mucibe: 6.4.1932 
Kabul tarihi: 27.6.1932 kanun no: 2033 
(I773 no.lu kanuna müzeyyel kanun) 
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Adana mebusu Ali Münif Bey ve 28 arkadaşının iktisadi buhran sebebile gayrimenkul ihaleleri hakkında 
2/42 no.lu kanun teklifi 31.5.1932 407 

Muhtelit encümen mazbatası: 9.6.I932 
Türkiye Sanayi Kredi Bankası teşkili hakkında I /282 no.lu kanun lâyihası '. 407 

Esbabı mucibe: 22.3.1932 
Bütçe encümeni mazbatası: 4.7.I932 
Kabul tarihi: 7.7.I932 Kanun no: 2064 
(Türkiye Sanayi Kredi Bankası teşkili hakkında kanun) 

Kanunu mahsusalarına tevfikan kurulmuş olanlardan maada Devlet sermayeesi ile tesis edilmiş ve edilecek 
fabrikaların ve Devlet iştiraklerinin ve kurulması müsaadeye tâbi veya mukaveleye bağlı olan fabrikaların 
sureti idaresi ve Devlet Sanayi Ofisi teşkili hakkında I /373 no.lu kanun lâyihası 411 

Esbabı mucibe: 22.5.1932 
İktisat encümeni mazbatası: 27.6. I932 
Kabul tarihi: 3.7.I932 Kanun no: 2058 
(Devlet Sanayi Ofisi teşkili hakkında kanun) 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi hakkında I /378 no.lu kanun lâyihası 413 
Esbabı mucibe: 22.5.1932 
İktisat encümeni mazbatası: 28.6. I932 
Adliye encümeni mazbatası: 28.6. I932 
Kabul tarihi: 3.7.I932 Kanun no: 206I 
(Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği hakkında kanun) 

Ziraat Bankası hakkındaki kanuna müzeyyel I697 no.lu kanunun 2. maddesinin tadiline ve 3. maddesinin 
ilgasına dair I/379 no.lu kanun lâyihası 414 

Esbabı mucibe: 22.5.1932 
Kabul tarihi: 27.6.1932 Kanun no: 2036 
(444 no.lu kanuna müzeyyel I697 no.lu kanunun 2. ve 3. maddelerinin tadiline ve 1301 no.lu kanunun 
5. maddesinin son fıkrasının ilgasına dair Kanun) 

Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketi teşkili hakkında I /376 no.lu kanun lâyihası 415 
Esbabı mucibe: 22.5. 1932 
Kabul tarihi: 9.7.1932 Kanun no: 2070 
(Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketi teşkilatı hakkında kanun) 
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İktisat politikası belgeleri için I929'u başlangıç alışımız, bu yılın dünyada ve Türkiye eko-
nomisinde rota değişikliğinin ilk işaretlerini taşıyan farklı bir yıl oluşundandır. I929, Lozan'da 
kabul edilmiş olan ve Türkiye'nin ekonomisini kendi kararları ile yönetebilmesini geçici olarak 
sınırlayan bazı hükümlerin kalktığı yıldır. Ayrıca, I929 dünyada büyük ekonomik buhranın baş-
langıcıdır. Buhran 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar uzayacak, Türkiye'yi ve politikalarını da etki-
leyecektir. Önemli tarihlerin üstüste gelişi ile, I929 bir başlangıç noktası oluyor. Birçok araş-
tırıcı, I929'u I930'a bağlayarak, bu yılları Türkiye'de iktisat politikalarında bir yön seçiminin 
yapılmaya başlandığı nokta olarak görmüştür. 

Bugünün iktisatçısı, 1929-39 yıllarının iktisat politikalarına bakarken iktisatçılıktan gelme 
alışkanlıklarının ve bilgi kalıplarının yer yer dışına çıkmak zorunda kalıyor. Cumhuriyetin kuru-
luş döneminde "ekonomiyi başka şeylerden soyutlayarak incelemek" iktisatçıyı eksik bilgilere, 
yanlış değerlendirme çizgilerine yöneltebilir. Burada okuyacağımız belgelerde ekonomi Cum-
huriyetin kurucularının, sözcülerinin görüp anlattığı biçimde karşımızdadır. Bu belgelerde, eko-
nomi büyük bir işin boyutlarından birisidir. Önemli bir boyutudur. Bunu ötekilerden soyutla-
mak zordur, yanlıştır. 

Cumhuriyetin kuruluş döneminin I923'den 1939'a kadar sürmüş olduğunu kabul edebiliriz. 
Bu ciltlerde yer alan belgeler, bu yıllara esas olarak devleti kurma ve oturtma dönemi olarak 
bakıldığını gösteriyor. Burada siyasal çözümler önceliklidir. Ekonomik çözümler bu önceliğe 
göre oluşmaktadır. Bunlar siyasal çözümü kolaylaştırdığı, gerçekleştirdiği ölçüde geçerlidir, ba-
şarılıdır. 

İktisat politikaları açısından bakınca, Cumhuriyetin kuruluş döneminde siyasal çözümlerin 
parça parça olmadığını, bir bütünlüğe sahip olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. I939'a erişil-
diği zaman bu bütünlük daha net görülmektedir. Cumhuriyet rejimi bu bütünlüğün ürünü ola-
rak ortaya çıkmaktadır. 

Yeni bir rejim kurmanın geniş ölçüde ekonomiden geçtiği, ekonomideki ufkun ve kalıcı 
başarıların önemi Cumhuriyetin kurucularınca iyi biliniyor. I923'ü izleyen yıllar yeni rejimin 
toplumda ve devlet düzeninde "arkaik" olarak gördüğü yapıları tasfiyeye giriştiği ve yenilerini 
kurmağa başladığı dönemdir. Tasfiyeler ve yeni kurumlaşmalar yeni rejimin ilk işleridir. Bütün 
bunlar iktisat politikası için elverişli bir zemin hazırlıyor. I923'den sonrası yenilik hamlelerinin 
hız kazandığı ticaret kesiminden başlamak üzere ekonominin hareketlendiği, canlandığı yıllardır. 
Modern bir ticaret, sınai mülkiyet ve mali sermaye yapısı özlenmektedir. Canlanma ve yenileş-
menin "mill i" bir özle dolması istenmektedir. Bu canlanmanın yabancı kaynaklarca da ekonomik 
destek verilmesi halinde bir "imar ve inşa" (kalkınma) hareketine dönüşebileceği dile getiril-
mektedir.1 

I "İçtimai bünyemizin hiçbir hadisesini, hiçbir derdini yarım tedbirlerle uyuşturmak şiarında ve istidadın-
da (amaç ve eğiliminde) olmayan Cumhuriyet, tevessül ettiği (giriştiği) radikal ıslahatın ilk devrelerini geçirmiş 
ve günden güne artacak semerelerini iktitat etmek (toplamak)devrine girmiştir. Memleketimizin dahili idaresi 
(iç yönetimi) yalnız huzur ve asayişle değil, iktisadi ve umrani (bayındıra) faaliyetlerle de mütemayizdir 
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Yeni rejimin içteki güvencesi 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanunu (Anayasa) olmaktadır. 1924 
Anayasası milli mücadelenin başarısını ve oradan kaynaklanan siyasal yapıyı tescil etmiş, kuvvetli 
icra ilkesini başlatmıştır. Dıştaki güvence ise Lozan andlaşmasıdır. O da aynı şeyi belgelemiştir. 

1924'den sonra Cumhuriyet yönetiminin devleti kurması ve oturtması, bir var ölma-yok ol-
ma davası gibi algılanmaktadır. Bu davaya hizmet edecek olan ekonomik çözümleri bugünün 
"ekonomik tercih , optimum, denge" gibi kavramlarıyla düşünmek, işin çerçevesini daralt-
mak ve değiştirmek olur. Cumhuriyet yönetimi için 1924'den, özellikle 1929-30'dan sonra ge-
çen her gün ekonomik çözümlerin çapı büyümektedir. Bu çözümlerde "ekonomik maliyet" ta-
sası kaybolmamakta, fakat ikinci planda kalmaktadır. Ekonomik kararlar, salt "ekonomik' olmak-
la sınırlı değildir.2 İktisat politikası yeni rejimin aktif olmasını ve topluma mal olmasını sağla-
yacaktır. Aktif ve yapıcı olmak, rejimi her gün biraz daha somutlaştıracaktır. Bu bakımdan, 
iktisat politikasının çapını, boyutlarını büyük düşünmek gerekiyor. 

Bu ciltlerde izlediğimiz kararlar ve görüşler, bize en çok iktisat politikasının yeni rejimi 
kurmağa hizmet eden bu yönünü gösteriyor. Bunun yanısıra, işin başka bir yönünü de izleye-
biliyoruz. O da, toplumun çeşitli katlarında fiilen  iktidara sahip bulunanlar için iktisat politika-
sının ne demek olduğudur. İşin bu yönünü toplumun sınıf yapısının yansıttığı bir çizgi gibi de 
görebiliriz. İktisat politikasını yeni rejimi kurma yolundaki hizmeti ile değerlendirirken, top-
lumun çeşitli düzeylerinde kontrole fiilen sahip olanlara katkısı ile de ele almak kaçınılmaz olur. 
İktisat politikasını oluşturmak ve yürütmek böyle iki yönlü bir iştir ve bu yönler içiçedir. Oku-
yacağımız belgeler, Cumhuriyetin ana siyasal kadrosunun işe böyle bakmış olduğunu dile geti-
riyor. Şüphesiz, toplumda kontrol mevzilerine sahip bulunanlar Cumhuriyetin siyasal kadrola-
rından bambaşka bir bütün oluşturmuş değildirler. 1923'den sonra şanslarını yeni rejim içinde 
aramakta, bu şansı yönetim ile özdeşleşerek artırmağa çalışmaktadırlar. Bu çizginin, iktisat poli-
tikasının devleti kurmaya ve oturtmaya yönelen çizgisi ile kâh birleştiğini, kâh birleşmediğini 
izleyebiliyoruz. Böylece, iktisat politikası şunu da bir ölçüde sergiliyor: Yeni rejimi kurmaya 
apayrı bir öncelik veren ana siyasal kadro ile toplumda kontrol mevzilerine ve iktidar parçalarına 
sahip olanlar arasında yerine ve zamanına göre özdeşlikler, farklılıklar, uzlaşmalar, ayrılmalar 
olmaktadır. 

2 

İşlere, gelişmelere bir strateji  ile bakma alışkanlığı, Cumhuriyeti kuran ana kadronun her-
halde belirgin özelliği idi. Bu özellik, iktisat politikalarında da ilk göze çarpan şey oluyor. Stra-
tejik bakış, bu kadroyu ülkeyi yeni baştan inşa etme düşüncesine yöneltiyor. Yeniden inşa, ik-
tisat politikasının oturduğu en geniş çerçeve olmaktadır. Bu düşünce şüphesiz Cumhuriyet reji-
minden önce de vardır. Ancak, Cumhuriyete vücut veren koşullar içinde yeniden inşa düşüncesi, 
Cumhuriyetin sine qua non'u, vazgeçilmez ilkesi olmuştur. Cumhuriyet, kuruluş döneminde bu 
ilkeye bir uygulama yolu arıyor: Büyük çaplı bir işi sınırlı bir kuvvetle gerçekleştirmek, rejimi 

(göze çarpmaktadır). Türk milletinin inkişafına (gelişmesine) asırlardanberi set çeken manileri (engelleri) 
kaldırmak ve hayatı umumiyeye (halkın yaşamına) muasır medeniyetin kanunlarını ve vasıtalarını (çağdaş 
uygarlığın yasalarını ve araçlarını) vermek için sarfettiğimiz mesainin (çabanın) milletin tasvibi umumisine 
mukrin olduğu muhakkaktır (ulusun genel onayını almış olduğu kesindir). İktisadiyatımızda feyizli bir inkişaf 
meşhuttur (Ekonomimizde verimli bir gelişme görülüyor). Milli bankalarımızla ticari ve sinai şirketlerin adet 
ve sermayelerinin mütemadiyen artmakta olması, halkımızın iktisadi faaliyet ve intibahına (uyanışına) delil 
addolunabilir (kanıt sayılabilir).. Vatanda büyük fabrikalar vücuda getirmek için umumi ve meşkur gayret (genel 
ve övgüye değer çaba) görülmektedir." Reisicumhur  Gazi Mustafa  Kemal  Paşa, Meclis açış konuşması, 1. 11. 1926. 

2 "Devlet öyle bir müessesedir ki, kendi hayat ve faaliyetinin istilzam ettiği neticeyi almak için kârlı bir he-
sapla o işi yapmak imkânı yoksa, bazen çaresiz olarak kârsız iş yapmak yoluna da gidebilir" Nafıa Vekili Recep 
Beyin (Peker) I929'da yaptığı bir konuşmada, bu düşüncenin örneğini buluyoruz. 



— X X X ı ı ı — 

yerleştirmekte büyük yol almayı sağlayacaktır. Bunu gerçekleştirmek için ne yapmalı? Aranan 
budur.3 

Bütün bunlar biribirini tamamlayan şeylerdir. Aynı programın ilkeleridir. Cumhuriyetin 
kurucu kadrosu için I923'ü izleyen yıllar bu ilkelerin zayıflamasına değil, güçlenmesine yardım 
edecek bir ortam hazırlamaktadır. Bu yıllar, yönetici kadroda ülkenin istikrardan çok istikrar-
sızlık içinde olduğu görüşünü beslemiş görünüyor. Devlet içte ve dışta 1924 yılında hukuken 
tescil edilmiş de olsa, kuruluşun temel sorunları henüz çözüm bulamamıştır. Bu, yönetici kadro 
için rahatlık ve güvenlikten çok, keskin bir duyarlılığın ve tedirginliğin sürüp gitmesine yol aça-
cak bir tablodur. Bunlar açık seçik anlatılmıştır.4 

"1923-Sulh imzası, Cumhuriyet  ilânı, hanedan müessesesi İstanbul'da  duruyor.  Cumhuriyet 
ve hanedan hangisi diğerini  yiyecek belli  değil.  Muahede (Lozan) tasdik olunmamış. 

1924- Sonbaharında muahede tasdik olunuyor.  Hanedan memleketten çıkarılmış.  Din ve devlet 
işleri  ayrılmış.  İcraatın  aksülameli  (tepkisi)  ne olacak belli  değil..  Yunanlılarla  ihtilâf.  Musul mese-
lesi. İtalya  ile aramızda hiç yoktan suitefehhümler  (yanlış  anlamalar)  alevi. Harici  borçlar  hallolun-
mamış. Anadolu (demiryolu)  hattına vaziyet etmişiz (el  koymuşuz). Suriye hududu hallolunmamış. 

1925-Şeyh Sait kıyamı. Seferberlik.  Bütün harici  meseleler  baki (duruyor).  Cumhuriyeti 
müdafaa  için istiklâl  mahkemeleri  kurulmuş ve bu mahkemelerin  meydana çıkardığı  meseleler 
akıllara  durgunluk  verecek kadar karışık. 

1926- Bütün meseleler  had devrinde.  Devletin yakın temasta bulunduğu bir müesseseden altı 
ay vade ile on milyon lira  istedim.  Cevap olarak on milyonluk  rehin ve borçlar  meselesinin hallini 
teklif  ettiler. 

1927-Musul meselesi hallolunmuş. İtalyanlarla  münasebetimiz iyileşmiş.  Borçlar,  Anadolu 
hattı, Suriye hududu duruyor. 

1928 - Borçlar  ve Anadolu hattı meseleleri  hallolunmuş. Sermayedarların  tabirince  kredi  için en 
büyük mani tesviye edilmiş  (engel  giderilmiş)  oluyor." 

I930'da Başvekil İsmet Paşanın (İnönü) dile getirdiği bu ortamda, yönetici kadro yeniden 
inşa düşüncesini güçlü bir savaş stratejisi mantığı ile uygulamayı kaçınılmaz saymıştır. 
Cumhuriyet rejiminin bekleyecek zamanı yoktur. Beklemek ve gecikmek kaybetmekle sonuç-
lanacaktır. Uygulama alanı demiryolları, uygulamasının adı da şimendifer  politikası  oluyor. 

Şimendifer ya da demiryolu politikası Cumhuriyetin kuruluş dönemini simgeleyen hareket-
lerin başında gelir. I924'de başlayan, 1927'den sonra hızlanan ve I939'a doğru sona erdiği anla-
şılan demiryolu politikası yeni rejimin kuruluşu ile özdeşleşmiştir. Demiryolları 19. yüzyılda dün-
yada büyük bir hareket yaratmıştı. Demiryolu demek, siyasal iktidar ve ekonomik nimet de-
mekti. Demiryolu politikası, devlet kurma ve iç pazar yaratma politikası demek oluyordu. 

Demiryollarının böyle birkaç önemli hedefe birden erişebilmeyi sağlayan niteliğini Cum-
huriyet yönetimi eksiksiz değerlendirmiştir. Demiryoluna herşeyden önce, "demiryolu de-
mek devlet demektir" görüşü ile bakılıyor. 1923'den sonraki yıllarda savunma düşüncesi bü-
yük önemini korumaktadır. Buna, devletin en kısa sürede kurulması ve oturtulmasındaki zo-
runluluğu da ekleyebiliriz. Sınırlar içinde bulunan, fakat önemli parçalarına erişilemeyen top-
rakların yeni rejime güç vermekten çok risk kaynağı olacağı açıktır. En azından, ülkenin do-

3 Cumhuriyetin ana kadrosunun sorunlara ve işlere nasıl bir strateji alışkanlığı ile baktığına güzel bir 
örnek, Başvekil İsmet Paşanın bu ciltte yer alan, 1932 Temmuzunda İzmir'de yaptığı konuşmada bulunabilir. 

4 İsmet Paşanın, bu ciltte yer alan, Sivas demiryolunu açış konuşması. 
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ğusunu batısına ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayabilmek büyük güvence olacaktır. Bu yapılmak-
sızın, başka politikalarda başarı şansı çok düşüktür. Yeniden inşa düşüncesinin uygulanmasında 
ilk ve en kritik aşama bu oluyor. 

Demiryolu politikası ile birlikte ülkenin kendi içindeki hareket ekseni de değişmektedir. 
Cumhuriyet'e kadar, demiryolu Batı'dan Güneydoğuya uzanan bir çizgiydi. 1939'a doğru ülkenin 
siyasal ve ekonomik omurgası değişmiştir. Bu değişikliğin önemli dönüm noktası I930'da Sivas 
hattının açılmasıdır.5 1930'dan sonra aydınlığa kavuşan ve I939'a doğru netleşen bir şey vardır: 
Artık demiryolunun işlevi, Anadolu'yu Avrupa ile Ortadoğu arasında bir "köprü" haline ge-
tirmek değildir. Çünkü, Anadolu'yu "köprü"leştiren bir yol projesi, ülkenin kendi kaynaklarını 
kendi içindeki alışverişle değerlendirmesini amaçlamaz. Anadolu'nun tahıldan ve küçük el 
sanatlarından oluşan kapalı ekonomi dünyasını değiştirmez. Oysa, Cumhuriyet yönetiminin 
amacı öncelikle bu dünyayı değiştirebilmektir. Bu amaç, Anadolu'yu "köprüleştiren" yolun 
çizgileriyle bağdaşmaz.6 

Demiryolu şebekesi ülkenin yük, yolcu, asker taşımak için temel altyapısıdır. Fakat, bundan 
ibaret değildir. Bu altyapı, özellikle entegre bir sanayi hareketinin zeminini oluşturabileceği için 
önemlidir. Ucuz ve uzun ömürlü bir altyapı şebekesi olmaksızın sanayi entegre biçimde kurula-
mıyor. Yani, önce büyük çaplı ulaştırma, sonra modern ve entegre sanayi olacaktır. 

Demiryolu politikası, Cumhuriyetin ilk inşaat hareketidir. Amaç yeni hatlar yapmaktır. 
Ulaşım şebekesini yeni bir siyasal ve ekonomik coğrafya anlayışı ile kurmaktır. Bu politikanın 
ilkesi ilk günden kesinleşir: "Bir  karış fazla  şimendifer". 

1923'de Cumhuriyetin demiryolu şebekesi, hemen hemen Osmanlı döneminden kalan ve 
imtiyazlı yabancı şirketlerin elinde bulunan demiryolu hatları demek oluyordu. Bunları milli-
leştirmeksizin başka bir demiryolu politikası izlemek olanaksızdı. Bu bakımdan, yeni politikanın 
kaçınılmaz bir boyutu da demiryollarının devlet elinde olmasıdır. Bu boyut da I930'lu yılların 
sonlarında tamamlanıyor. Yabancı şirketlerin elinde bulunan demiryollarının son parçası olan 
Trakya hatları da milli şebekeye I937'de katılıyor. Bu yıllara, demiryolu politikasının ileride 
hesaplaşması yapılabilecek ölçüde tamamlanmış sayıldığı tarih gibi bakılabilir. 

"Avrupa hududundan ta Türkiye'nin  öteki hududuna kadar giden şimendiferin  satınalınması 
meselesi tesadüfen  Bay Ali Çetinkaya'nın,  Bay İsmet İnönü'nün,  Bay Recep Peker'in  kendi marifeti 
olarak yapılabilmiş  bir eser olmaktan çok daha büyük birşeydir.  Anadolu hattı için devletler  Türkiye'nin 
eline geçmesin diye hayli siyasi tedbirler  almışlar  ve Adana mıntıkasında bulunan bütün hattı satın 
aldığımız zaman bunu elde etmek için pek çok zorluklar  çıkmıştır.  Parayı ödediğimiz  halde bunu 
fiilen  işgal edebilmek için büyük güçlüklerle  karşılaştık.  Nihayet Şark hattı kalmıştı. Cumhuriyetin 
13, 14 üncü senelerinde  büyük münakaşalardan  sonra bunu da tahakkuk ettirmiş  bulunuyoruz. De-

5 Cumhuriyetten önce, Eskişehir'den Ankara'ya uzanan demiryolu, anayoldan sapmış bir çıkıntı gibiydi. 
Yoksa, İstanbul'dan Akdeniz'e ve Güneydoğuya doğru uzanan anayolun devamı değildi. Sivas hattının açılması, 
yönetimin, Anadolu'nun en önemli stratejik tepelerinden birisi, belki de en önemli kapısı olan Sivas'a erişmesi, 
kendi yönetim alanında da büyük bir genişleme olduğunu kanıtlaması demek oluyor. 

6 Cumhuriyet yönetiminin strateji anlayışını en iyi yansıtan yazarlardan birisi olan Falih Rıfkı Atay, 1935 
Eylülünde Ulus gazetesinde yazdığı bir yazıda yönetimin bu amacını "Anadolu'yu Asya'dan kurtarmak" olarak 
dile getiriyor. 

• 7 "Bir karış fazla şimendifer", Mustafa Kemal ve İsmet Paşaların demiryolu politikası için benimsedikleri slo-
gandır. Mustafa Kemal, 1924 Martında bunu, "Memlekette her vasıta ile bir karış fazla şimendifer vücuda getir-
mek, fakat vaziyet her ne olursa olsun bir gün geri kalmamak düsturu milletin hakiki ihtiyacına tamamen mutabık-
tır (uygundur)," diye dile getirirken, ismet Paşa da, bu ciltte yer alan Sivas konuşmasında, "Bana şimendiferde esas 
politikamın ne olacağını sordukları zaman, bir karış fazla şimendifer demiştim... Yol mahrumiyeti bu milletin 
asırlardanberi en köklü derdidir," demektedir. Bak. M. Arslan Abisel, B/r Karış  Fazla Şimendifer,  Ankara, 1948 
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mek ki, baştan nihayete kadar büyük bir ana damar tamamile Devletin eline geçmesi, Cumhuriyetin 
ilk yılındanberi  takib olunan siyasetin , B.M.M. ve onun icra kuvvetlerinin  şuurla ve sebatla takib-
ettikleri  ana prensibin  hem iktisadi  sahada, hem siyaset sahasında tamamiyle tasdik ve teslim edil-
mesi neticesinde alınmıştır..  Bunu elde etmekteki  fayda,  diğer  bütün mülâhazaların  üstündedir.  Bu 
hat askeri  ve siyasi noktai nazardan da hususi bir ehemmiyeti  haizdir.  Bu sözleri  bizi istikbalde.. 
tenkid lûtfunda  bulunacak nesillere  cevab olmak üzere söylüyorum.  Kendilerinin  hatırına gelebilecek 
daha iyi ve daha etraflı  neler varsa bunların hepsini görmeğe çalıştık."8 

Böylece, yeniden inşa düşüncesi sürekliliğini bir ana çizgi halinde demiryolu politikası ile 
koruyor. Bu süreklilik, Cumhuriyet rejiminin kurulma aşaması tamamlanıncaya kadar gözden 
kaybolmuyor. Ancak, kuruluş dönemi ilerledikçe, bir tek çizgi yeni rejim için yeterli olmamış-
tır. 1932'den başlayarak, buna entegre sanayi kurma çizgisi de eklenmiş, bu ikisi biribirini ta-
mamlayan ve kısa sürede hız kazanan bir sanayileşme politikası oluşturmuştur. Bu konuya daha 
sonra döneceğiz. 

3 

"İmar ve inşa" ya da bugünkü sözcükle "kalkınma", Cumhuriyet rejiminin ana doktrinidir. 
Kalkınmanın sahipleri Cumhuriyetinkurucularıdır. Cumhuriyetin tarihçesi ise "kalkınmacılığın" 
elden ele geçtiğini ve daha sonra hemen herkesin bunu kendi simgesi olarak görmek istediğini 
sergiliyor. Hatta, günümüze kadar uzanan bir zaman şeridi içinde, kalkınmayı savsaklayan ve 
durduran politikaların sahiplerinin bile bunu bir çeşit retorik  olarak sürdürdükleri görülür. 

Kalkınmacılık gelişigüzel olamaz. Herşeyden önce "modern,' yani, o günün dünyasının öl-
çülerine ve kurumlaşmalarına yatkın bir zemine oturmalıdır. Yoksa somutlaşamaz, gerçekleşe-
mez. Bu, Cumhuriyetin ana kadrosunun en çok iman duyduğu şeydir. Cumhuriyetin ilk yılları 
modernleşme ile, yeni kurumlaşmalarla dolu geçmektedir. Saat ve takvimden icra ve iflâs kanu-
nuna kadar yayılan bir alanda modern ölçütler benimseniyor.9 Bu, iş hayatında akılcılığı ödül-
lendiren ve ekonomiye işlerlik getiren bir ortam yaratmaktadır. Rejim bu ortamın yaratılması 
için ekonomik ve mali destekler sağlamaktadır. 

Ticarete, sanayie, banka kesimine sağlanan destekler ilk yılların özelliğidir. Yönetimin ni-
yeti "modern" bir ekonomi yapısı kurmak ve işletmektir. Desteklerin niteliği başlangıçta bu-
nun özel girişimciliği özendirecek bir yapı olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında ö-
zel girişim alanı ekonominin bütün kesimlerinde genişliyor. Bu yıllar, özel kesimin kalkınmayı 
öncelikle kendi gelişme şansının ve ayrıcalıklarının daha modern bir ortamda artışı olarak al-
gıladığı dönemdir. 

Kalkınmanın gelişigüzel olamayacağının bir yönü de, kamu yönetiminin çekidüzene girme-
sidir. I920'li yıllar devletin kaynaklarının yapılmak istenen işlerin çapına göre küçük kaldığı dö-
nemdir. İlk yılların özelliği, devlet yönetimini bazı ilkelere bağlamak ve bunlara süreklilik ka-
zandırmaktır. Devlet işlerini bir çerçeveye yerleştirmek ve bunu kurumlaştırmak, Cumhuriyet 
rejimi için zorunluluktur. İlk iş normal bir bütçeye sahip olmaktır. Bütçe yapmak devletin sim-
gesi, devlet kurmanın başlangıcıdır. Çünkü iş sadece vergi toplamak değil, devlet işlerini ve ka-
rarlarını keyfilikten uzak bir sisteme kavuşturmaktır. 

8 Başbakan İsmet İnönü, 26 Nisan, I937'de Trakya'daki demiryollarının (Şark demiryolları) millileştirilmesi 
için yapılan görüşmelerdeki konuşması. Millileştirmeler, Cumhuriyet yönetimine, işletilebilir durumda olan, 
ekonomik ömrü uzun ve hazır altyapı sermayesi kazandıran akılcı bir girişim olmuştur. 

9 Bu ciltte yer alan ölçüler ve ayarlar kanunu ile icra ve iflâs kanununda yapılan değişikliklerin esbabı muci-
beleri (gerekçeleri) modern ölçütlerin ve yeni kurumlaşmaların önemini dile getiren örneklerdir. 
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Bütçenin bir ana ilkeye dayanması gerekir. Cumhuriyet rejiminin kuruluş yıllarında böyle 
bir ilke ve bunun sürekliliği pek önemlidir: Bu da bütçenin denkliği  ilkesidir. I939'da tamam-
landığını düşündüğümüz Cumhuriyetin kuruluş dönemi boyunca, bütçenin denkliği başka bir 
niyete feda edilmez.10 

Devlet yönetimi denk bütçe ilkesi etrafında örgütlenirken dikkat çeken bir nokta mer-
keziyetçiliğin  de yavaş yavaş yönetimin belirgin bir niteliği haline gelmesidir. Bu, yerel yönetim 
düzeyinde I929'da Vilâyetler Kanunu ile biçimlenecektir. Ekonomide merkeziyetçilik ise 1932'-
den sonra oluşacaktır. Ekonomide kontrol mekanizmalarının kurulması daha uzun zamana bağ-
lı birşeydir. Ekonominin örgütlenmesi işin ölçeğine, sermaye birikimine ve bütün bunlar için 
yapılacak toplumsal ve siyasal uzlaşmalara bağlı olan, çok yönlü ve daha çetin bir iştir. Kontrol 
düzeni de daha girifttir. 

Böylece, ilk yılları geçip 1929/30'a geldiğimiz zaman, bir yandan özel girişimcilik bir geliş-
me sağlamış, bir yandan da devlet ekonomide ve kamu yönetiminde ilk örgütlenme adımlarını 
atmış bulunuyor. 

4 

Ekonomide devlet ve özel kesim birlikte gelişmeye başladığı zaman, özdeşliklerle olduğu 
kadar farklarla da karşılaşırız. Cumhuriyetin ilk yıllarında da böyle olmuştur. İlk yıllar devlet ke-
siminde önemli bir sermaye birikiminin söz konusu olmadığı, fakat devletin sağladığı çeşitli 
olanaklarla özel kesimin varlık kazanmağa başladığı dönemdir. Zaman ilerledikçe, iki kesimin 
gelişmesindeki farklılıklar artmaya, bir ölçüde siyasal gelişmelere de yansımaya başlamış görünür. 
Örneğin, birçok araştırıcı I930'un Serbest Fırka olayını "devletçilik-liberalizm" farklılığı olarak 
açıklamak eğilimindedir. Bu, kolayca kesip atılacak bir konu sayılmaz. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomide devleti ve özel girişimciliği biribirine bağlayabilen 
bir kavram vardı: Milli  iktisat.  Bu, Cumhuriyet rejimine daha eski yılların tartışmalarından ve 
deneyimlerinden aktarılmıştı. Kavramın düğüm noktası, ekonomide sermayeyi  elinde bulundu-
racak olanların milliyeti  imiş gibi görünüyordu. Aslında işin kapsamı daha genişti. Ekonominin 
yapısına ve dünya ekonomisi içindeki yerine uzanıyordu.11 

10 Cumhuriyet yönetiminin Maliye Bakanları hep denk bütçe ilkesini vurgularlar; bunda titizlik gösterir-
ler. İlk bakanlardan Hasan Bey (Saka), 1926 Mayısında şunları söylemektedir: 

"Bütçe açıklarının birçok seneler daima istikrazatı hariciye (dış borçlanma) ile kapatılmasının âdeta müte-
amil bir usul (gelenek) haline getirilmesini, şimdiki vaziyeti maliye (mali durum) üzerinde icrayı tazyik eden (bas-
kı yapan) esbabın mühimlerinden (önemli nedenlerinden) biri olarak zikredebilirim. Fakat, bu kapıyı bendeniz 
değil, hükümeti milliye (ulusal yönetim) teşekkül ettikten beri kapamış bulunuyoruz. Bütçe açıklarımızı örtmek 
itin hariçten istikraz edip (dışarıdan borçlanıp) varidatımızın (gelirlerimizin) bir kısmını oraya tahsis etmek ve 
gelecek sene evvelki seneden daha elim (azaplı) bir vaziyete girmek gibi sakim (hastalıklı) bir siyaseti maliye (mali 
politika) hükümeti milliye devrinden, yani, 1336 (1920) tarihinden beri takip edilmemiş bir yoldur ve bu kapı 
ilelebet (sonsuza kadar) Meclisi Âlice kapanmıştır." 

1929-39 döneminin belgelerinde, Maliye Bakanlarının bu çizgiyi sürdürmüş olduğunu izleyeceğiz. 
11 I93l'de, İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey, milli iktisadın püf noktasını şöyle anlatır: 
"Bu memlekette bir vakitler şimendiferler, bankalar, ticaret, sanayi, milli şirketlerin hisse senetleri, hatta 

en iyi tarlalar ve şehirler dahilindeki en iyi emlâk Türkiyelerin değil ecnebilerin elinde idi. Bu memleket tarihin-
de milli iktisat namıyla hiçbir mefhum (kavram) kavrayamamıştır. Milli iktisattan bahsetmek, bir vakitler bir 
kabahat, bir vakitler de bir muammadan (bilmeceden) bahsetmek gibi birşeydi... Cumhuriyet Türkiyesi evvelâ 
devleti millileştirdi, milli bir devlet vücuda getirdi. Bu, gayrı Türk anasırın (unsurların) memleketten 
ayrılmasını icap ettirdi (gerektirdi). Ötedenberi onların elinde toplanmış olan menkul kıymet stoku da 
onlarla beraber gitmiş oldu." 
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Anlaşıldığına göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında özel girişimciliği destekleyen iktisat politi-
kası, girişimciliğin "özeP'liğinden önce "milli'Miğine önem vermiştir. Milli olmak, ekonomik ol-
maktan önce gelmektedir. Yeni rejime, önem verdiği güvenceyi sağlayabilecek noktaların birisi 
budur. 

Milli iktisat kavramı, "milli" olan özel girişimci için ise, herşeyden önce yeni rantlar  demek-
ti. Ekonomide sermaye kazançlarının gayrımilli unsurlardan milli unsurlara aktarılması ve eko-
nominin bu kazançları sürekli kılacak biçimde örgütlenmesi idi. Bu bakımdan, 1929'a kadar uza-
nan yıllarda izlenen politikalar, özel girişimci için milli iktisat kavramını somutlaştırıyordu. Özel 
girişimciliğe çeşitli biçimlerde sağlanan ayrıcalıklar, bağışıklıklar, iştirak payları bu yılların hızla 
modernleşmeye yönelen toplumunda bu kavramı netleştirmiş oluyordu. Sermaye kazançlarını 
kurumlaştırmağa yönelen en önemli belge olarak 1927 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu bu tab-
loyu tamamlıyordu. Unsurları gitgide daha yaygın biçimde "mill i" olan bu ekonomi tablosunda, 
devlet kendi işlerini daha akılcı yöntemlerle düzenlemeye yönelirken, özel kesimi de sermaye 
birikiminin geleceği için cesaretlendirmektedir.12 

İlk yıllarda devleti ve özel girişimciliği ortak noktalarda buluşturabilen bu milli iktisat tab-
losu, Cumhuriyet rejimi için bir geçiş dönemi, bir hareket noktası idi. Cumhuriyet yönetiminin 
ekonomi ile ilgili esas niyetlerinin sadece bu çerçevede kalmak olduğuna inanmak zordur. Bu 
çerçeveyi çizenler, "mill i" olan özel girişimciyi bir bakıma yoktan var edenler, yani, devleti yö-
netenlerdir. Bu çerçevenin, Cumhuriyet rejimi için pek değerli olan ekonomik gücü sağlaya-
mayacağını da ilkönce onlar görüp değerlendireceklerdir. Siyasal kadrolarla toplumda fiilen 
iktidar mevzilerine sahip olanlar arasındaki özdeşliklerin, 1929'dan sonra iş rejimin ekonomik 
gücünü tartmağa gelince bir görüş farklılığına dönüştüğünü bu ciltlerdeki belgelerden izleye-
biliyoruz. 

i 
Cumhuriyetin 1920'li yıllardaki bu milli iktisat tablosu I930'a girer girmez bozulmuştur. 

Bunun sürekliliğini olanaksız kılan şeylerin başında, doğrudan doğruya bunun zayıf  bir ekonomi 
tablosu oluşu gelmiştir. Geçen yılların özel girişimcilikte sağladığı sermaye birikimi Cumhuri-
yet rejimini taşıyabilecek güçte değildir. İlk ciddi sınama bunu ortaya koymuştur. Lozan'da ka-
bul edilmiş bazı kayıtlamaların 1929 yılında kalkması ile birlikte devletin  bağımsız ekonomik ka-
rarlar  alma gücünün artması ve gücün artışı karşısında bazı özel kesim çevrelerinin "milli'Mikle 
pek bağdaşmayan bir çizgi izlemesi, iktisat politikasında bir dönemin sonunu getirmiştir. 1929*-
da ana siyasal kadronun yaptığı değerlendirmede şu nokta ağırlık kazanmış olabilir: Özel giri-
şimin ülke ekonomisi çapında o güne kadar sağladığı sermaye birikimi hem yetersizdir, hem 
de rejimin geleceği bakımından güvence vermemektedir. Böyle bir değerlendirmeyi daha sonra 
kesin hüküm haline dönüştürecek gelişmeler ise, yine 1929 sonlarında patlak veren ve gitgide 
derinleşerek her ülkeyi bir ölçüde sarsan dünya buhranı ile başlamıştır. 

Buhran devleti sarsmıştır. Yeni rejimin kuruluş yıllarında Cumhuriyet yönetiminin duyar-
lılığı büyüktür. Devletin varlığını ve otoritesini simgeleyen bütçenin açık vermesi, zor zaptedi-

12 Yerli özel kesimde sermaye birikimini amaçlayan bu yasa, tümüyle Cumhuriyet yönetiminin ürünü de 
ğildir. 1913 tarihli Teşviki Sanayi kanununun bir devamı sayılır. Amaç aşağı yukarı aynıdır; ancak I927'de kapsam 
genişlemektedir. Böylece, onbeş yıl için düzenlenmiş olan 1913 yasası, bir anlamda süresinin bitimine yakın yeni 
koşullara göre genişletilerek uygulanacaktır. 1927 tarihli Teşviki Sanayi Kanununun esbabı mucibesi, Cumhuri-
yetin ilk yıllarının milli iktisat havasını da yansıtır: 

"Sanayii milliyemizin (ulusal sanayiimizin) teşvik ve himayesi ve memleketimizde dahili istihlâkatımıza (iç tü-
ketimimize) kifayet ettikten (yettikten) başka, bellibaşlı ihracat yapan sanayi müesseseleri vücuda getirilmesi ve 
yerli ve yabancı sermayelerle büyük sanayi teessüs ederken henüz parasını işletmeye alışmamış olan halkımızın da 
birleşerek toptan veyahut ferden mümkün olan sınai teşebbüslere girişmesi her suretle şayanı arzudur (her 
bakımdan istenmektedir)." 
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len iplerin elden kaçması demek olacaktır. Bütçenin denkliğinden vazgeçmemenin bedeli büt-
çenin küçülmesidir. Ekonomik sıkıntı arttıkça halkın satınalma gücü azalacak, bu da vergi hası-
latını küçültecektir. Devletin harcama yapma ve hizmet götürme şansı azalacaktır. Kısacası, 
bütçeyi küçülterek ekonomiyi daha iyi yönetmek, rejimi sağlam ekonomik temellere oturta-
bilmek zorlaşmaktadır. 

Bu ortamda, I929'a kadar oldukça rahat yıllar geçirmiş olan özel girişimcilik yeni rejime 
yeni bir politika önermemektedir. Özel sermaye çevrelerinden eski teşvik, ayrıcalık, bağışıklık 
politikasının sürmesinden öteye birşey duyulmamaktadır. Özel girişimciliğin her kesimi kendi 
payının küçülmesini önleme çabasındadır, bunun mücadelesi içindedir. Devletin bağımsız karar 
alma gücünün artması veya dünya buhranı karşısında herkesi birden etkileyecek kararlar 
alınması olasılığı, özel kesim içinde sadece kendi varlığını  koruma eğilimini artırmış, fakat bunun 
ötesinde bir hareket yaratmamış görünüyor. Böyle oluşu da herhalde normaldir. Türkiye 
ekonomisinde özel girişimcilik henüz yoktan varolmanın başlangıcındadır. 

Yeni rejimin kuruluşunda sorumluluk aldığı gibi, ekonomide devlet kesiminin gelişmesinde 
de sorumluluk almış olan kadroların işlerin bu noktasında, yeni bir insiyatif almaları şaşırtıcı de-
ğildir. Bu ortamda, devletin ve özel kesimin gelişmeleri arasında bir amaç ve mantık farklılığı 
ortaya çıkmış, bu farklılık, gelecekle ilgili kararlarda devlet kesiminin ağırlığını artıracak biçim-
de bir netlik kazanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri devletin ekonomik yönetimini bazı 
ilkeler etrafında toparlamaya çalışan kadrolar, ekonominin yönünü belirleyecek duruma geçi-
vermişlerdir. 

5 

İktisat politikasının bir ölçüde kişilerle veya kadrolarla anlatılabileceği dönemler ve döne-
meçler olabilir. Cumhuriyetin kuruluş yılları böyle bir anlatıma oldukça elverişlidir. I929'da, 
iktisat politikalarında özel girişimcilikle yetinmenin yeni rejim için ne derecede uygun olacağı 
sorusu ortaya çıktığı zaman, buna olumlu bir yanıt bulunamamıştır. Bu yanıtsızlık sürerken, 
Cumhuriyet rejimi yepyeni bir olay karşısında kalmaktadır: Dünya buhranı. Buhran, yeni re-
jimin en duyarlı olduğu konuda, devlet kurma konusunda ciddi bir tehlike zeminidir. İşin bir 
yönü budur. Bir başka yönden ise, buhran devlet kesiminin kadroları için bir fırsat olarak doğ-
muştur. 

Bu kadrolar bu fırsatı anlıyorlar. I920'li yılların ekonomisindeki zayıflığı ve bunun nedenini 
görüyorlar: Zayıflık sermaye birikiminin yetersizliğinde yatıyor. Türkiye ekonomisi için yeni 
bir birikim mekanizması gerekiyor. Bu birikim mekanizması, Türkiye'nin karşılaşacağı buhran-
ların ölçeğini aşacak nitelikte olmalıdır. Çare sanayileşmektir. Sanayileşmek, I930'lu yıllarda 
yeniden inşa (veya kalkınma) düşüncesinin yeni ve büyük çizgisi olacaktır. Ekonomik gücün 
kaynağı burada yatmaktadır. Cumhuriyeti yerleştirmenin, yeni rejime gerçek bir güvence sağ-
layabilmenin yolu ve işin esası budur. 

Sanayi kurma düşüncesi yeni birşey değildir. Cumhuriyetten önce de vardır. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında da yönetimin isteğidir. Bazı teknik incelemeler yapılmış, kanunlar çıkarılmıştır. Sa-
nayiin özel girişimleri destekleyerek kurulacağı düşüncesinin yanısıra, devletçe de bu işe ön-
ayak olunacağı inancı ilk yıllardan beri vardır.13 1930'dan sonra ana siyasal kadroda ve bazı karar 

13 Özellikle 1925 ve 1926 yıllarında, bu inancı doğrulayan yasaların biribirini izleyerek ortaya çıktığı görül-
mektedir. 1925'in Martında gündeme gelen Sanayi ve Maadin Bankası tasarısı, devletin özel kesim sanayiine yardım 
edecek biçimde kendi örgütlenişini yansıtır. Bu, yerli sanayiin sadece perakende biçimde korunacağı bir düzeyi de-
ğil, devletin kendi olanaklarıyla özel kesim sanayiine destek olmak üzere bir geniş çerçeve kurduğunu gösterir. 
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organlarında benimsenen görüş ise, sanayi kurmanın ancak yaygın bir cihazlarıma  biçiminde ola-
cağıdır. Sanayi kurmanın ancak sanayileşme hareketi  ile gerçekleşeceğidir. Bu yeni birşeydir. 

1930'ları n sanayileşme hareketinde, kurulacak sanayiin yapısı bakımından iki ilke temel ol-
muştur: Bir, kurulacak sanayi ithalâta bağımlılığı azaltmalıdır. İki, bu hareket kısa sürede ağır 
sanayie yönelerek, ekonomik gücün ülke savunmasında ana destek olmasını sağlamalıdır. Bu ilke-
lerden yola çıkan bir sanayileşme hareketi, 1920'lerin demiryolu politikası ile birleşince ciddi ve 
iddialı hedeflere yönelmiştir: Hammaddesi yurt içinde olan sanayileri öncelikle kurmak ve iç pa-
zarın bütünlüğünü sağlamak. 

1930'ların dünyasında bu ilkeler ve hedefler büyük kararlardır. Bunları tasarlamak ve işe 
girişmek, bu yolda düşünce birikimi ve eylem gücü hangi kesimde varsa orada oluşabilir. Bu bi-
rikim ve güç devlet kesimindedir. Bu ölçekte bir sanayileşme hareketinin tasarımı, ancak dev-
letin sahip bulunduğu tüm kaynaklara  dayanarak  yapılabilir. 

Sanayileşme hareketinin dönüm noktası 1932 yılı oluyor. Tasarım merkezi İktisat Vekâle-
tidir. Sanayileşme hareketinin gerekçesi, 1920*11 yılların sanayi için oldukça zayıf bir zemin ha-
zırlayabilmiş olduğunu anlatarak başlar: Türkiye'de özel kesimde güçlü bir sermaye varlığı yok-
tur. Büyük sanayiin devlet eliyle kurulması eğilimi hep vardır. Fakat, devletin bu amaçla kurduğu 
Sanayi ve Maadin Bankası modeli başarı getirmemiştir. Çünkü, bankacılığı sanayi kurmaya ve 
işletmeye yöneltmiştir. Bu model, özünde bir bağdaşmazlık taşır. Eğer, banka, sanayi sermaye-
sinin sahibi olursa, yatırdığı para için yüksek faiz ve temettü ister. Oysa, sanayide üretimin sırrı 
ucuz sermayedir. Bankacılık vadelerle gelir elde etme garantisi üzerine kuruludur. Sanayi deni-
len şeyin gelişmesinde ise, vade söz konusu olamaz. Sanayi ve Maadin Bankası hem devletin fab-
rikalarını işletmek, hem özel kuruluşlara iştirak etmek, hem de özel girişimleri kredilemek gibi 
biribiriyle bağdaşmaz işleri yapmak durumunda kalmış, böylece hiçbir yeni sanayi işine girişe-
memiştir. 

Sanayileşme hareketinde kritik nokta, devletin elindeki kaynaklarla sanayi kesimine önce-
likli  bir gelişme şansı vermektir. Sanayii kredilemek işin özüdür. Bunu sürekli kılabilmek 
için, devletin çeşitli fonlarıve destekleme araçları bu amaca yönelmelidir. Fakat, kredileme ve 
tesis kurma işleri biribirinden ayrı tutulmalıdır. Sınai krediler  için bir banka (Türkiye Sanayi 
Kredi Bankası) kurulmalı, bu banka sanayi girişimlerine makina ve sanayi malzemesi kredisi 
sağlamalı, böylece her girişim kendi sermayesini işletmede kullanma olanağı bulmalıdır/Kuru-
lacak ve işletilecek sanayi tesisleri  için ayrı bir kuruluş (Devlet Sanayi Ofisi) gereklidir. Bu 
yönetiminde bağımsız, denetiminde İktisat Vekâleti yoluyla BMM'ne hesap veren bir kuruluş 
olacaktır. Sanayii ön plana çıkaran, kredi düzenini, fonların kullanımını ve kurumlaşmayı buna 
göre düzenleyen bu tasarımda devlet ve özel girişimler sanayicilikte eşit gelişme şansına sahip 
olacaklar, devlet girişimlerinin mevzuattan kaynaklanan bir ayrıcalığı bulunmayacaktır. Bu 
sanayi modeli, 1930-32 yıllarının İktisat Vekili Mustafa Şeref (Özkan) Beyindir. 

Yeni bir sermaye birikiminin başlangıcı olan bu modelde her ne kadar devlet ve özel giri-
şimler kâğıt üzerinde eşit şansa sahip kılmıyorlarsa da, gerçekte bu birikim modelinin, işletildiği 
andan başlayarak devlet kesimini daha hızlı büyüteceğini kavramak zor değildir. Sanayileşmeyi 
öncelikli bir hareket olarak kabul ettiğiniz takdirde, büyük ölçekle ve yeni teknoloji ile çalışan 

Sanayi ve Maadin Bankası ile birlikte, yine aynı ay içinde, şeker fabrikalarının kurulmasını teşvik eden yasa 
tasarısını, maadin nizamnamesininin tadili (madenler tüzüğünün değiştirilmesi) hakkındaki yasa tasarısı ile taş-
ocakları nizamnamesini, yine I925'in Teşrinievvel (Ekim) ayında petrol yasası tasarısını, Teşrinisani (Kasım) ayın-
da hem petrol, hem şeker inhisarı (tekeli) hakkında yasa yasanlarını, 1926'nın Kânunusani (Ocak) ayında demir 
ve kömür madenlerini işletmeye ilişkin yasa tasarısını, Şubatta ise demir sanayii kurulması hakkındaki yasa tasa-
rısıyla şeker, petrol ve benzin inhisarına (tekeline) ait iptidai sermaye hakkında yasa tasarısını görebiliriz. Bu 
gelişmelerden sonraki kurumlaşma da, 1927'deki Teşviki Sanayi Kanunu olmuştur. 
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tesislerin başarı şansı tartışmasız daha büyüktür. Böylece, sanayileşme projesi bir devletçilik pro-
jesinin de başlangıcı demek oluyor. Bu noktaya gelindiği sırada, rejimin ana siyasal kadrosu özel 
girişimciliğe karşı değildir. Fakat, yeni sermaye birikimi modelinin mantığı, özel kesimin göreli 
payını zaman içinde devletinkine göre küçültecek niteliktedir. "Milli İktisat' kavramı "devlet-
çilik" adını aldıktan sonra, içeriğini de değiştirmeğe başlamıştır.14 

Yeni sanayileşme modelinin ortaya çıktığı I932'de, özel girişimin olaya kendi geleceği açı-
sından bakmakta gecikmediği anlaşılıyor. Özel kesim, sanayi hareketinde ölçeği büyütecek ve 
sermaye birikimini hızlandıracak olan yeni kararın, kendi içinden değil siyasal kadro içindeki ça-
lışmalardan doğuşunu izlemiştir. Yeni modelin işleyebilmesi, özel kesime o güne kadar sağlanan 
rantların azaltılması ve bunların bir bütün olarak sanayie yöneltilmesi sayesinde başlayabilecekti-
tir.is Özel kesim sanayicilikte devlet kadar başarılı olamadığı sürece, bu rantları devlet kesimi-
ne bırakmak zorunda kalacaktır. Kısacası, 1920'lerin "milli teşebbüs"leri destekleme politikası, 
şimdi ister istemez aynı teşebbüsleri "başının çaresine bakma" noktasına götürebilecek bir 
politika ile yer değiştirmektedir. 

Rantlar  sorununun devlet kesiminin büyüyeceği bir sanayileşme hareketi ile birlikte yep-
yeni bir önem kazanmış olması, ekonomideki gelişmenin mantığına aykırı değildir. Özel kesimin 
sahip olduğu rantlardan vazgeçmek istemeyişi de, ekonomi yeni ve büyük bir sermaye biriki-
minin eşiğinde iken herşeyden önce kendi payını büyütmek için direnmesi de herhalde olağan 
sayılmalıdır. Bu bakımdan, sanayileşmeye ve devletçiliğe başlangıç yılı olarak kabul edeceğimiz 
I932'de, özel girişimciliğin, toplumda fiilen sahip bulunduğu tüm iktidar mevzilerini kullanarak 
bu önemli konuda mücadele etmiş olduğunu eldeki belgelerden izleyebiliyoruz. Cumhuriyetin 
kuruluş dönemi boyunca yeniden inşa düşüncesi nasıl yeni rejimin sine qua non'u olmuşsa, bu dü-
şüncenin bir sanayileşme hareketine dönüşmesiyle birlikte, özellikle banka ve sermaye kesimi-
nin bu işe ortak olma çabası da aynı çevrelerin toplumda kendi iktidar mevzilerini sürdürebil-
melerinin sine qua non'u olarak ortaya çıkmış görünüyor.16 

14 Bu ciltteki belgelerde, özellikle Devlet Sanayi Ofisi tasarısında bu' nokta dikkatle vurgulanmıştır. 
Devletçilik, "halkın yapamadığı işler" temeli üzerine kurulmaktadır. Ana ilke budur. Bu ilke, şüphe yok ki 
devletçi sermaye birikimini kaçınılmaz olarak büyütecektir. 

15 Burada ince nokta şu oluyor: Teşviki Sanayi Kanunu ile özel kesime sağlanmış olan ayrıcalıklar ve bağışık-
lıklardan bir kısmı, kurulacak olan sanayie ilk sermayeyi sağlayabilmek için kesilecektir. Devlet bunları özel ke-
sime değil, kurulacak olan devlet ve özel kesim sanayiine yöneltecektir. 

16 Sanayileşme hareketinin çapı, bu konuyla yakından ilgili olan çevrelerce bilinmektedir. I932'de 
yapılmakta olan değişikliğin ve getirilecek yeniliklerin niteliği yazılmakta ve tartışılmaktadır. 1932 Temmuz 
9, 11,16'sında Hakimi/eti  Milliye  gazetesinde "Türkiye Büyük Sanayi Devrine Girerken" başlığını ve Neşet 
Halil imzasını taşıyan kapsamlı yazılar, bunun canlı birer örneğidir. 

"DSO kanununun mahiyeti, devletin memleketi sanayileştirmek prensiplerinden ilham alır. Bu sanayi-
leşme hareketini Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin komşu devletten temin ettiği sekiz milyon dolarlık sanayi 
kredisinin, bazı büyük sanayi mümessillerinin Türkiye'de hükümet namına büyük sanayi tesisi hakkındaki 
teklifleri ve Türkiye'de bilhassa 1931 senesi içinde inkişaf eden milli sanayi i himaye prensiplerinin tahrik ve 
tesir ettiği söylenebilir. Teklif edilen yahut kredi suretiyle tesisi düşünülen sanayi, Türkiye'de bir veya birkaç 
vatandaşın münferit veya müşterek teşebbüsleriyle meydana getirilebilecek işler değildir... 

Plansız sanayi Türkiye'de bizzat Türkiye'nin iktisadi ve içtimai inkişafı aleyhine bir tehlike âmili olabilecek 
şartlarla tesis edilemezdi. Bu bakımdan, DSO'ne Türkiye sanayiinin plan dairesi denilebilir... 

Bu, Türkiye'de sanayiin bir membadan direktif ve veçhe alan, tezatsız, rekabetsiz bir şekilde bir istikamete 
doğru inkişafını temin eden bir tesis planıdır.. Ofis.. Cumhuriyetin devletçilik prensibini şe'ni (gerçek) sahada 
tahakkuk ettirecek bir teşekküldür... 

Türkiye'de intizamsız, rakip, milli servet, milli say ve milli refahı israf eden başıbozuk sanayi teşekkül 
edemeyecek ve Türkiye'de büyük sanayi bugünkü dünya sanayi merkezleri gibi anarşik cemiyet nizamının 
âmili olmıyacaktır... 
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6 
Yen iden inşa düşüncesi bir stratej idir . Bu düşünce güçlü o r tak özlemlere dayanmaktadır . 

Demi r yo lu politikası olarak uygulanışında da, " m i l l i " bir sanayileşme çizgisi olarak savunulma-
sında da bu strateji genel bir kabul görmüştür . " B u kadar büyük işe gir işmeyel im, hiç değilse 
e r t e l eye l im" yol lu görüşler yok değildir . Fakat, bunlar yüksek perdeden sesler olmamışt ır . 
Öze l kesim, işlerin büyümesi demek olan b i r sanayileşme çizgisine karşı ç ıkmamışt ı r . Tam ter-
sine, özel bir ik imi içte güvenceye alan ve dışa karşı koruyan bir çizgi, bu dönemde özel kesimin 
taraftarl ığını yaptığı ana çizgi olmuştur.17 Bu, 1930'lu yı l larda C u m h u r i y e t rej iminin öncelik-
ler iy le bağdaşmıştır. Çünkü , bu ekonomik öncel ik ler içinde en önemli nokta yeni sermaye biri-
kiminin gerçekleşmesidir . Strate j i işi, rej imin yer leşmesi davasının ekonomik özüdür. 

Öze l girişimcil ik bakımından bu işe rantlar açısından bakmak öneml id i r . Özel girişimci-
liğin ekonomik varlığı da, top lumda sahip bulunduğu ikt idar mevzilerini koruyabi lmesi ve bes-
leyebilmesi de bu sorunun çözümüne bağlıdır. Bu bakımdan, stratej i ve rej im davalarının, rant-
lardan ve top lumdaki fiili ikt idar mevzi ler ine ilişkin sorunlardan bağımsız olarak bir çözüme 
bağlanabileceğini düşünmek gerçekçi olmaz. I932'de sanayileşmenin zorunluluğu tartışmasız 
kabul edilmiş, fakat buna rantlar konusunu da kapsayacak bir başka çözüm bulmak gerekmişt i r . 

Bulunan çözüm, önce ekonomin in yönet iminde kadro değişikliği yapmak, sonra da sana-
yi leşme hareket in in model ini yeniden düzenlemekt i r . Bun lar basit değil öneml i değişikl ikler 
o lacakt ı r : Ekonomin in yönet iminde olduğu kadar, rantlar konusunun geleceğinde de kil it nok-
tada bulunan İktisat Vek i l i Mustafa Şere f Bey gidecek, yer ine ekonomide bir stratej i değişikliği 
yapmaksızın bir uzlaşma model i get i recek olan Mahmut Celâl Bey (Bayar ) gelecektir.18 

Ofisin idaresinde bulunan müesseselerin kârından hasıl olacak kıymetler Ofis müesseselerinin, Sanayi Kredi 
Bankasının, devlet sanayi teşekküllerinin tekemmülüne sarfedilecektir... 

Büyük sanayi devrine girmek hazırlığında olan Türkiye'den, bu sanayie hammadde yetiştiren toprak 
istihsalini, iç ve dış pazarı, pazarlar arasındaki nakil ve irtibat vasıtalarını inzibatsız, rakip bir nizamda başıboş 
bırakması beklenemezdi. Türkiye'de teessüs edecek sanayiin itimat edilir müşterisi Türk köyündedir. Dünya 
pazarlarında Türk sanayi istihsaline müşteri aramak ve sanayi istihsalini bu mikyasta pianlaştırmak bugünkü 
sanayiimizin şuurundan beklenemez.. 

Türkiye büyük sanayi devrine hertürlü kayıt ve şartları tamamlanmış bir programla giriyor. Programın 
hedefi Türkiye'nin cüzütamiığı (bütünlüğü), Türkiye'de pazarın, köyün, fabrikanın, nakil ve irtibat vasıtalarının 
birliğidir." / 

Kurulmakta olan yeni model karşısında özel kesimin çeşitli çevrelerinin, başta İş Bankası olmak üzere, nasıl 
bir yorum yaptıkları ve ne tavır takındıkları, siyaset adamları arasındaki farklı eğilim sahiplerinin tutumları ayrı 
bir inceleme konusu olacak değerdedir. 

17 Dönemin özelliklerinden birisi, özel kesimin sözcülüğünün genellikle İş Bankası'nca üstlenilmesidir. 
Banka İdare Meclisi Reisi ve Siirt mebusu Mahmut Bey (Soydan) en önemli birkaç sözcünün başında gelir. 
Mahmut Bey, I933'de ve i934'de/Hakimiyeti Milliye (Ulus) deki yazılarında, yerli öze! kesimin sanayileşme 
konusundaki tavrını oldukça net biçimde yansıtır: 

"Türkiye'yi milli sanayiini kurmaya icbar eden siyasi ve iktisadi zaruretleri kim bilmez. Davamız basittir. 
Memleketimizi hammaddecilikten, müstemleke iktisadından kurtarmak istiyoruz. Onun yerine milli ahenkli bir 
iktisat sistemi kurmak kararındayız. Bu gayeye varmak için, milletçe bir nevi iktisadi kalkınma savaşına girmiş 
bulunuyoruz. Bu savaşta memleketin mali, iktisadi ve milli bütün teşekkülleri kudretlerine göre vazife almışlardır. 
Memleket işlerinde daima ön safta çalışmayı kendine şiar edinen müessesemize de devletin sanayi programında 
vazifeler verilmiştir... 

Sanayiimizi yeni baştan kuruyoruz. Bu hareket birçok fedakârlıkları icap ettiriyor. Hiçbir memleket 
istihlâk maddelerini mutlaka hariçten aldığı fiyatlardan daha ucuz tedarik etmek kararıyla sanayiini kurmaz. Milli 
sanayiini kurmuş olmak için yapar.. Onun için, sanayiini kuran Her memleket gümrük himayeleriyle onu 
müdafaa etmeğe mecburdur.. 

18 Bu gelişmeleri izlemek için, özellikle 1932 yılının Akşam ve Milliyet gazetelerine, ayrıca, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu Politikada  45 Yıl  (Bilgi Yayınevi, Ankara, 1968) ve İlhan Tekeli ile Selim İlkin'in Uygulamaya 
Geçerken Türkiye'de  Devletçiliğin  Oluşumu (ODTÜ, Ankara, 1982) başlıklı kitaplarına bakılabilir. 
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M. Şeref Beyin modeli sanayii ön plana çıkarırken, bunun gelişmesini garantilemek üzere, 
ekonomideki rantların bir bölümüne kredi desteğini de katarak bunları sanayiin emrine veri-
yordu. Özel kesimin büyük tesis kurma şansının zayıflığı ("Halkın yapamadığı işler") karşısında, 
gelişme şansı yüksek olan sanayi devletinki olacaktı. M. Celâl Bey ile gelen model ise, ekonomi-
deki rantlara dokunmaz. Hareket noktası, kredi desteğini tüm mali aracı kesimin işi olarak orta-
ya koymasıdır. Bu kesimin gelişme şansını, sanayiin gelişme şansına bağlı görmesidir. Mali aracı 
kesim, "milli bankalar" olacaktır. Bunlar kurulacak olan sanayie kredi sağlayacaklar, fakat daha 
önemlisi, bu sanayiin pay sahipliğini ellerinde bulunduracaklardır. Böylece, yeni ve büyük sa-
nayiin birikimi devlet kesimine yöneldiği kadar milli bankalara da akmış olacaktır. Banka kesimi 
sanayiin gelişmesiyle büyük bir güvenceye kavuşmuş olacak, karşılık olarak kendi birikiminin 
bir bölümünü de sanayie aktaracaktır. Böylece, bankacılık rantların paylaşılması için bir model 
sunduğu gibi, sanayiin yönetiminde de söz sahibi olmaktadır.19 

Bu çözüm, 1933'de Sümerbank kanunundan sonra gerçeklik kazanıyor. Sümerbank kanunu 
M. Şeref Beyin I932'de ayırmış olduğu sanayicilik ve bankacılığı yeniden birleştiriyor. Böylece, 
belirsizlikler giderilmiş ve devletçilik kavramının tanımında yeni bir adım atılmıştır. Devlet-
çiliğe artık yeni bir formül aramak gerekmemektedir. Devletçilik milli  bankalar zemini üzerinde 
tanımlanabilen  bir kavram olmaktır.  İşin merkezi İktisat Vekâletinin denetimindeki bir devlet 
sanayi bankası, yani, Sümerbank'tır. Bu gelişme ile, 1920'lerin milli iktisat düşüncesi bir yandan 
milli bankalar sayesinde varlığını sürdürürken, bir yandan da 1930'ların yeni doğan devletçiliği 
ile kaynaşmış oluyor. Ekonomideki bu uzlaşma burada kalmış olsaydı, işin önemi daha az olurdu 
Oysa, iş tek boyutlu değildir. Bu uzlaşmanın siyasal alanda da tescili gerekli görülmüş, bu, 1935*-
de CHP programı ile yapılmıştır. Böylece, Cumhuriyet rejimi ekonomi boyutuyla da tanımlan-
mış oluyor.20 

Bir özet yaparsak, M. Şeref Beyin modelinde yapı şu idi: "İktisat Vekâleti + Devlet Sanayi 
Ofisi (devlet fabrikalarının kuruluşu ve işletilmesi) + Sanayi Kredi Bankası (devlet ve özel 
kesim sanayiinin kredilenmesi) + özellikle dış ticaret fonlarından özel kesime sağlanmış 
bağışıklık ve teşviklerin yeniden düzenlenerek sanayie yöneltilmesi." M. Celâl Beyin (Bayar) 
modelinde ise yapı şöyle olmaktadır: "İktisat Vekâleti + Sümerbank (devlet sanayiinin kuruluş 
ve banka merkezi) + Milli bankaların (İş ve Ziraat bankaları) sanayide pay sahipliği + Özel 
kesime sağlanmış bağışıklık ve teşviklerin sürdürülmesi." 

1933'den sonra sanayileşmenin ve devletçiliğin modeli gitgide netleşmektedir. İşin iki yön-
lü olduğu titizlikle gözetilmekte, bir yandan ekonomide özel girişimciliğin korunması sürdürü-
lürken, bir yandan da ekonomiye devletin kapsamlı biçimde müdahale etme şansı artırılmakta-
dır. Bu gelişme içinde devletçilik, şematik yönüne önem verilen bir kalıp biçiminde değil, sa-
nayi politikalarının araçlarıyla ve bunların gerekli kıldığı kurumlaşmalarla ortaya çıkmaktadır. 
Ekonominin devlet kesiminde bir sermâye birikim düzeninin kuruluşu dört beş yıl almış ve 1938 
yılında İktisadi Devlet Teşekkülleri kanunu ile ilk kapsamlı noktasına erişmiştir. Ortaya çıkan 
model, birtakım yapay destekler, yasaklar veya anormal sınırlamalar sayesinde işleyebilen bir 
gelip geçici tablo değil, ekonomik ölçek ve teknik beceriye dayanarak normal koşullarda kendi 
birikimini sürekli  kılabilecek bir sermaye birikimi örneği olmuştur. 

1930'lardaki sanayileşme çizgisi, bazı ithal mallarının yerine yerli imalâtı koyma noktasın-
dan ötesini amaçlamıştır. Bu nokta belki sanayileşmenin bir bacağıdır. Ama, daha ötesi, sanayii 

19 Celâl Bey ile gelen model Türkiye Sanayi Kredi Bankası'nın, İş Bankasının yerini alma olasılığını ortadan 
kaldırmakta, tam tersine, SKB için tasarlanan yeri İş Bankası almış olmaktadır. 

20 Aşağıdaki kitapta bu nokta üzerinde daha çok durulmaktadır: Bilsay Kuruç, Mustafa  Kemal  Döneminde 
Ekonomi, Bilgi Yayınevi, Ankara, Aralık 1987, özellikle sayfa 59-86 ile 125-156. 
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entegre biçimde kurmaktır. Yani, ülkenin hammadde kaynaklarını yerinden oynatabilmektir. 
1934-36 yıllarında gitgide daha çok üzerinde durulan, Birinci ve İkinci Sanayi Programları ile 
açılması düşünülen sanayi perspektifi budur. Sanayileşme bu çizgi üzerinde geliştikçe ithalâ-
tın gayrısafi milli hasılaya oranı düşecek, fakat yurtiçi kaynak kullanımının artmasıyla birlikte 
ekonominin yatırım yapma kapasitesi yükselecektir. Kısacası, bugünün deyimiyle , bu başarılı 
bir ithal ikamesi çizgisi olacaktır. 

Belirtmek gereken bir nokta şu oluyor: 1930'ların sanayileşme hareketi özel girişimcilikle 
uzlaşmayı içeren bir devletçilik çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu ekonomik tabloda özel giri-
şimciliğin yeri, payına düşen rantları  almak ve bu stratejiye "Evet " demektir. Sanayide girişimci 
olarak önemli işlevi yoktur. Böyle bir sanayi hareketinin özel kesimce gerçekleştirilebileceğine 
güvenmek gerçek dışı sayılıyor. Sanayide mesafe aldıkça, bu nokta netlik kazanıyor ve açık se-
çik dile getiriliyor.21 Sanayi büyük çaplı ve ciddi bir devlet işi olarak ele alınmaktadır. Sanayiin 
kurulmasında maliyet ve kâr endişelerini aşmak, sanayi işletmeciliğinde ise modern standard-
ları tutturmak şarttır. Bu bakımdan sanayi, kârlı noktalara serpiştirilen bir girişimcilik türü 
değil, ülkenin ekonomi coğrafyasını değiştirmeyi amaçlayan bir işler  bütünü ve bir misyon olarak 
görülmektedir.22 

I920'li yıllarda ekonominin canlı ve sürükleyici sektörleri ticaret ve bankacılıktır. 1930'-
larda ise, lokomotif sektör sanayi olmuş, bunu bir süre sonra bankacılık izlemiştir. Kısacası, 
1930'larda sanayi sektörü ticaretin önüne geçmiştir. Bu, ekonomik yapıyı bütünüyle değiştire-
bilecek nitelikte bir dönüşüm için başlangıç sayılabilir: 

7 

Sanayileşme stratejisinin devlet eliyle yürütülmesi I930'lu yıllarda iktisat politikasının oluş-
ması için bir çerçeve çizmektedir. Bu çerçevenin içinin doldurulmasında, I930'lu yılların geliş-
melerinin, o arada dünya buhranının getirmiş olduğu koşulların payı vardır. Sanayileşme bir 

21 Özel kesimin güveni ve desteğiyle İktisat Vekilliği görevine gelmiş olan Celâl Bayar, o günün sanayileşme 
ve bu yoldaki iş bölümü anlayışını çeşitli fırsatlarda açık seçik dile getirmiştir. Örneğin, I936'da, şunu söylemiş-
tir: 

"Eğer memleketin sanayileşmesini ve milletin muhtaç olduğu refahı bazı hususi teşebbüslere ve bu 
teşebbüslerin dayandığı sermayeye bırakmak lâzım gelirse, lâakal (hiç değilse) iki asır daha intizar (bekleme) 
devresi geçirmekliğimiz lâzımdır." 

22 Yine Celâl Bayar, sanayiin ülkenin ekonomi coğrafyasını değiştirecek niteliği üzerinde de durmuştur. 
i936'nın İlkbaharında söylediği, bundan sonraki ciltlerde yer alacak olan sözleri bunu belgelemektedir: 

"Fabrikalarımızın kuruluş şeraiti (koşulları) başkadır. İşi cereyanı tabiisine (doğal akışına) bırakacak olursak, 
liberal sistemde olduğu gibi bunların hepsi milli değil şahsi menfaatlerine en uygun şeraiti arayarak, sahillerimizin 
kenarına yapışarak kaplumbağa gibi kalacaklardır. Fevkalade ahvalde ve meselâ bir seferberlik icabında ıç Ana-
dolu'nun ihtiyaçlarını temin edecek tek bir fabrikamız olmayacak ve himayeyi de temin etmeden kurarsak, 
yaşamayacaktır. 

İktisat Vekâletine onu mütecaviz müracaat vaki oldu. Bir tanesi gelip de devletin gösterdiği yerde fabrika 
kurmamıştır. Halbuki biz Kayseri'de, Ereğli'de fabrika kuruyoruz, Nazilli'de fabrika kuruyoruz. Bunları meselâ 
İzmir'de kurmuş olsaydık, elbette daha çok kazanacaktır. Fakat, Nazilli'ye gitmek mecburiyetindeyim. 
Ereğli fabrikasını daha sahile indirmiş olsak, sahildeki fabrikalar gibi daha rantabl kalacaktı. Fakat, Ereğli'yi 
tercihe mecburum". 

Biraz yakından bakınca şu görülebilir: 1934 yılında somut olarak başlayan sanayi hareketinin ilk ve en önemli 
simgesi Kayseri dokuma fabrikası olmuştur. Bu, Birinci Beş Yıllık Sanayi Programının sözden işe geçirilmesi demek 
olduğu kadar başka birçok şeyin de simgesi olmaktadır. Sanayiin ülkedeki hammadde kaynaklarını gözeterek ku-
rulacağı ilkkez Anadolu'nun ortasında, Kayseri'de somutlaşmaktadır. Buna, günümüzün iktisat sözlüğünde "ithal 
ikamesi" deniyor. Aynı yolda atılan adımlar içinde, ikinci önemli simge olarak Karabük demir çelik tesisini 
kabul edebiliriz. Bu kuruluş, o dönemde Türkiye'nin ağır sanayie geçişi sayılmıştır. 
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stratejidir. Ekonominin henüz belli başlı kurumlaşmalardan yoksun olduğu bir ortamda, bu 
strateji sanayie doğruca kaynak tahsisi yapmakla yürütülecektir. Ancak, doğrudan tahsis ilkesi, 
ekonomide sürekliliğin temeli olamaz. Bu stratejinin sağlam bir zemine oturması için, iktisat 
politikasının bazı temel araçlarını geliştirmek gerekir. Bu araçlar işlerlik kazanmalı, bir bütün 
oluşturmalı ve yönetimin ekonomik ilkeleri ortaya çıkmalıdır. 

192.0* 1 i yıllarda iktisat politikası temel araçlarından yoksundur, oluşmamıştır. Cumhuriyet 
öncesinden devir alınan politika araçları ya yetersizdir, ya değiştirilmektedir ya da eskilerle ye-
niler arasında kopukluk vardır. Ekonominin yönetiminde eldeki tek araç, yetersizliğine rağmen 
"bütçe"dir. Bu, hiç değilse, devletin kendine bir çekidüzen vermesine ve devletliğini göster-
mesine hizmet etmektedir. Öte yandan, bir para politikasından söz edebilmek için elde hiçbir 
şey yoktur, hatta ciddi kurumsal engeller vardır. Devletin banknot çıkarabileceği bir organı 
yoktur. Dolaşımdaki para, Osmanlı Bankası'nın çıkarmış olduğu banknotlardan ibarettir. Ayrı-
ca, çeşitli paralar da ekonomide dolaşım halindedir. İktisat politikasının bir başka boyutunu 
oluşturması gereken dış ticaret alanında ise tam bir "serbestlik" vardır: Devlet bu alana sokula-
mamaktadır. Eğer iktisat politikası çeşitli ekonomik ve mali araçların geliştirilmesi ve bir bü-
tünlük içinde işlemesi sayesinde oluşan birşey ise, 192.0'li yıllarda bundan söz edebilmek güçtür. 
Bu bakımdan, Cumhuriyet rejiminin iktisat politikasının ancak 1929/30 yıllarından başlayarak 
ortaya çıktığını söylemek doğru olur. 

Bütçenin bir ekonomik kontrol aracı olduğuna şüphe yoktur. Ancak, bütçe ekonominin 
yönetiminde kısmi bir kontrol sağlar. I930'lu yıllar, bütçenin ekonomideki etkisinin olağanın 
üzerinde arttığı dönemdir. I920'li yıllarda devlet işlerinin bir sisteme ve akılcı ilkelere bağlan-
ması için kullanılan bütçe, 1929/30'dan sonra devlet otoritesini dünya buhranının etkilerine 
karşı koruma düşüncesine hizmet eden araç olmuştur. 

Cumhuriyet rejiminin yöneticileri eski dönemlerin açık bütçe alışkanlıklarını sürdürmek 
istemezler. Bunda çekindikleri birşey vardır. I. Dünya Savaşı yıllarında ve daha sonraları yaşan-
mış olan şiddetli enflasyonu, açık bütçenin taze bir örneği olarak düşünürler. Denk bütçe ilkesini 
sağlam bir ekonominin kilidi olarak görürler. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak önem 
verilen bu ilke, buhran yıllarında iktisat politikası belgelerinde en çok vurgulanan noktalardan 
birisi oluyor. 1929/30 ile başlayan buhran yılları, tarım mallarının ve ucuz hizmet türlerinin 
ağır bastığı ülke ekonomisinde fiyatların bütçelerin hacminden daha çok düştüğü bir dönem-
dir. Böyle bir ekonomide, düşük ree/fiyatlar bütçenin denkliğini kolaylaştırmış, devlet kesimi-
nin satınalma gücünü artırmış olmalıdır. 

Bütçenin denkliği bakımından önemli bir nokta vergi hasılatıdır. Daha doğrusu, vergi ha-
sılatının yeterliği ve sürekliliğidir. 1920'li yıllar, vergi sisteminin değiştirilmeye başlandığı dö-
nemdir. Hasılatı bol, yönetimi basit olan, fakat vergi sisteminin ağırlığını köy kesiminde tutan 
eski yapı değiştirilmeye başlanmıştır. Fakat, yapı değiştirilirken vergi hasılatının düşmemesi, 
düşük kalmaması şarttır. Vergi ekonomiye sürekli istikrar  kazandıracak ana kaynak olarak de-
ğerlendirilir. 192.0'li yıllarda, muamele tipi vergiler ve kazanç vergilerinin yanısıra, hasılat nok-
tasından önem kazanan birşey mali tekellerdir. Hasılat güvencesi yeni rejim için çok değerlidir. 
Yeni rejimin elinin altında başka bir kaynak yoktur. Bu güvencenin kaynağı mali tekeller olur. 

1929'da bir ferahlama bekleniyor: Cumhuriyetin kendi gümrük politikasına kavuşma za-
manı gelmiştir. Bu, herşeyden önce yüksek hasılatlı gümrük vergileri demektir. Başka ülkelerin 
deneyimlerinden de bilindiği gibi, gümrük vergi ve resimleri kurulacak sanayilerin özel fonu 
sayılır. 
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Fakat, 1929/30 tuhaf bir tarihtir. Bütçe bir makasın içinde kalır. Dış ticaret kaynaklı vergi 
hasılatı tam artmaya başlayacakken, dünya buhranı önünde dış ticareti kontrole almak ve da-
raltmak şart olur. Gümrükler yine de bir vergi kaynağıdır, ama bu kez dünya buhranının eko-
nomiye yansıması ile birlikte sâtınalma gücü her kesimde azalmıştır. Ekonominin normal vergi 
kapasitesi düşer. Olağanüstü vergiler getirmek zorunlu olur. Ancak, bunun da birtakım sınır-
ları vardır. 

Bütçe özünde bir sermaye birikimi aracı değil, ekonominin yönetiminde kullanılan kontrol 
araçlarından birisidir. Yeni rejim için pek önemli olan yeniden inşa düşüncesini gerçekleştire-
bilmek için yürütülen demiryolu politikasının esas finansman kaynağı, Cumhuriyetin kuruluş 
döneminin bu olağanüstü koşullarında bütçe olur. Stratejik değerdeki bu politika için bütçeyi 
bir birikim aracı gibi kullanmaktan kaçınılamaz. Cumhuriyet yönetimi savunma ve demiryolu 
hedeflerini savsaklayamaz. Sağlık ve eğitim gibi, Cumhuriyete özgü "refah politikası" alanlarında 
da varlık göstermek şarttır. Kısacası, I930'u izleyen yıllarda ekonomide satın alma gücü düşerken 
kontrolü sağlayabilmenin de sınırlarına gelmiştir. Vergi hasılatının (nominal olarak) yeniden 
artışı ve 1930'daki düzeyinin üzerine çıkışı 1935'den sonra gerçekleşecektir. 

1931, 1932 ve 1933 bütçenin daraldığı yıllardır. Bu daralma iç borçlanma ile giderilebilir. 
1933'den başlayarak, demiyolu politikasının finansmanında "vergi mükellefiyeti" yanında "iç 
istikraz" yolunun da benimsendiği görülüyor. Demiryolu gibi stratejik bir altyapı politikası ile 
sınırlı olmak üzere, iç borçlanmaya birkaç kez başvuruluyor. 

Bütçenin kontrol alanının genişlediği, fakat fon kullanma bakımından esnekliğin pek kal-
madığı bu ortam, yeni rejim için kritiktir. Bu koşullarda, fon kullanma olanağı bakımından siv-
rilen yer ekonominin bir çeşit komuta merkezi sayılabilecek olan İktisat Vekâleti, fonların kul-
lanılma alanı ise sanayi programlarıdır. Bu olanak, yer yer "milli bankalar"la paylaşılmaktadır. 
Bu ortamda, İktisat Vekâletinin dolaylı fakat önemli bir görevi de, başta sanayici olmak üzere, 
tüccar ve esnafı Cumhuriyet rejimi ile çıkar birliği içinde tutmak oluyor. I930'lu yıllarda sana-
yici ve tüccarın kazancı üzerine binen vergi yükünün, memur ve işçi gelirleri üzerindeki vergi 
yüküne göre oldukça hafif  kalışı, bütçenin bu genel politika çizgisi ile uyumlu kullanılmış oldu-
ğunu gösteriyor. 
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1930'lu yıllarda para sisteminin iktisat politikaları içinde önemli bir yeri yoktur. "Para oto-
riteleri" henüz doğmaktadır. Ekonominin para otoritesini "millileştirmesi" 1930 yılında Mer-
kez Bankasının kuruluşu ile gerçekleşir. Fakat, Merkez Bankası I930'lu yıllarda ekonomide rol 
oynamaya pek başlayamaz. İlk banknotlarını Cumhuriyetin kuruluş döneminin tamamlandığı 
sıralarda çıkarır. Yaptığı hazine işlemleri ise oldukça sınırlıdır. 

I930'lu yıllarda para arzı dokunulmazlığı olan bir konu gibidir. Para arzı I930'lu yıllarda 
pek az değişir. Tam bir sıkı para politikası uygulanır. Enflasyon tehlikesi, Cumhuriyetin kuruluş 
döneminde ciddiye alınan bir konudur. Cumhuriyetin yöneticileri, Savaş yıllarında yaşanmış 
enflasyonun kökeninde "karşılıksız para basılması"nı görmüş olabilecekleri gibi, Savaştan sonra 
başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde düzeni altüst eden şiddetli enflasyonları da aynı 
açıdan değerlendirmiş olabilirler. Kaldı ki, 1930 yıllarında iktisat politikasındaki başarının ö-
nemli bir göstergesi ekonomiyi enflasyonsuz yürütmektir. 

Para politikasının 1930'lu yıllarda oluşmasında, kamu finansmanı düşüncesi bir hareket 
noktası olmaktadır. İktisadi devlet teşekküllerinin (I938'de) kurumsal çerçevesi çatılırken, bun-
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ların finansman araçları henüz oluşmamıştır. Ancak, sanayiin büyük çapta ve devlet eliyle ku-
rulması amaçlanırken, bunun finansman araçlarının düşünülmemesi mümkün değildir. Böylece, 
Hazine-iktisadi Devlet Teşekkülleri eksenine Merkez Bankası'nın da katılması ve devletin 
sermaye birikiminin  çekirdeği  sayılabilecek bir üçgenin oluşması, para politikasının işlerlik ka-
zanmağa başlaması için bir başlangıç noktası oluyor. 

I930'a gelindiğinde, milli bankaların ekonomideki varlığı henüz sınırlıdır. Malî aracılık, 
başta Osmanlı ve Selanik bankaları olmak üzere daha çok yabancı sermayeli kuruluşların elin-
dedir ve esas ilgi alanı iç ve dış ticaretin finansmanıdır. "Büyük" sayılan milli bankalar İş ve Ziraat 
bankalarıdır, ama bunların kendi ayakları üzerinde durabildiklerini söylemek güçtür. Ekonomi 
henüz para kullanımını yaygınlaştıracak bir gelişkinliğe varmamıştır. Gönüllü tasarruf alışkanlığı 
yeni yeni doğmaktadır. 

Bankacılık mevduat sayesinde varolan bir sistemdir. Türkiye'deki gelişmeye de bu nokta-
dan bakmak gerekir. Banka sisteminin gelişmesinde 1933 tarihli Mevduatı Koruma Kanununu 
başlangıç almak doğru olur. Kurumsal çerçeve bu noktadan oluşmağa başlamış, bir yeni döne-
meç de 1935 Bankalar Kanunu olmuştur. Ancak, mali aracı kesimin kurumlaşması, davranışların 
değişmesine bağlı olan ve zaman alan bir iştir. Kurumlaşmalar günün iktisat politikalarına he-
men yansıyamaz. Banka mevduatı, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında düşük kalmıştır. 1930'larda 
da bankalar (başta tarımı öncelikle kredilemesi gereken Ziraat Bankası olmak üzere) ticaretin 
finansmanına devam etmişler, ekonominin kredi düzenine bir yenilik getirmemişlerdir. Sanayi 
ise, bilindiği gibi devletin koyduğu programlar sayesinde güdümlü olarak kredilenmektedir. 

I930'lu yıllar, ekonomide para arzındaki darlığın iyice hissedildiği yıllardır. Mal fiyatları 
düşüktür. Para pahalıdır. Kredi faizleri yüksektir. Kredi yapısının henüz pek cılız olduğu bu 
ortamda, yönetim ekonominin kredi hacmini etkileyecek araçlardan yoksundur. Yönetimin ya-
pabileceği şey, kredi faizlerine "yasal" bir tavan koymaktır. Bu, esas olarak kamu finansmanını 
ucuzlatma yönünde bir tedbir olur. Özel kesim kredileri 1930'ların sonlarına doğru artmağa 
başlayacaktır. Fakat, paranın "özel piyasa"sı sayılan tefeciliğin dönem boyunca (yüzde 100 dola-
yına varan) çok yüksek faizlerle canlılığını koruduğu anlaşılmaktadır. 

Paranın fiyatını sürekli olarak yüksek tutan bu ortam, bir yönüyle krediyi gitgide daha de-
ğerli kılmış ve ekonomide borçluluğu artırmış olabilir. Bir başka yönden de, özellikle tarım fi-
yatlarındaki düşüklüğün sürmesiyle, ekonomide sektörler arasındaki fiyat makası tarımın aley-
hine daha da açılmış olabilir. Böylece, fiyatları daha düşük olan tarım kesiminin krediyi gitgide 
daha pahalı almaktan sakınamaması, devleti, başta buğday olmak üzere bir destekleme politi-
kası oluşturmağa yöneltecektir. 

Dış ticaretin Cumhuriyet yönetiminin karar alanı içine alınması, merkezi para otoritesinin 
millileştirilmesi (Merkez Bankası'nın kurulması) ve döviz kuruna müdahale edilmesi bir çırpıda 
ve biribirine bağımlı biçimde olmuş gelişmelerdir. 1924'den sonraki beş yıl boyunca dış ticaret 
yönetimin ekonomik kararlarından etkilenmeyen serbest bir alana sahiptir. Bu yıllarda, ekono-
mide bir milli para otoritesi de yoktur. "Devlet bankasının kuruluşu" her yıl konuşulan ve ko-
nuşma düzeyinden öteye geçmeyen bir konudur. 1929 yılı gelmeden, yani, rejim dış ticaret ka-
rarlarını doğruca kendisi almadan, milli para otoritesini kurabilme noktasına erişemeyecektir. 

I929'da, Cumhuriyet rejiminin dış ticarette karar gücüne kavuşması (gümrük tarifesi yap-
ması ve uygulamasının yanısıra dış ticaret anlaşmaları yapmağa başlaması) ile birlikte önüne bir 
döviz kuru sorunu çıkar. Gerçi 1924'den sonraki yıllarda T.L. nın dış değerinde sürekli ama çar-
pıcı olmayan bir iniş vardır. Fakat, I929'da ortaya çıkan sorunun çapı ve etkileri oldukça farklı-
dır. 1929'daki sorun, "aşırı" sayılacak bir döviz talebinin T.L. nın dış değerini hızla düşürmesi. 



— XLVII — 

bunun ekonomiyi bir istikrarsızlık dalgası içinde bırakmasıdır. Bu durumda çizilen politika bir 
yandan dış ticarette karar gücünü daha da yaygınlaştırmak, bir yandan da döviz kurundaki dal-
galanmaları durduracak bir konsorsiyum  kurmaktır. Çizilen politikanın aracı 1930 Şubatında 
doğar: Türk Parasını Koruma Kanunu. Bu politika, Merkez Bankası'nın yokluğunda yönetimin 
kambiyo kontrolünü elinde tutmağa çalışması demektir. Daha sonra, Merkez Bankası eliyle kul-
lanılacak olan bu kontrol, I930'lu yıllarda dış ticaret sınırlamaları ve anlaşmaları ile birleşerek 
bir döviz yönetimi  biçimini alacaktır. 

Cumhuriyet rejiminin kuruluş döneminde açık bütçe gibi, enflasyon gibi çekindiği bir nok-
ta TL. nın dış değerinin düşmesidir. Bu bakımdan, döviz kurunu yönetmek para politikasından' 
bağımsız bir iş sayılır. İşin anahtarı döviz talebini, ihracat ve ithalatı denetleyebilmektir. 1930'-
larda bu denetim, hem yurt içindeki mal (ve para) talebini kontrol etmeyi çok kolaylaştırmış 
olacağı, hem de yurt içinde dolaşımdaki para miktarı da kontrolde tutulabildiği için, T.L.nın dış 
değeri (döviz kuru) malların ve paranın arzından ve talebinden gelebilecek herhangi bir baskı 
altında kalmaz. 1930'ların sağlam para formülü budur. 

1929/30 yıllarında kesinlik kazanmağa başlayan 'denk bütçe + sağlam para'  formülü, o ta-
rihten sonra iktisat politikasının ana çizgisi oluyor. Devletçilik bunun üzerine inşa edilmektedir. 
Bu çizgi, devletçiliğin getireceği sermaye birikimi modelinden önce kesinleşmiştir. Birikimin 
bu çizgiye oturması zorunludur. Cumhuriyet rejiminin yeniden inşa stratejisinden vazgeçeme-
yişi ve bundaki kararlılığı gibi, ekonomiye ve rejime bir asgari istikrar güvencesi sağlayacak bu 
politika çizgisinden vazgeçmesi de düşünülemez. 

1933'den, yani, milli bankacılığın yeni sermaye birikimine ortak oluşundan sonra, ban-
kacılık tasarrufa ve kredilemeye daha elverişli bir kimliğe ve akılcı ilkelere kavuşmağa başlamış, 
devletçi politikalara da kolay uyum göstermiştir. 1939'a doğru, bankacılık kesimi artık bir yan-
dan yeni sermaye birikimine destek ve ortak olmayı becerirken, para politikasının araçları da 
doğmaktadır. Bankacılık, bir yandan da devletin ikili anlaşmalarla çerçevesini çizdiği dış ticaret 
ilişkilerinin finansman gereksinmesini sağlamaktadır. Bu tablo, yeni rejimin temel iktisat poli-
tikaları düzeyinde oturmuş olduğunu gösterdiği gibi, toplumdaki çeşitli iktidar mevzii sahiple-
rinin bunu benimsemiş olduklarının da önemli bir işareti sayılır. 
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Cumhuriyet rejiminin açık bütçe, enflasyon, paranın dış değerinin düşmesi gibi tedirgin ve 
duyarlı olduğu noktalardan birisi de dış açıklar  dır. Cumhuriyet öncesinde yetmiş yıla varan bir 
süre boyunca gündemden hiç kalkmamış olan dış açık, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da 
sürmüştür. Dış ödemelerde dengenin sağlanabildiği tarih I93l'dir. 

Cumhuriyet yönetimi dış açığı yapısal bir bozukluk olarak görmüştür. Bu, devletin ve eko-
nominin dış dünya ile sakat ilişkiler içinde hamur oluşundan doğan ciddi bir bozukluktur. 

Yönetimin gözünde, ekonomiden başlayarak devlet düzenine uzanan bu yapısal bozukluk 
ticaret'ten  girmekte, yabancı finansman kuruluşlarından oluşan bankacılıkla beslenmekte ve 
sanayii teslim almaktadır. Bu yapısal bozukluğu düzeltmek için işe iktisat politikasının araçlarıy-
la müdahale etmek gerekmektedir. Yeni rejimin çok güvendiği unsurlar arasında yer al-
mayan tüccar, toplumda bazı fiili iktidar mevzilerine sahiptir. Cumhuriyet yönetimi ticareti 
devletleştirmez. Fakat, tüccarın çıkarları devletin hedeflerinin önüne geçemez. Tüccarın yeri 



— XLVııı — 

ekonomideki 'milliliğin en kritik halkalarından birisidir. Onun için, tüccar milli hedeflere 
uyum göstermelidir. Bu, Cumhuriyet rejiminin kuruluş aşamasında vazgeçilmez bir çizgidir.23 

Bütçe denkliği özellikle devlet düzeninin sağlamlığı bakımından önemlidir. Dış ödemelerin 
denkleşmesi ise, ekonomideki tüm açıkların ve yapısal bozuklukların püf noktasıdır. Bu bakım-
dan, 1929 yılında ticaret alanında başlayan ve "rejime karşı bir girişim" gibi yorumlanan mal ve 
döviz spekülasyonları ile bunların hemen ardından gelen dünya buhranı birleşince, yapısal bo-
zukluk tablosu yeniden netleşmiştir. Bir anlamda, bu bozukluğa son vermek üzere zemin hazır 
hale gelmiş, karar kesinleşmiştir. Böylece, dış ticaretin ve dış ödemelerin denetlenmesi sadece 
ekonomiyi buhranın etkilerinden korumak değil, ciddi bir bozukluğu onarmak amacıyla düşünül-
müştür. 1930'da başlayan kambiyo kontrolü işin bir yönüdür. Bundan sonra, T.L.nın dış değeri-
nin istikrarı için dış ödeme açıklarının son bulması şart sayılmıştır. 1931'de dış ticarete getirilen 
kontenjan sistemiyle amaçlanan budur. 

İthal kontenjanları, ticaretin ve ona bağlı bir çark gibi işleyen özel kesim sanayiinin denet-
lenmesinde İktisat Vekâletinin ağırlığını artıracak olan bir düzenlemedir. I932'de İktisat Veki-
linin değiştirilmesine yöl açan gelişmelerde bunun da etkisi olmuştur. 1932'den sonra konten-
jan uygulaması yumuşatılarak, dış ticaret rejimi yavaş yavaş dünya ticaretinin buhrana özgü mo-
deli olan 'kliring'e çevriliyor. Bunu normal bir gelişme çizgisi saymak gerekir. I930'lu yıllarda 
ekonominin sorunlarından birisi dünyaya mal satamamaktan doğan dış ödeme güçlükleridir. 
Kliring bir ülkenin dış ticaretçi olmasını sağlayan bir sistem değil, mal alıp satmakta başını 
ağrıtmayacak olan mekanik bir düzenlemedir. Tüccarlar değil devletler arasındaki ikili 
anlaşmalar şebekesi üzerine kuruludur. Tüccarlar öncelikle devletlerce  istenen mallan alıp 
satarlar. Devletlerde dış ödeme sorununu otomatik bir düzenlemeyle çözerler. Takas ve 
kliring dış ticaretin esası olmağa başladıktan sonra, Cumhuriyetin dış ticaret politikasında da 
ilke "malımızı alanın malını almak" olmuştur.24 

Böylece, 1930'larda dış ticaret Cumhuriyet rejimi için güvencesiz alan olmaktan önemli 
ölçüde çıkmıştır. I939'a yaklaşıldıkça, serbest dövizle yapılan ticaretin payı gitgide azalmış, 
dış ticaretin hemen tümü kliringle yürütülmüştür. Bu sistem, dış ekonomik ilişkileri ister is-
temez bazı ülkelerin etki alanına yöneltir. Bundan kaçınmak zordur. 1930'larda Almanya bu sis-
temi geniş bir ikili ilişkiler yelpazesi ile ve çeşitli ülkelerle "kliring bakiyeleri" bırakıp onların 
kaynaklarını yavaş yavaş kendine bağımlı kılmak üzere işletmiştir.2^ Özellikle 1934/35'den son-
ra, Almanya Türk dış ticaretinde de ağırlıklı eksen haline gelmektedir. Aynı yıllar, belki bu du-
rumu değerlendirerek, belki dünya buhranının getirdiği ticaret koşullarına uyarak, İngiltere'nin 
Türkiye ile dış ticaret kanallarından başlayan yeni ilişkilere yöneldiği anlaşılıyor. Bunun ciddi 

23 1929'a kadar, tüccarın iş alanını daraltacak bir sınırlama söz konusu olmamıştır. Tüccar, aşağı yukarı Os-
manlı dönemindeki iş alışkanlıkları ve serbestliği içindedir. 1929 Gümrük Tarifesi ile başlayan yeni ticaret kural-
ları, para spekülasyonunun hızlandığı 1929 yılının akışı içinde, eski ortamın değişmekte olduğunun da habercisidir. 
I930'un hemen başındaki Türk Parasını Koruma Kanununu, 1873 sayılı kanun ve eki, kaçakçılığı önlemeye yönelik 
kanunlar, takas kanunu, ticarette tağşişi yasaklayan kanun izler. Bu, ticaretin, buhranın da etkili olduğu yeni koşul-
lardaki düzenini çizer. 1934 /35'den sonra ise, ekonominin yeni temposuna ve hedeflerine uyumlu olarak çalışa-
cak olan "milli tüccar"dan söz edilmeye başlanır. Bu gelişmelerin belgelerini bu ciltte ve daha sonraki ciltlerde 
izleyeceğiz. 

24 O yıllar, dünya uygulamasının da geniş ölçüde aynı ticaret kalıplarını benimsemiş olduğunu, ikili anlaş-
maların, kotaların, sınırlamaların ve ticaret yasaklarının bir sistem halinde ortaya çıktığını bütün iktisatçılar 
hatırlayacaklardır. 

25 Bu konu, Türkçe olarak yayınlanan kitaplarda da anlatılmıştır. O tarihlerde, Almanya'nın kurduğu bu 
ticaret örgüsünün mimarı sayılan Hjalmar Schacht, Daha Çok Para, Daha Çok Sermaye, Daha Çok İş (Çeviren: 
Cemil Sait Barlas), İzmit Selüloz Basımevi, 1950, başlıklı kitabında bu sistemden de ilginç biçimde söz etmiştir. 
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işaretlerini 1937'de Karabük için açılan İngiliz kredisinde ve 1939'da ekonomik alanı da kapsamak 
üzere İngiltere-Fransa-Türkiye arasındaki üçlü anlaşmada görebiliyoruz. 

I930'lu yıllarda, bu dış ticaret sistemi içinde hareket eden tüccar zarar etmemiş, hatta ka-
zançlı çıkmıştır. Mal alıp satacağı pazarın garantisine sahiptir. Ayrıca, 1930'lar sürekli olarak 
düşük fiyatlara mahkum olan tarım üreticisi karşısında tüccarın avantajlı durumda bulunduğu 
ve ek rantlar sağlayabildiği bir dönemdir. Buna, kaliteli mal sıkıntısı çeken bir piyasada tüccarın 
eline geçen ithal rantlarını da eklemek gerekir. 

I930'lu yıllar, dünyada dış ticarette korumadık kadar devalüasyonların da yaygın olduğu 
bir dönemdi. Fakat, Cumhuriyet yönetimi devalüasyona başvurmamıştır. Daha çok mal 
satabilmek için devalüasyon yapmak yerine, kliring sistemi içinde yapılan birtakım düzen-
lemelerle dış ticaret fiyatları değiştirilmiş olabilir. Dış ticarette göreli fiyatların değişmesi 
demek olan böyle bir gelişme bir tür zımni devalüasyon sayılabilir. Fakat, 1930'ların yö-
netimi, dış ticaretin para operasyonlarıyla uyarılması demek olan devalüasyon yoluna hiç 
girmemekte kararlıdır. "Döv iz" diye bir sorun yaratmaksızın, dış ticareti dengede tutacak 
bir ticaret yolu tutmak, ticaretin ekonomi için altından kalkılmaz bir dengesizlik yolu 
haline gelmesinden uzak durmak istemektedir. Paranın iç ve dış değeri üzerindeki kont-
rolünü, bu bakımdan hiçbir çevre ile paylaşmak istememektedir. 

Cumhuriyet yönetiminin bu tutumunun salt yönetsel bir kontrol gücünden kaynaklan-
dığını sanmak doğru değildir. İzlenen çizgi, ticareti bir yandan sanayiin girdilerini sağlamağa 
yöneltirken, bir yandan da paranın 'sağlamlığını rezerv biriktirerek takviye etmeyi amaçlayan 
bir ekonomik gerekçeye de dayanmaktadır. 1930 yıllarında, zaman ilerledikçe dünyada savaş 
rüzgârlarının daha sert estiğini ve belirsizliklerin arttığını da hesaba katarsak, Cumhuriyet re-
jiminin denk bütçe + sağlam para çizgisini ancak ekonomik yönden daha güçlü olmakla sürdüre-
bileceğine inancını pekiştirdiğini, bu dönemde ticaretin işlevini ise, sanayileşmeye ve rezerv bi-
riktirmeye sağladığı katkı çerçevesinde gördüğünü söyleyebiliriz. 
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1929-39'u ekonomide devletçilik yılları olarak biliyoruz. Devletçilik genellikle merkezi 
kontrolle özdeş tutulan bir düzendir. Kabul etmek gerekir ki, kontrol değişik biçimlerde her 
ekonomide vardır. Kontrolün merkezileşmesi ise, ekonomik boyutun ötesine geçerek incelen-
mesi gereken birşeydir. Yönetim düzenini, siyasal yapıyı ve toplumda iktidarın parçalarını oluş-
turan çevreleri bir bütünlük içinde düşünmedikçe, ekonomide kontrolün merkezileşmesini 
açıklamak yetersiz kalır. 

Cumhuriyetin kuruluş yılları söz konusu olduğunda da bunu böyle düşünmek doğru olur. 
I923'den sonraki yıllarda, yeni rejim bir yönüyle 'açık ekonomi' sayılabilecek bir ortamın için-
dedir. Özellikle ticaret ve finansman kuruluşları 'serbest'liğe sahiptirler. Yani, ekonomik karar-
ların bir bölümü üzerinde kontrolü  paylaşırlar.  Mal, para ve sermaye akımları üzerinde yöneti-
min kapsamlı bir kontrol yapabildiğinden pek söz edilemez. 

Bu yıllarda, yeni rejimin ekonomideki kontrol gücü iki çizgiden gider. Birisi, daha önce de 
anlatılmış olan bütçedir. Bütçe ile sağlanan kurumlaşma, devletin ekonomik ve mali düzeninin 
kuruluşu ve bunun bazı ana kurallara, ilkelere bağlanması çabasıdır. Muhasebei Umumiye ve 
Şurayı Devlet kanunları işin temelidir. Öteki çizgi, yeni rejimin yönetim düzeyindeki  kontrol 
çabasının gelişmesidir. Bunun bir yönü, bütçeye doğrudan doğruya ekonomik destek sağlaya-
cak olan iş veya para yükümlülükleri (mükellefiyetler)dir. Bazı temel hizmetlerin doğruca bun-
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dan yararlananlarda üstlenilmesi demek olan yükümlülüklerin yol mükellefiyeti, maarif vergisi 
gibi örneklerine 1920'li yıllarda daha sık rastlanır. Bunlar, devletin ekonomik kontrol olanağını 
da artıran örneklerdir. Daha geniş ve sistemli kontrol ise, aynı yıllarda köy, orman, vilâyetler, 
müfettişlikler gibi alanlarda yeni yasalarla ve uygulama ile ortaya çıkmaktadır. 

Cumhuriyet yönetiminin güvenceli bir zemine sahip olma arzusu, herşeyden önce yeni bir 
devlet düzeni kurmaya yönelirken .kontrol de önce yönetsel (idari) düzeyde sistemleşmiş, bu 
gelişme devletin ekonomik kontrol yapabilmesine elverişli bir ortam hazırlamıştır. Bu geliş-
menin mantığı, merkeziyetçiliği  bir ana ilke biçiminde egemen kılmıştır. 

Ekonomide kontrolün ikinci aşaması 1929/30 ile görünmeye başlar, Yönetim, buhranın 
başladığı yıllarda, ekonomide doğrudan kontrol  olanağı veren bazı araçları geliştirmeye başlar. 
Çünkü, ekonomide buhran yönetimi ancak yeni araçlarla yapılabilir. Bu tablo, ekonominin sı-
kışması ile birlikte rejimin güvenliğinin de duyarlı hale geldiğini yansıtmaktadır. Cumhuriyet 
yönetimi için, buhranın önceden kestirilmesi zor etkilerine karşı ekonomide eski 'serbestlik'leri 
sürdürmek veya daha 'liberal' bir düzene yönelmek bir politika lüksü sayılır. Bu bakımdan, buh-
ran karşısında ekonominin kontrol düzeni herşeyden önce denk bütçe + sağlam para çizgisi 
üzerinde oluşur. 

1930'dan sonra dış ilişkilerde mal ve döviz denetimi devletin elindedir. Ancak, ekonomi 
daralmakta ve satınalma gücü azalmaktadır. Satınalma gücünün azalması ekonomide kontrolün 
de sınırlarını  çizer.  İktisat politikasına meraklı olanlar için, bu ilginç bir tablo sayılır: Devletin 
ekonomiye müdahale olanakları artarken, bir yandan da ekonomi dışsal etkenlerden doğan bir 
kaynak kıtlığına girmektedir. Kaynak kıtlığı ile karşı karşıya kalan ve gelişmesi duraklayan bir 
ekonomide, müdahale ve kontrol de sınırlı kalmaktadır, anlamsızlaşmaktadır. Müdahalenin ve 
kontrolün artması, ancak ekonominin gelişmesi halinde yaygınlaşacak ve bir sistematik üzerine 
oturacaktır. 

1932'den sonra devletçiliğin içeriği ortaya çıkmağa başlar. 1933/34'den sonra sanayileşme 
stratejisinin nasıl uygulanacağı kesinleşir. İç pazarın bütünleşmesini  sağlayacak, bir sanayileşme-
nin uygulama dönemi başlar. Satınalma gücü artar. Buna paralel, olarak, merkezi kararlar da ge-
nişlik kazanır. Entegre  bir sanayi düzeninin tasarlanışıyla birlikte satınalma gücünün de artması, 
kısacası, sermaye birikiminin yeni bir biçimde başlaması ile birlikte merkezi kararların ağır bas-
tığı bir kontrol düzeni de gerekli olur ve sınırları da genişler. 

Bu devletçi ekonominin iki özelliğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Birincisi, bu geçici 
değil kalıcı bir ekonomik model olmaktadır. 1930'lu yılların belgelerini inceleyince anlaşılıyor 
ki, "fabrikaların devlete kurdurulacağı, fakat bunların sonradan özel kuruluşlara devredileceği, 
bu nedenle devletçi ekonominin geçici nitelikte olduğu" gibi bir düşünce inandırıcı olamaz. 
Sınai yapı belirli bir ölçek ve bütünlük içinde oluşmağa başladığı zaman, ekonomide karar ve 
kontrol örgüsü de buna göre ortaya çıkmaktadır. İktisat politikaları buna göre biçimlenmektedir. 
1935/36/37/38 yıllarında kısa sürede genişleyen bu örgü, aynı zamanda ekonominin yükünü ta-
şıyan ve bütün kesimlerin işleyişini etkileyen bir nitelik kazanmaktadır. Kaldı ki ortaya çıkan 
şey, sadece buhranda değil başka koşullarda da (belki daha iyi) işleyebilecek olan bir mekaniz-
madır. Nitekim, 1930'lu yılların siyasal modeli daha sonra 1940'larda göçmüş ve değişmiş, fakat 
ekonomik modelin kontrol özellikleri sürmüş, dokusu pek kaybolmamıştır. 

İkinci nokta şudur: Devletçi ekonominin kontrol düzenine biraz dikkatli bakmak gerekir. 
Bunu bir "devletçi bürokrasf'nin kurulmasından ibaret görmek yanıltıcı olur. 1930'larda dev-
letçilik, bir yönüyle bir uzlaşmanın örgüsüdür. Özel kesim için tepeden inmemiş, Cumhuriyet 
yönetiminin ana kadrosu ile toplumdaki fiili iktidar sahipleri arasında bir konvansiyon biçiminde 
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oluşmuştur. Devletçiliğin somutlaşmasıyla birlikte, yerli özel sermaye birikiminin özü demek 
olan milli iktisat da yeni bir aşamaya erişmiştir. Bu, milli iktisadın ancak daha sıkı bir merkezi 
kontrol sayesinde gelişeceği aşamadır. Merkezi kontrolün devletçi sermaye birikimi için mi, 
yerli özel sermayenin birikimi için mi daha yararlı olduğu araştırılmağa değer, ilginç bir konudur. 
Fakat, 1933'den sonraki yıllar için en azından şu anlaşılmaktadır ki, ekonomide merkezi karar-
ve kontrol düzeni özel kesimin rızası dışında oluşmuş birşey değildir. O yıllarda devletçilik, özel 
kesimce akılcı denetim sağlayan bir düzen olarak kabul edilmiştir. Bu kabulün ve sözünü ettiği-
miz konvansiyonun bozuluşunu I940'lı yıllarda izleyeceğiz. 

Bu sermaye birikiminin kuralları, 1933/34'den sonra siyasal olarak da 1935 CHP Kurultayı 
ve orada kabul edilen parti programı ile belgelenmiştir. 1935 parti programı devletçiliğin ilk si-
yasal senedi olarak ortaya çıkarken, oluşan konvansiyonun (ve milli iktisadın) gereği olarak da 
merkezi kontrolün yasaları hazırlanmıştır. 1935/36'da merkezi kontrolün özelliklerini taşıyan 
çalışma yaşamının, sanayiin, ticaretin kuralları doğar. Bunları, 2. ve 3. ciltlerde inceleyebileceğiz. 
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Yabancı sermaye, Cumhuriyetin ana siyasal kadrosu için belirsiz bir konu değildir. Cum-
huriyet yönetimi yabancı sermayeyi ekonomik yönünden çok, özellikle dış politikada verdiği 
hareket olanaklarıyla ele almış görünüyor. Nitekim, Cumhuriyet yönetiminin yabancı sermaye 
politikası tek çizgili olmamıştır. Esas olarak, Cumhuriyet yönetimi, arkasında dış dünya ile bü-
tünleşmenin bir ana çizgi halinde son yetmiş yıl doludizgin sürdürülmüş olduğunu ve buna karşı 
tepkilerin olgunlaştığını gösteren bir tutum içindedir. Toplumda ve devletin çeşitli düzeylerin-
de bu çizgiyi sürdürmeye istekli olanlar şüphesiz hâlâ vardır. Fakat, ortada böyle bir bütünleş-
menin ideolojisi yoktur. Tam tersine, dış dünya ile bütünleşmeye karşı tepki olgunlaşmış ve 
buradan akılcı bir bağımsızlık anlayışı filizlenmiştir. Cumhuriyetten önceki yılların dış dünya 
ile bütünleşme çizgisi, sonunda devleti kaybettirmiş olduğu için, bağımsızlık herşeyden önce 
devletin kurulup oturmasının ana koşuludur. 

Yabancı sermaye üzerinde düşünürken dikkat çekecek bir nokta, Cumhuriyet yönetiminin 
yerli özel sermayeye karşı tutumudur. 192.0*Ii yıllarda, yabancı sermayeye iştiraklerin , bu ser-
maye ile yapılan ortaklıkların pek azalmadığı anlaşılıyor. Hatta, siyasal kadronun içinde ve yakı-
nında bulunanların bu girişimlerde payları olduğunun da işaretleri vardır. Fakat, bütün bunlar 
Cumhuriyet rejiminin yerli sermayeyi yapancı ile bütünleşmeye yönelten bir politika oluştur-
masına yol açmamıştır. Cumhuriyet rejimi, politikalarında bu noktadan oldukça uzak durmuş-
tur. I930'lu yıllarda, devletçilik iktisat politikalarının ekseni olduğu zaman, yerli özel sermaye 
bu eksenin dışında bırakılmamıştır. Yeni  iktisat politikalarının bu yöndeki uzlaşmalarla yerleş-
tirilmesine özen gösterilmiştir. 1930'larda, devlet ekonomiye sistemli ve kapsamlı biçimde 
müdahale etmeye yönelirken, bir yandan da kapitalist mülkiyeti korumaya aldığını gösteren 
bir çizgi izlemiştir. Ekonomide kontrolün yeni bir aşamasının başladığı 1929/30 yıllarında, 
iş çevrelerinin tedirginliğini önleyecek, düzenleyici, koruyucu, onarıcı bir devlet imajını 
yaratacak tedbirler de alınmaktadır. 

Bütün bunlar, yerli özel sermayeye gelişme şansının nerede  olduğunu gösteren şeylerdir. 
Özel sermaye, böylece devletçi çerçeve içinde gelişmeye yönelmiş, bunu kendi gelişme çerçeve-
si olarak kabul etmiştir. Yabancı sermaye ile işbirliği yerine, devletle ortaklığın kendi ana çiz-
gisi olduğunu kabul etmiştir. İşbirlikçi olmasının koşulları doğmamıştır.26 

26 Siirt mebusu Mahmut Bey, özel kesimin sesini dile getiren kişilerin belki de en önemlisi olarak, I930 
başında Hakimiyeti  Milliye'de  bu noktayı netleştirmektedir: 
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Yine dikkat çeken bir nokta, Cumhuriyet yönetiminin yabancı sermayeye karşı olumsuz 
bir tutum içinde görünmeyişi, fakat onu belirli bir uzaklıkta tutmuş olmasıdır. Cumhuriyet 
yönetimi yabancı sermayeye "Hay ı r " dememiştir. Rejimin kurulduğu günlerde yabancı ser-
mayeye geniş imtiyazlar vereceği izlenimini yaratmaktan çekinmemiştir. I. Savaş sonrasında 
Avrupa'da kümelenen sermaye akımlarından yararlanmak istediğini dile getirmiş, belki bazı 
vaatler de almıştır. Bütün bunların, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında diplomasinin gerek-
lerinden ibaret girişimler mi olduğu, yoksa yönetimin (Almanya gibi) büyük çapta yabancı 
sermaye girişini gerçekten arzulamış mı olduğu hâlâ tartışılabilecek bir konudur. 

Şu var ki, Cumhuriyet yönetimi ilk yılların yokluk ve yoksulluk ortamında yabancı serma-
yenin ekonomiyi canlandıracağını düşünmüş de olsa, bu alanda ihtiyatlı  tavrını hiç bırakmamış-
tır. Bu tavrın oluşmasında, başta İngiltere olmak üzere büyük devletlerin Türkiye konusunda 
Sevres öncesinde başlayan ve Lozan'da da pek değişmemiş olduğu anlaşılan değerlendirmeleri 
herhalde etkili olmuştur. İngiltere'nin (ve Amerika'nın) Sevres'deki çizgisi, Savaşı kazanmış 
olan devletlerin aralarında anlaşmaları ile, yani, siyasal bir kararla Osmanlı devletinin bölüne-
bileceği, böyle bir karar uygulandıktan sonra da Türklere kalan parçayı dıştan etkileyerek yö-
netmenin büyük bir sorun olmayacağı düşüncesini yansıtıyor. Bu düşüncenin mantığı içinde, 
Türkleri yönetmek üzere onları içten fethetmeyi garantileyecek bir ekonomik bağ yaratmak ve 
sermaye akımına dayanan bir düzenlemeye girişmek gereksiz oluyor. Anlaşıldığına göre, bu tu-
tum Lozan'da da pek değişmemiş, hatta bir bakıma yeni Türk devletine de tebliğ edilmiştir.27 

Kısacası, yabancı sermayeye sahip bulunan ülkelerin 1924'den sonra Cumhuriyet yöneti-
mini umutlandıracak değişik  bir politika çizgisine girmiş oldukları yolunda ciddi bir belgeye sahip 
değiliz. Önemli nokta budur. Böyle bir tablo, Cumhuriyet yönetiminin hesabını yaparken Tür-
kiye'ye yabancı sermayenin geleceği gibi bir düşünceye dayanmasına pek olanak yaratmamakta-
dır. Yabancı sermaye konusunda umut vermeksizin geçen her gün, Cumhuriyet yönetiminin 
iktisat politikalarında böyle bir dış kaynağa yer verme olasılığını zayıflatmış görünmektedir. Ya-
bancı sermayeye sahip ülkelerin Türkiye'ye dönük değerlendirmelerinde bir değişiklik yapma-
yışları, Cumhuriyet yönetiminin ihtiyatlı tavrını pekiştirmiş, ülkeyi yeniden inşa etme düşünce-
sinin sağlam yolunun iç kaynaklara yönelmek olacağı, 1930'lu yıllarda Cumhuriyetin ana çizgisi 
olarak netleşmiştir.28 

1929/30 yıllarından başlayan gelişmelerde birkaç noktayı dikkate almak doğru olur. Her-
şeyden önce, 1930'lu yıllarda dünya buhranının uluslararası sermaye hareketlerine elverişsiz 
bir ortam yaratmış olduğu bellidir. I920'li yılların özellikle ikinci yarısında sermayenin ulus-
lararası hareketliliğini (Amerika'dan Avrupa'ya doğru) özendiren etkenler silinmiştir. 1930/31 

"Türkiye'nin ecnebi sermayesine ihtiyacı var mıdır ? Bu suale hem müsbet hem de menfi olarak cevap vermek 
mümkündür. İktisadi inkişafımız için vermek istediğimiz refaha bir an evvel kavuşmak için ecnebi sermayesine 
muhtacız. Ancak., mali ve iktisadi istiklâlimizden fedakârlık istemeyen ecnebi sermayesini hüsnü kabul 
ediyoruz.. Bilâkis, arkasında siyasi emeller taşıyan veyahut memlekette imtiyazlı bir vaziyet istiyen yabancı 
sermayelere el uzatmıyoruz.. 

İmtiyazlı sermayeye aleyhtar oluşumuz, yalnız hissi sebeplere müstenit değildir. Bu nevi sermaye, yerli  müte-
şebbisler  aleyhine bir darbedir.  Halbuki biz memlekette milli iktisadı hakim kılmak, vatandaşları milli iktisat yolun-
ta teşvik etmek istiyoruz. Ecnebi sermayesine ne şekilde olursa olsun bir imtiyaz vermek bir fayda temin etmez. 
Belki mevcut iktisadi muvazenesizliğin devamına sebep olur." (Mahmut Beyindir.) 

27 Bu bakımdan en aydınlatıcı belgeler için şu iki kitap yardımcı olmaktadır: Osman Olcay, Sevres Andlaş-
masına Doğru, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No. 455, Ankara, 1981 ile İsmet İnönü. 
Hatıralar,  İkinci  Kitap,  Bilgi Yayınevi, Ankara, Kasım 1987. 

28 Yabancı sermayeye sahip ülkelerin yaptıkları değerlendirmelerin ilginç bir anlatımı, bu ciltte yer alan-
İsmet Paşanın 30 Ağustos 1930 tarihli Sivas konuşmasında yer alıyor. 
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yılları, uluslararası ortamda sermayenin kaynağına geri dönüş yıllarıdır. İngiliz sterlininin altın-
la olan bağlantısınının kesilmesiyle birlikte döviz kurlarının ve uluslararası ödemelerin belir-
sizlik içinde kalışı, dünyada sermaye akımlarını iyice yavaşlatmıştır. 

Bir başka nokta, Cumhuriyet için ciddi bir kaynak kıtlaşması ve ödeme baskısı yaratan Os-
manlı borçlarıdır. Bu borçların alacaklıları, büyük çoğunluğu Fransızlar olmak üzere, ayrıca 
İngilizler ve İtalyanlardır. Osmanlı borçları konusu kesin çözüme bağlanmadıkça, aynı çevreler-
den Türkiye'ye bir taze kaynak akımı başlayacağını (düşünmek aşırı iyimserlik olurdu. Borç 
ödeme konusunda alacaklıların isteklerine "Evet " demek ise, Cumhuriyet rejimi için pek 
riskli ekonomik darboğazlara girmeyi göze almak olacaktır. Bu bakımdan, Osmanlı borçlarını 
olabildiğince erteleyecek ve bunların ekonomik baskısını hafifletecek bir çizgi izlenmiştir. 
Böyle bir çizginin, yeni yabancı sermaye girişi ile bağdaşamayacağını, şüphe yok ki 
Cumhuriyet yönetimi iyi bilmektedir. 

Bu sorunun Cumhuriyet rejimi için en kritik dönemi, 1928-33 yıllarıdır. Cumhuriyet yö-
netimi, I928'de imzalanan borç ödeme anlaşmasından sonra dövizle yapacağı ödemeler nede-
niyle zorluk içinde kalmıştır. 1928'in son ayında BMM'nde onaylanan bu anlaşmadan kısa bir 
süre sonra, I929'un yaz ve sonbahar aylarında iyice hızlanan döviz spekülasyonunun kökeninde, 
yönetimin dövizle yapacağı borç ödemeleri nedeniyle kaynak kıtlığı içinde kalışı da vardır. Bu 
gelişme, Cumhuriyet rejiminin istikrarı ve güvenliği açısından ciddi sorun sayılmıştır. Döviz 
kıtlaştıkça T.L.nın hep bir baskı altında kalacağı, bütçe ve dış ödeme dengelerinin bozulacağı, 
ekonomiyi kontrol edebilme olanağının kaybolacağı düşünülmüştür. Birçok ülkede olduğu gibi, 
Türkiye'de de yönetimi kambiyo denetimine yönelten bu ortam oluşurken, bir yandan da ihraç 
ürünlerinin fiyatları düşmekte, ekonomi daralmakta ve satınalma gücü azalmaktadır. Böyle bir 
durumda, dış ödemenin yükü daha da ağırlaşmıştır. Ödemenin zorlaşması ve kesilmesi, alacak-
lılarla yeni yeni çekişmelere girmek demektir. 1931/32 yılları biraz böyle geçer. 

I930'lu yıllarda, Cumhuriyet yönetimi dış borçların ekonomi üzerindeki ağır baskısını ha-
fifleten bir 'erteleme' politikası izlemek üzere kendisine bir savunma çizgisi  çekmiştir. Bu, 1930' 
daki Türk Parasını Koruma Kanunundan başlamak üzere, döviz ekonomisinin dışına çıkmaktır. 
Dövizi bir öncelikli  dağıtım (tahsis) mekanizmasına bağlarken gözetilen önemli hedeflerden biri-
si, dış borçları olabildiğince erken ödemek değil, olabildiğince iyi zamanlayarak  ve yükünü hafif-
leterek  ödemektir. Böylece, dış alacaklılarla yeni bir uzlaşmanın yapılabilmesi 1933'e kadar 
sürer. Hatta, yeni ve daha uygun ödeme koşullarının sağlandığı 1933'den sonra da aksaklıklar 
çıkar. İşin daha rahat ödeme koşullarına kavuşması 1936 yılını bulur. Bu arada da, I930'lu yıllarda 
dış borç ödeme birimi olarak kabul edilen yabancı paraların altın ile bağlarını koparmaları ve 
devalüe edilmeleri, Türkiye'nin borç ödeme yükünü epeyi hafifleten bir gelişme olur. Bütün 
bu yönleriyle ele alındığı zaman, 1930'lu yıllar dış borç yönetimi  bakımından oldukça başarılı 
geçmiştir. 

Kısacası, Osmanlı borçları, özellikle 1928-33 yılları arasında Cumhuriyet yönetimini dış 
alacaklılar ve bunların sözcüsü yönetimler karşısında bir savunma çizgisine çekmiştir. Dünya-
nın bir finansman buhranı içinde olduğu o yıllarda, I936'ya kadar uzayacak bu 'savunma döne-
mi' boyunca yeni yabancı sermaye konusu da ciddi bir boyutta ortaya çıkmamıştır. 

Göze çarpan bir başka nokta, Cumhuriyet rejiminin kararlı olduğu millileştirmelerdir. 
Cumhuriyet yönetimi, kurulur kurulmaz buna girişmiş, yabancı sermayeye daha önceden bir 
"yap-işlet" modeli ile ve ayrıcalıkla verilen tesisleri millileştirmeye başlamıştır. Cumhuriyetin 
kuruluş dönemi boyunca, bu politika kesintisiz uygulanmıştır. Millileştirme, Cumhuriyetten 
önce sürdürülen, ekonomiyi ve devleti dış dünya ile bütünleşmeye yöneltmiş olan politika  çiz-
gisinin tersine çevrilmesi  demektir. 
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Millileştirme politikasının esas alanı demiryolları ve altyapıdır. Demiryollarına devletin 
kuruluşu ve oturması bakımından stratejik bir görev yükleyen Cumhuriyet yönetimi bu konuda 
kesin kararlıdır: Osmanlı borçlarını ödemekte zorlanır, gecikir, ödemeyi erteler, yeniden gö-
rüşme açar ve daha elverişli koşullar arar. Fakat, millileştirme politikasını yürütmekte gecik-
mez; gecikme yapmak istemez. Millileştirme ödemelerini sektirmez. Burada, Cumhuriyet yö-
netiminin iktisat anlayışını ortaya koyan (ve iktisatla sınırlı kalmayan) bir ilke söz konusudur. 
Bugünün moda olan terimleriyle söylersek, 1923'den önceki yetmiş seksen yıllık Osmanlı döne-
minin yabancı sermaye ile ilişkilerindeki "yap-işlet" modelinin yerini, 1923'den sonra "öde-
yabancıdan devral-işlet" modeli almaktadır. Bu, iktisat ve devlet anlayışında önemli bir farklı-
lığı yansıttığı gibi, Cumhuriyet rejiminin kuruluş güvencesi bakımından bazı tartışılmaz ilkelerin 
söz konusu olduğunu da simgelemektedir. Bu bakımdan, yabancı sermayenin sahip olduğu eko-
nomik ayrıcalıkların son bulması demek olan millileştirmenin bir politika  olarak uygulandığı bu 
dönemde, Cumhuriyet yönetiminin, o tür ayrıcalıklarla yürütülebilecek bir yabancı sermaye 
girişine açık olabileceğini düşünmek doğru değildir. 

1933'den ve özellikle 1936'dan sonra dış borç ödemeleri artık ekonomide kaynak tahsis-
lerini olumsuz etkileyecek bir büyüklükte değildir. Cumhuriyetin kuruluşunun tamamlanmak-
ta olduğu bu yıllarda yeni dış kredi  konusunda da bir rahatlama görülüyor. Gerçi dış kredi konu-
sunda Cumhuriyet yönetimi hiçbir zaman isteksiz bir tutum içinde olmamış, hatta (I929'da ol-
duğu gibi) dış kredi karşılığı bazı küçük ayrıcalıklar verebileceğini göstermek istemiştir. 1920'-
lerde yönetimin ciddiye aldığı dış kredi, demiryolları için düşünülmüş, bu kısmen de sağlanmış-
tır. Dış kredi karşılığı ayrıcalık vermek ise önemsiz ölçüde kalmış, zaten 1929/30'dan sonra de-
rinleşen dünya buhranı ortamında bütün bunların koşulları oluşmamıştır. 

Dış kredi konusunda, Türkiye ile ilgili dış değerlendirmelerde yeni bir bakışın işareti sayı-
labilecek önemli değişiklik, I937'de İngiliz kredisi ile Karabük demir çelik fabrikasının yapılma-
ya başlanması, yine aynı yıllarda aynı kaynakların Türkiye'nin silâh alımı için kredi vermesidir. 
Bu gelişme, 1930'larda Türkiye'nin mal ve malzeme alışlarının Almanya ekseni üzerinde ilerle-
mesi üzerine, İngiltere kanadında yeni değerlendirmelerin yapılmış olabileceğini akla getiriyor. 
Daha sonra, I939'da İngiltere-Fransa-Türkiye arasında "Akdeniz savunması"na dönük olarak 
kurulan ve ekonomik boyuta da sahip olan bir üçlü anlaşma yapılmaktadır. Bu anlaşma, bir 
bakıma dış kredi konusunu I940'lı ve daha sonraki yıllarda değişik çizgilere oturtan bir 
başlangıç da sayılabilir. 

Yabancı sermaye ve dış borç konusunda bütün bunlardan farklı bir çizgi, 1930'lu yıllarda Sov-
yetler'den alınmış olan sanayi kredisidir. Bu kredi, Cumhuriyet rejiminin sanayileşme hamlesini 
başlatmayı sağlayan ilk fonu  olmuştur. Sovyet kredisi, ödeme koşullarıyla olduğu kadar hedefi 
ve zamanlamasıyla da Cumhuriyet yönetiminin gereksinmesine tam denk düşmüştür. Cum-
huriyet yönetiminin ekonomideki stratejisini kolaylaştırmış ve bir bakıma en kritik  anda geldiği 
için önemi artmış olan bu kredi, bir yönüyle ucuz sanayi malzemesi ve donanımı, bir yönüyle 
de gerekli teknik yardım sağlamıştır. Türkiye'de sanayiin kurulmasını, Sovyetler Türkiye'nin 
'bağımsızlaşması' yönünde bir adım sayarak, bunu da kendi dış politikaları yönünden uygun bir 
gelişme biçiminde değerlendirmiş olabilirler. Cumhuriyet yönetiminin Sovyetlerle yakın iliş-
kiler yürüttüğü bu yıllarda, yönetim Sovyetler'in I929'da başlatmış olduğu beş yıllık plan uy-
gulamalarını da dikkatle izlemiştir. Kendi hammadde kaynaklarını değerlendirerek, ileri tek-
nolojiyi özümseyerek oldukça hızlı ve yaygın bir sanayileşme hızına erişmeyi amaçlayan Sovyet 
uygulamaları, belli ki Cumhuriyet yönetiminin sanayi programları için pek yakın ve somut bir 
başarı örneği olmuş ve bir çerçeve oluşturmuştur. Sanayi konusundaki bu yakın ilişkiyi Cumhu-
riyet yönetimi dış politikada ölçülü tutmuş, ekonomik yakınlaşmayı bir siyasal ödünler politi-
kasına çevirmekten uzak durmuştur. 
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Özetle, Cumhuriyet yönetiminin kuruluş döneminde yabancı sermaye ve dış kredi konu-
sunda tek çizgili olmayan, fakat oldukça dengeli bir politika izlediği anlaşılıyor. Yönetim dış kre-
di ve yabancı sermaye kanallarının sunduğu koşullar karşısında, kendi stratejisin i. ve ana politika-
larını olumsuz biçimde etkileyebilecek bir bağlantı kurmamış, bundan sakınmıştır. Yabancı ser-
mayeyi mesafeli tutmayı ve yerli özel kesimi yabancı sermayeden çok kendi eksenine çekmeyi 
gözetmiş, I930'lu yıllarda bunu başarmıştır. Bu tutumu tamamlayan bir başka nokta da, Cumhu-
riyet yönetiminin ekonomide gelişme stratejisi ve iktisat politikaları konusunda çeşitli dış çev-
relerden gelen reçeteleri hep kendi ölçütlerine  göre süzgeçten geçirmesidir. O yıllarda da Türki-
ye'den pek eksik olmayan bu reçeteler karşısında Cumhuriyet yönetiminin kararlılığı, ana poli-
tika çizgisini yorum farklılığı yaratmaksızın açık ve net biçimde görebilmemizi sağlamaktadır. 
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Toprakta ve tarımda yatan sorunlar Cumhuriyet yönetiminin bilmediği şeyler değildir. 
Tam tersine, ana siyasal kadronun bunları çok önemli saydığını düşünmek gerekir. Belki şu bile 
düşünülebilir: Bu sorunların Cumhuriyetin kuruluş döneminde çözümsüz kalışı, yeni rejimin 
uzun süre bunlara, çözümü sanayileşmekten bile daha zor olan sorunlar gözüyle bakmasından 
kaynaklanmış olabilir. 

Cumhuriyet yönetimi, başlangıç noktasında yeni devletin hemen hemen bir köylüler ülke-
sinde kurulacağını saptayarak işe girişmektedir. Aşarın kaldırılması, Türkiye'nin "bir ziraat 
memleketi" olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Toprağın ve tarımın davaları nelerdir? Bunlara 
nasıl yaklaşmak gerekir? Toprak mülkiyeti işini öne alarak mı? Tarıma yeni üretim politikaları 
getirerek mi? Kredilemeyi geliştirerek, vergi bağışıklığı, ucuz tarife sağlayarak mı? Devletin 
altyapı götürmesiyle mi? Yoksa topraktaki insanı "eğiterek" mi? Bunların herbiri birer büyük 
iş tir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında mülkiyete (özellikle toprak mülkiyetine) güvence vermek ö-
nemlidir. 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanununun belli başlı işlevlerinden birisi de budur. Aynı yıl 
başlayıp 1930'ların başına kadar sürmek üzere, çeşitli kanunlar bunu netleştirecektir. Toprak 
mülkiyeti kır kesimine güvence sağlayacak araçların başında yer alır. Bir politika zemini olarak 
sürekliliği vardır. 

Toprak mülkiyetine verilen öncelik, ister istemez mülk sahiplerini avantajlı kılan bir ortam 
yaratır. Bu ortamda az topraklı ve topraksız köylüye arazi vermek zorlaşır. Cumhuriyetin ilk yıl-
larında büyük mülk sahipleri dışında toprak edinmiş olanlar, esas olarak o yılların Türkiye'ye 
getirmiş olduğu 'muhacir'lerdir. Cumhuriyet yönetimi yurt dışından gelen büyük bir kitleye 
toprak vermek ve yerleşme yeri bulmak zorundadır. "Muhaceret ve iskân" dışında, Cumhuriyet-
tin ilk yıllarında "muhtaç durumda" bulunan bazı küçük çiftçilere de toprak dağıtılmıştır. Bun-
lar, Doğu'da sahip oldukları büyük toprak mülkiyetini yeni rejime karşı kullanmağa girişenlerin 
topraklarıdır. 

Eldeki belgeler, tüm toprak sahiplerinin ve bunların siyasetteki temsilcilerinin mülkiyet 
konusunda çok duyarlı olduğunu gösteriyor. Doğu'da Cumhuriyet rejimine karşı davrananların 
topraklarından uzaklaştırılmaları ve bu toprakların küçük çiftçiye dağıtılması, yeni rejime bağ-
lılıklarını ifade eden Batı'lı toprak sahiplerini tedirgin eden birşeydir. Bunlar, tarımdaki toprak 
davasını esasta kendi mülkiyetlerinden ibaret bir çerçeve içinde düşünürler ve bundan hiç ödün 
vermezler. Büyük toprak sahibi için bu mülkiyet konusu rejim konusundan daha ağırlıklı görün-
mektedir. Böylece, Cumhuriyetin kuruluş yıllarının iç güvenliği ve buna dönük siyasal dengeleri 
gerekli kılan koşullarının da etkisiyle, toprak dağıtımı konusu berraklaşamaz, olgunlaşamaz. İk-
tisat politikaları köye nüfuz edemez. 
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Cumhuriyetin kuruluş dönemi boyunca, zaman zaman yönetimin küçük üreticiye dönük 
bazı politikalar oluşturma girişimleri vardır. Bunların, köyün yoksulluğundan ve 1930 buhranın-
dan sonra bu yoksulluğun daha çarpıcı hale gelmesinden kaynaklanan çabalar olduğu anlaşılıyor. 
Ancak, yönetim küçük üreticiye yardım etmekte ve onu örgütlemekte yavaş kalır, bu girişim-
leri de önemli sonuç vermez. 

Küçük üreticiyi örgütleme girişimlerinden birisi kooperatiflerdir. Kooperatifleşme, 1930'-
dan sonra girişilen ve sınırlı kaldığı anlaşılan bir çaba olmuştur. Bunu, büyük toprak sahipleri 
de pek sevmemiştir, köylü ile ayrı bir "para-mal' (kredi-alacak) bağlantısı kurmuş bulunan 
tüccarda. Büyük toprak sahibi de, ticaret çevreleri de Cumhuriyet yönetiminin bu yoldaki 
girişimlerine hep şüpheci bakmıştır.2^ 

Küçük üreticiye erişebilmeyi sağlayacak tek kurum, o tarihlerde Ziraat Bankasıdır. Fakat, 
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Ziraat Bankası gerçekte adı var gücü yok denilecek bir kuru-
luştur. Devlet desteğine ve yardımına dayanır. Gelişmesi zaman alır. Bankacılık alışkanlıkları 
da tarımdan çok ticaret kesimine dönük çalışmaktır. Yönetimin köye dönük politikaları içinde et-
kili rol oynayabilecek bir yer kazanması, Bankanın 1937'deki kuruluş yasasına kadar gerçekleş-
miş sayılmaz. O arada tarımı ve köyü sahiplenecek bir başka resmi organın kuruluşu da gerçek-
leşmez. Ziraat Vekâleti, 1923'den sonra kurulur, kaldırılır. Son kuruluşu 1932'yî bulur. 

1930 buhranının getirdiği ağır ekonomik koşullar, yönetimin küçük üreticiye destek ver-
mekte ve onu kendi yanına almakta güçlü mü, güçsüz mü olacağını ciddi biçimde sınamıştır. Ö-
zellikle buğday fiyatlarının düşüşü ile gelen buhran küçük çiftçiyi ezmiş, yönetim bunu ne ön-
leyebilmiş, ne de buna karşı çabuk davranabilmiştir. Buhranın ilk yıllarında devlet bütçesinin 
de daraldığını biliyoruz. O yıllarda, yönetimin ekonomik araçları kullanma şansı genellikle büt-
çeye dayanmaktadır. Bu durum çok sınırlı bir hareket olanağı sağlamıştır. Yönetim politika 
oluşturmakta gecikmiştir. Buhranın ilk yıllarında tasarlanan bir politika, tarım fiyatlarını 
yükseltmek ve çiftçiye ürününü satınalma garantisi vermektir. İlk adımı I932'de atılan bu 
düşünceden tarım destekleme politikasının ilk çekirdeği doğmuş, fakat bunun kurumlaşması 
I939'u bulmuştur. 

Buhran koşullarında özel kesimin çeşitli çevreleri "buğday işf'ne devletin müdahale etmesi-
ni isterler. Buğday kâr getirmeyen ve büyük zararlarla kapanan bir iş haline gelmiştir. Devlet 
bütçesinin buna destek olması istenir. O yıllarda, büyük çiftçiler bir yandan da küçük üretici-
nin "hakları"nı korumak üzere sözcülük yapar, yönetimi bu yönde göreve çağırır ve zaman 
zaman Ziraat Vekilinden daha yetkili bir üslûpla konuşurlar. Kısacası, köyün kontrolünün kendi-
lerinde olduğunu yansıtırlar. 

Cumhuriyet rejiminin kuruluş döneminde büyük çiftçiye destek vererek tarımda üretimi 
artırma girişimleri ilk yıllardan başlar. Tarımda makinalaşmayı ve modern girdi kullanımını 
desteklemek üzere gümrük ve vergi bağışıklıkları getirilir. Büyük çiftçiye bütçe desteği demek 
olan bu politika özellikle tarımda traktör sayısını artırmıştır. Fakat, 1927 ve 1928 yıllarının ku-
raklığını, 1929/30'dan başlayarak dünya buhranının getirdiği cesaret kırıcı fiyatlar izler ve trak-
tör kullanımındaki artış da durur. 1930'dan sonraki yıllar büyük çiftçi için de iyi geçmemiştir. 
Böylece, bir yandan küçük üreticinin yokluk içinde kalışı, bir yandan da büyük çiftçinin karam-
sarlığı ile tarımda üretim iki yönden de kötü biçimde etkilenir. Bu öyle bir ortamdır ki, sürek-
liliği arttıkça özellikle büyük toprak sahibi için belirsizliklere gebedir ve onu yönetimin reform-
cu isteklerine karşı daha katı ve anlayışsız olmaya yöneltir. 

29 Bu şüpheciliğin örneklerini, 1930'lu yılların başlarında sık sık görebiliriz. Bu ciltte yer alan belgelerden 
tütün, afyon gibi ürünlerde yönetimin politikaları oluşurken yapılan görüşmelerde, bunun örneklerini izleyebiliriz. 



_ LVıı — 

Aynı ortam içinde, Cumhuriyetin ana siyasal kadrosunun da köy, toprak ve tarım konusun-
da yeni bir değerlendirme içinde olduğu anlaşılıyor. Yeni rejim, ilk on yılında büyük toprak sa-
hipleri ile küçük üreticiler arasında bir yerde kalmış, köy ve tarım politikalarında belirli bir çizgi 
oluşturamamıştır. Dünya buhranı ciddi bir sınav olmuş, tarım fiyatları yerle bir olurken yönetim 
köylünün yardımına koşamamış, büyük çiftçiyi üretimde hamle yapmak üzere desteklemiş 
olmasının da bir yararını görememiştir. Buhran karşısında, yönetimin benimsemiş olduğu 
politikaların köye ulaşmakta yetersiz kalışı önemli bir ders olurken, I930'lu yıllarda sanayi-
leşme stratejisinde çözümlere erişmenin de bu konuya getirdiği dersler vardır. 1933'den 
sonra, entegre  bir sanayi yapısının köye önemli görev yükleyeceği iyice anlaşılmıştır. Entegre 
bir sanayi yapısı kuruyorsanız, hammadde ve gıda kaynağını köyde bulacaksınız; bunun 
için de köyün gereksinmelerini karşılayacaksınız. Kısacası, sanayileşme sadece kentlerin değil 
köylerin de satınalma gücünü artırmak zorundadır. 

1933/34'den sonra, köy ve tarım konusunda bir sayfa belli belirsiz kapanırken, yönetim yeni 
tasarımlara sahiptir. Köy ve tarım dünyasına yeni yollar açmak gerektiği düşünülmektedir. Bu 
yollardan birisi toprak mülkiyetindeki eşitsizliği gidermek, bir başkası da köyün satınalma gü-
cünü artırmak, yani, köyün sorunlarını sanayileşme yaklaşımıyla çözmektir. Nitekim, 1933'den 
sonra doğan "daima iki misli fazia mahsul" ve "köylüye ucuz elbise" gibi sloganlar, Cumhuri-
yetin ilk yıllarında ortaya atılan ve 1929'dan sonra yaygınlaşan "yerli malı kullan" sloganına gö-
re daha derinliğine bir analizin işaretleri sayılabilir. Bunlar köyün değil, sanayileşme düşünce-
sinin sloganlarıdır. 

Cumhuriyetin ilk on yılındaki gelişmelerin muhasebesini yaparken, ana siyasal kadronun 
üzerinde durduğu noktalar herhalde salt ekonomik değil, önemli ölçüde de siyasal niteliktedir. 
Toprak ve tarım sorunları, özellikle bu bakımdan anlam taşımaktadır. I930'lu yıllarda, Cumhu-
riyet yönetiminin köyü siyasal kontrol alanı dışında bırakamayacağı, fakat bunun da kendiliğin-
den gerçekleşmeyeceği düşüncesine varılmış olmalıdır. Kısacası, iş hem ekonomik hem siyasal 
bir zorunluluk noktasına gelmiş görünüyor: Köyü, bir sanayi işi olan devletçiliğin dışında tut-
mak değil, onun siyasal kontrol alanı içine almak gerekmektedir.30 

1934-37 arasında geçen yıllar, ana siyasal kadronun köyün kontrolü yönünde bir büyük adım 
atma niyeti taşıdığını gösteriyor. Bu niyet için, sanayileşme stratejisi ile izlenmiş olandan farklı, 
daha kestirme bir yol düşünüldüğü anlaşılıyor. Sanayi hareketi önce düşünce planında ve stra-
tejisi ile birlikte oluşmuş, uzlaşmaları sağlanmış, kadroları ve kararları düzenlenmiş, yasaları 
çıkmış, en sonunda da 1935 C H P Programı ile siyasal belgesine kavuşmuş, I937'de de bir 
Anayasa (ve devlet) hükmü haline gelmiştir. Sanayileşmede kısa sürede önemli yol alınmıştır. 

Köy ve tarım davasında ise pek yol alınamamıştır. Cumhuriyet yönetimi, ilk on yıl içinde bu 
işe çeşitli yönlerden yaklaşmağa çalışmıştır. Fakat, toprak dağıtmak bir söz olarak kalmış, koope-
ratifler cılız kuruluşlar olmaktan öteye gidememiş, Ziraat Bankası 1930'lu yıllar geçilirken yeni 
yeni varlık kazanmaya başlamış, büyük çiftçinin modern girdi ve traktör kullanması için düzen-
lenen teşvikler de Cumhuriyet rejimine sağlıklı bir tarım temeli yaratamamıştır. Üstelik, aynı 
süre içinde toprak sahipleri yeni rejime pek kolaylık göstermemişler, köyün kontrolünü paylaş-
maz bir tutuma hapsolmuşlardır.3l 

30 Falih Rıfkı Atay, 1936 başlarnda, Ulus gazetesinde bunu çarpıcı biçimde dile getirir: 
"Köyde, parti veya devlet emrinde, nasıl isterseniz öyle alınız, kılavuz eksiktir. İçine girilmeyen köy yerin-

den oynamaz. Bütün değişiklikleri, yeni şartları kerpicinin içinden yıllar yılı seyreder, durur. Köyün katı görenek 
ve güvensizlik kabuğunu kırarak, onun harimi içinde yer almamız lâzımdır." 

31 Bunu özellikle 2. ve 3. ciltlerde izleyeceğiz. 
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1930'lu yılların akışı içinde, bir yandan sanayiin gelişmesi artık toprak ve tarım sorunlarının 
çözümünün ertelenemeyeceğini ortaya koyarken, bir yandan da toprak sorununun siyasal nite-
liği açıklık kazanmaktadır. Siyasal yönüne bakınca, işin burada sanayi kesimindeki gibi bir rant-
lar (birikim) sorunundan ibaret olmadığı görülmektedir. İş, ister istemez bir kontrol  sorununa 
gelip dayanmaktadır. 1930'larda sanayide 'devletçilik* formülü ile sağlanan uzlaşmaya köy ve 
toprak konusunda erişilememiş, değişik bir yoldan gitmek zorunlu olmuştur. Köy-toprak-ta-
rım davası, 1933/34'den önce Cumhuriyet yönetiminin karşısına bu çarpıcılığı ile çıkmamıştır. 

Cumhuriyetin ana kadrosu, 1934/35'den sonra köy ve tarım alanına da stratejik biçimde 
bakıyor. Büyük bir çözüm istiyor. Değişik ve kestirme bir yol arıyor. İzlenen yol, işi önce Ana-
yasa düzeyinde bağlamak, ondan sonra parça parça yeni çözümler getirmek gibi görünüyor. 
I937'de Teşkilâtı Esasiye Kanununda (Anayasada) yapılan değişiklikle, toprak mülkiyetinin  yapı-
sını değişt'rme  kararı  kesinleştirilmiş olur: Büyük topraklar kolayca kamulaştırılabilecek, az top-
raklı ve topraksız köylüye dağıtılacaktır. İşin ağırlık merkezi budur. Aynı zamanda tarımda kap-
samlı bir teknik program  uygulaması başlayacak, bunu yürütmek üzere büyük ölçekli devlet ku-
ruluşları oluşturulacaktır. Bütün bunları desteklemek üzere, Cumhuriyet rejimi köye (oluştu-
rulacak köy enstitüleriyle) geniş bir eğitim programıyla da girecektir. Biribirine bağlı bu üç 
çizgi, Cumhuriyet yönetiminin toprak ve tarım davasına yeni bir açıdan ve sanayide olduğu gibi 
stratejik yönleriyle bakmağa başladığını gösteriyor.32 

Cumhuriyetin kuruluş dönemi tamamlanırken, ana siyasal kadro köy-toprak-tarım sorun-
larındaki gecikmeyi yeni bir hamle ile ve kendi siyasal kontrol alanına alarak çözmeyi tasarla-
maktadır. Ancak, ana kadronun bu niyeti kesinlik kazandırken, Cumhuriyetin tek partisi için-
de köy-toprak-tarım konusundaki görüş farklılıkları da netleşmektedir. I940'a doğru, dünya 
bir savaş havasına bürünürken, bu işin çözümü ertelenir. 

32 Bu üç çizgiyi birleştirmek üzere, 2. ve3. ciltlerde yer alan Şükrü Kaya'nın toprak kanunu konuşmalarıyla, 
Atatürk'ün 1936 ve 1937 yılları Meclis açış konuşmaları, İsmet İnönü'nün 1936 yılı sonunda CHP Kamutayındaki 
konuşması ve I939'da Köy Enstitülerinin habercisi olan Meclis görüşmeleri birlikte incelenebilir. 



T.C. İLE OSMANLI DÜYUNU UMUMİYESİ HAMİLLERİNİN 
MÜMESSİLLERİ ARASINDA AKTEDİLEN MUKAVELENAMENİN 

TASDİKİNE DAİR KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(OSMANLI  BORÇLARININ  ALACAKLILARI  ÎLE  İMZALANAN 
SÖZLEŞMENİN  TBMM'NDE  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Osmanlı borçlan, Cumhuriyetin  kuruluş  döneminde  karşılaştığı  önemli sorunlar-
dan  birisidir.  Dış borçlanmanın zamanla büyümesi, devlet  için altından  kalkılmaz  bir 
yük halini alışı ve bunun ödenmesi  ola'naksızlaştıkça  yabancılar için çeşitli  ayrıcalıklar 
yaratmanın kaçınılmaz  hale gelişi,  Osmanlı yönetiminin bir özelliği  olmuştu.  Lozan And-
laşması ile, Osmanlı borçlarından  yüzde  70'e yakın bölümünün Türkiye  Cumhuriyetince 
ödenmesi  kabul  edildi.  Alacaklıların  yüzde  60';/?/ Fransızlar,  daha  küçük  bölümlerini 
de  İngilizler  ile İtalyanlar  oluşturuyordu.  Borçları  ödeme  yöntemi 1925'den  sonra kesin 
leştirilmiştir.  1928'de  Paris'te  imzalanan ödeme  anlaşması, aynı yılın Kânunuevvel  (Ara-
lık)  ayında  TBMM'nde  görüşülerek  kabul  edildi.  Aşağıdaki  görüşmeler  bunu belgeli-
yor. Türkiye'nin  1929'da  başlayan borç ödemeleri,  1930'dan  sonra aksamış,  alacaklı-
larla  yeni görüşmeler  ve bunların sonunda  yeni bir anlaşma yapmak gerekmiştir.  Yeni 
anlaşmayı ve onunla ilgili  meclis görüşmelerini,  ileride  1933 yılında  izleyeceğiz.  Bura-
daki  belgelerde  Maliye  Vekili  Saraçoğlu  Şükrü  Bey'in yaptığı konuşma, Osmanlı borç-
larının bir kısa tarihçesi niteliğindedir.  Daha geniş bir sunuş, 1933'c/e, Bütçe Encümeni 
Reisi Hasan  Fehmi  Bey (Ataç)  tarafından  yapılacaktır. 

1. 12. 1928 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — İstiklâl mücadelesi 
günlerindenberi mazinin mirası olan çok 
meseleleri bugüne kadar Cumhuriyet Hü-
kümeti bir bir halletmeğe muvaffak  olmuş-
tur. Bugün de yine mazinin bize bıraktı-
ğı en büyük meselelerden birini teşkil eden 
harici borçlar meselesinin hukuki vaziye-
tini ve tediye şekil ve miktarlarını tespit 
eden mukavelename ve merbutları heye-
ti celilenin nazarı tetkik ve tasvibine arz 
ediliyor. 

Harici ilk borç Kırım Muharebesinde 
aktedilmiştir. Tarihimizde Tanzimatı Hay-
riye namile tanman ıslahat ve sairenin 
ve israfatm  tahmil ettiği mesarifi  ve mu-
harebenin açtığı külfetleri  karşılayabilmek 

için yapılan ilk harici istikraz. 4 Ağustos 
1854 tarihinde olmuştur. Bir kere günlük 
ihtiyaçlar için ve istihlâk için açılan bu 
istikraz yolu mali zihniyetimiz henüz ne 
olduğu malûm olmadığı cihetle derhal te-
vali ve teselsül başlamış ve 1855, 1858, 1860 
ilâhiri istikrazları bir biri ardınca akt 
olunmuştur. 

İlk istikraz tarihinden itibaren 20 se-
ne içinde yapılan 14 istikraz az bir zaman 
geçmeden ve ihraç edilen ve mütemadiyen 
kıymetleri sıfıra  doğru koşan kavaimi 
nakdiye devleti öyle bir vaziyeti maliye 
içine koymuştur ki yalnız düyunu harici-
yenin tediyesi matlup faizleri  için yeni is-
tikraz aktinden başka çare kalmamıştır. 
Çünkü o tarihte hakiki varidatı 17 milyo-
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nu tecavüz etmeyen devlet 13 milyon al-
tın faiz  tesviyesine mecbur kalmıştır.. 

1875 senesi içinde devletin istikrazlar-
dan mütevellit mali vaiyeti şu idi: Dev-
let o vak<a kadar kadar takriben 5 milyar 
400 bin Frank yani 240 milyon lira borç-
lanmıştır. Buna mukabil dahili para 3 Mil-
yar Frank idi. Bu, alınan meblağın mühim 
bir kısmı komisyon, ücret, masraf  ve saire 
diye ödenmiş olduğu nazarı dikkate alına-
cak olursa görülür ki hakikatta 250 mil-
yon liraya yakın borçlanmış, olan devlet 
ancak bunun yarısını eline geçirebilmiş-
tir. Çok fena  vaziyeti maliye içinde Bos-
na - Hersek isyanları ve diğer yerlerdeki 
müşkilât devleti tatili tediyata mecbur et-
miş ve fakat  Osmanlı - Rus harbinin aka-
binde Berlinde toplanan diplomatlar ha-
zırladıkları muadeye hamiller için dahi bir 
takım kuyut ve hukuk dercetmeğe hazır-
lanmış ve teklif  edilmiş olduğunu gören 
devlet borçlar meselesinin beynelmilel bir 
vesikaya raptmdan içtinaben Osmanlı Ban-
kasını ve Galata Bankalarını toplayarak 
onlarla borç meselesini bir itilâfa  raptet-
miş ve bu itilâfdan  1876 tarihinde rüsumu 
sitte idaresi namı i'e tevsim edilen idare 
vücut bulmuştur. Bu idareye tuz tütün ba-
lık ve sayt müskirat damğa ve ipek öşrü-
nün cibayet ve alacaklılara tevzii vazife-
si verilmişlir. Ara yerden yüz elli üçe ih-
raç fiyatlı  125 milyon franklık  istikraz ya-
pılmış ve buna mısır vergisi karşılık gös-
terilmiştir. 

Bir sene sonra Babı Âli Avrupa daki 
sefirleri  vasıtasiyJe düyunu hariciye hamil-
lerinin mümessilleriyle yani İngiliz, Fele-
menk; Fransız, Avusturya, Alman ve İtal-
yan dayinleriyle tarafından  tayin edilen ve-
killeri İstanbul'a davet ederek uzun mü-
zakerelerden sonra takriben ikiyüz elli 
milyon liraJjk borcun takriben 125 milyo-
na tenzili ve miktarı faiz  dahi atiyen vari-
datı muhassasanm terakki ve tezayüdü nis-
petinde tedricen yüzde beşe çıkarılmak 
üzere yüzde bire tenzil ve Galata Banka-
lariyle Osmanlı Bankasına verilmiş olan rü-

sumu sittenin tahsil idare ve tevzii bir 
itilâfnameye  raptedilmiş ve 1299 senesi mu-
harreminde kararnamesi çıktığı için meş-
kûr 1881 tarihli itilâfa  Muharrem Karar-
namesi namı verilmiştir. 

Muharrem kararnamesiyle düyunu 
umumiye idaresine tevdi edilen varidat: 

1. Harici varidat. 
Bulgaristan eyaleti vergisi, şarki Ru-

meli vergisi, Borçlardan Sırbistan, Yuna-
nistan, Karadağ devletlerine isabet eden 
hisse, Kıbrıs Adası varidat fazlası. 

2. Dahili varidat. 
Rüsumu sitte idaresine verilenlerle 

ipek âşarı, Tömbeki rüsumu ilâve edilmiş-
tir. 

3. Müstakbel varidat. 
Muharrem kararnamesi mucibince 

Düyunu umumiye varidatının beşte dördü 
borçların faizine  biri de resülmallerin it-
fasına  tahsis edilmiştir. Bu vaziyet 1903 
tarihine kadar devam etti. 

Bu tarihte muhtelif  faiz  ve eşkâl al-
tında bulunan borçlar tevhit edilerek bu-
günkü düyunu muvahhedeye vücut veril-
di ve bütün borçlara muayyen bir meb-
lâğ tahsis edildi.. 

1913'ten harbi umumiye duhul tarihi 
olan 1914 tarihine kadar da Osmanlı dev-
leti borçlan Balkan harbini ve bütçe açık-
larına karşılık olmak üzere hazine tahvi-
lat ve muhtelif  müesseselerden alınan 
avanslarla mütemadiyen tezyit edilmiştir. 

Harbi umumiye girmezden mukad-
dem Meşrutiyet hükümetleri muhtelif  mü-
essesat ve bankalardan mühim miktarda 
avanslar almış ve bunların 1913 senesin-
deki tediye edilmesi lâzım gelen yekûn 
dokuz buçuk milyon liraya baliğ olmuş-
tur. Bankalar ve müessesat bu avansları 
verdikleri zaman, mukavelelerini tecdit ve 
temdit ve yeni imtiyazlar istihsal etmiş-
lerdir. 

Osmanlı devleti bu avanslardan mada, 
fenerler  ve tütün rejisi imtiyazlarını tec-
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dit ederken ehemmiyetli avanslar da al-
mıştır. Birincinin faizi  yüzde 7 ikincisine 
İzmir Vilâyeti aşarı teminat gösterilmiş-
tir. 

1911, 1912, 1913 senelerinde Osmanlı 
Bankası, Türkiye Milli Bankası ve Perye 
Bankası vasıta siyle hazine tahvilleri ihraç 
olunmuştur. Bütün bunlar için evvela Dü-
yunu umumiyedeki varidat fazlasından 
hükümete intikal edecek olan kısmı kar-
şılık gösterilmiştir. Bunlar kâfi  gelmedi-
ğinden gümrük varidatına vaziyet edilmiş-
tir. Bunlardan mada, Bağdat demir yolu 
birinci tertip istikrazına karşılık gösteri-
len yerîeıin âşarı, Bursa, Ankara, İzmit, 
Aydın hanedana ait olan emva' aşarı, 
bir kısım evkafı  mazbuta aşarı, Edirne, 
Ankara Vilâyetlerinin ağnam resimleri, 
merbut bedeli askeri, ve en nihayet arazi 
vergisi, birer terhin ve idareleri Düyunu 
umumiyeye tevdi edilmek suretiyle bütün 
maliye Düyunu umumiye idaresine intikal 
eylemiştir. Böylece, Düyunu umumiyeye 
tevdi edilen varidatın yekûnu 16,5 milyo-
nu tecavüz etmiştir. Görülüyor ki Cumhu-
riyet hükümetlerine takattüm eden hükü-
metler, varidat menbalarımızı ve onların 
idarelerini birer birer Düyunu umumiyeye 
teslim etmek suretiyle adeta Maliye Vekâ-
letini bildiğiniz maruf  binaya nakl için. bir 
vaziyete geçmişlerdi. Memleket bu nokta-
dan tesellüm eden Cumhuriyet, mazinin 
bütün pürüzlerini, temizlediği gibi, şu mu-
kavelenameyi takdim etmek suretiyle mem-
lekete olan borçlarından mühim birini da-
ha ifa  etmiş kanaatmdadır. 

Cumhuriyet hükümetini, bu mukave-
leye götüren ilk müzakere Lozanda başla-
mıştır. Lozanda heyeti murahhasımız ev-
velâ Düyunu umumiye mevzuatını bir me-
selei dahiliye addederek ve noktai nazarı-
dı diğer taraflara  kabul ettirerek Düyunu 
şeklinde Lozan muahedesine tevdiine mani 
olmuştur. 

Saniyen, harbiumumide veya daha ev-
velleri, Osmanlı İmparatorluğundan arazi, 
alan devletlere hisse tefrik  ettirmiştir. Sa-

lisen, tefrik  olunan hisseler için hiç bir 
mesuliyetimiz olmadığını kabul ettirmiş-
tir. Rabian, Türk Devletine isabet eden 
Düyunu tefrik  etmek ve diğerlerinden ayrı 
tahvilâta rapt etmek esasını kabul ettir-
miştir. Hamisen, diğer devletlere isabet 
edecek miktarlar sağlam esaslara rapt 
olunmuştur. 

Daha sonra, Paris'te hamiller mümes-
silleriyle murahhaslarımız karşı karşıya ge-
lerek heyeti celilerine tevdi edilen muka-
vele ve iti'âfnameyi  imza etmişlerdi. Bu 
mukavelenameye nazaran, Cumhuriyet 
Cumhuriyet Hükümetine Osmanlı - İmpa-
ratorluğundan üç çeşit deyin intikal eyle-
miştir. 

Uzun vadeli istikrazlar, hazine tahvil-
leri mütedahil taksitler uzun vadeli istik-
razların hissemize isabet eden miktarı 
(82.456.337) liradır. Hazine tahvillerinden 
hissemize isabet eden miktarı (3.521.931) 
liradır. Mütedahil taksitlerden hissemize 
isabet eden miktar (21.550.190) liradır. 
Hükümet tediyatın 1929 Haziranından ev-
vel yapılamayacağını söylemiş ve bu nok-
tai nazarını kabul ettirecek mukavelat o 
şekilde tadil ettirilmiştir. 

Bu mukavelenamaye göre bize isabet 
eden düyunun tediye nisbeti şu şekilde 
olacaktır. 

İlk yedisene zarfında  yüzde 38, mü-
teakip altı sene zarfında  yüzde 48, müte-
akip beş sene zarfında  yüzde 58, müteakip 
iki sene zarfında  yüzde 60, müteakip üç 
sene zarfında  yüzde 98. 

Bu mukaveleye nazaran borçlarımız 
karşılıklıdır ve karşılıkları İstanbul ve 
Samsun gümrükleri hasılatıdır. Düyunu-
umumiye meclisi, memleketimizi terkede-
cek Paris'e gidecek ve orada iki meclisli 
bir teşekkül haline geçecektir. İstanbul'da 
gümrük idaresinin vereceği cedvellerin ve 
varidata gayri tabii bir sukut görüldüğü 
takdirde bunun esbabını araştıran bir ajan 
bulunacaktır. 
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Türk parasını ecnebi parasına tahvil 
hakkı münhasıran Türk devletinindir. Ha-
millerle Türkiye Cumhuriyeti arasında ye-
gane rabıta i hükukiye nazarı tasvibinize 
arzedilen bu mukaveleden ibarettir ki ne 
şu ve bahde istinat ne de düyunu umu-
miyenin sabık mevzuatına temas ettiril-
miştir. 

Bunlardan sureti mahsusada içtinap 
olunmuştur. Vaktiyle devletin hemen tek-
mil varidatını rehin alarak almış ve bun-
ları bilfiil  idare ve cibayet eylemiş bir 
idareye mukabil müşahit vazifesiyle  mü-
kellef  bir ajandan başka hududumuz için-
de bir mevcudiyeti kalmamıştır. 

Borçlarımızın muhtelif  senelerdeki 
tesviye nispetleri harp zamanında aynı saf-
ta yan yana harp etmiş devletler arasında 
harp münasebetiyle tahaddiis eden borçlar 
hakkındaki ihtilâflar  ve müzakereler na-
zarı dikkate alınırsa belki ağır görülebi-
lir. Bu tediye nisbetlerini kabul ederken 
devletimizin hayati ve inkişaf  haklarını 
daima göz önünde bulundurarak taham-
mül edebileceğimizi tahmin ettiğimiz ra-
kamları kabul ettik. Öyle ümit ediyoruz 
ki tahmin ettiğimiz inkişaflar  birer birer 
emrivaki olacak ve bu ağır yükü hiç bir 
sarsıntıya, meydan veremeden taşımak im-
kânını bize bahş edecektir. 

HASAN BEY (TRABZON) —Mecli-
si âlinin tasdikine arzedilmiş olan kupon-
lar itilâfnamesi  Lozan muahedeyi sulhiye-
siyle henüz muallakta kalan yegâne mü-
him meseledir. Mebdedenberi müdafaa 
olarak tuttuğumuz mebdei hareket olarak 
ittihaz ettiğimiz bizim hissemizin bu günkü 
vesaiti mübadelemizle, evrakı nakdiyemiz-
le ödenmesi tezi hukuken kuvvetli esasata 
istinat etmediği maalesef  müşahede edil-
miştir. 

Esasatı hukukiyeye, mukavelenin ih-
tiva ettiği kuyut ve şeraite nazaran bu 
günkü deynimizin bu günkü evrak nakti-
ye ile kabiliyeti tediyeyi temin edemeyin-

ce yegâne yapılacak hattı hareket bir an-
laşma ve uzlaşma tariki idi. 

Düyunu umumiye müessesesinin vazi-
yeti, haddi asgarisine indirilmiş bulunu-
yor. Filhakika harbiumumi içinde dahi Os-
manlı İmparatorluğunun içinde müstakil 
bir imparatorluk bir hakimiyeti maliye 
idame eden bu müessese bu mukavele mev-
kii meriyete girdikten sonra Muharrem ka-
rarnamesiyle haiz olduğu hukuk ve selâhi-
yetlerden tamamen fecerrüt  ederek ve 
memleketimizde de ikamet etmeyerek 
medyun bulunduğu memleket yerine bu 
defa  hamillerin, dayinlerin bulunmuş ol-
duğu memlekete intikal etmiş bulunuyor 
ve bu suretle hakimiyeti milliyenin başka-
ca şekli tecellisi olan memur tayin etmek, 
teşkilât yapmak vergi cibayet etmek vergi 
tarh etmek kuyut ve şurut, hakimiyet ve 
idareyi istimal etmektedirki eski kapitülas-
yonlardan bende-nizce daha ağır bir şerait-
te bulunan bu mukavele ile tamamen or-
tadan kalkmış bulunuyor. Çok şayan te-
mennidirki bu müessese büsbütün yok ol-
sun ve hamiller doğrudan doğruya kupon-
larını gelip bizim kişilerimize, hazinei Ma-
liyemize, veznelerimize, milli bankalarımı-
za ibraz ederek alacaklarını alsınlar ve git-
sinler fakat  mazide mevcut bir vaziyetin, 
bir vaziyeti hukukiyenin böyle sıfıra  indi-
rilmesi nihayet bir müzakerei siyasiye cü-
zi bir anlaşma mecburiyeti herhalde ha-
kimiyet ve serbestii hareket noktai selâ-
hiyetlerini katiyen haleldar ve tahdit et-
meyecek gayet hafif  bir mevcudiyeti su-
riye şekline indirilmesini bendeniz şayanı 
kabul görüyorum.. 

Bunların eski rehinleri tamamen iptal 
ve ilga edilmiş olmakla beraber rehinli 
deyin vaziyetini muhafaza  etmesinde yine 
bizim herhalde hakimiyet ve istiklâlimizin 
mebdei olan Lozan muahedei sulhiyesiyle 
kabul edilmiş bir esas olduğu için hisse-
mize isabet eden düyunun tesviyesi esa-
sına mutaallik olarak bir rehin göster-
miş olmaktan tamamen feragat  etmek 
hükümetimiz için tahtı imkânda olma-



dığını nazarı itibara almak lazım gelir. 
Bu kadarcık kaydi maliyi beynelmilel 
mevcut münasebatı maliyenin bu günkü 
serbest cereyanlarını dahi tetkik edecek 
olursanız mazur göreceğinizi zan ede-
rim.. 

Hiç şüphe yok ki çok iyi olduğuna ka-
il olduğum bu mukavelenin neticesi ser-
veti umumiyesi pek yüksek olmıyan mem-
leketimizin sırtına senevi ilk devrede 18-
20 milyon bir para yüklenmesi demektir 
ve bu borçlarımızın hamilleri ekseriyeti 
azimesi itibariyle, ecnebi hamilleri olduğu 
için memleketin beynelmilel muvazenei 
iktisadiye ve hesabiyesi aleyhine ahzi mev-
ki edecek olan büyük bir rakamdır. Eğer 
bu mecburiyet, bu taahhü* bu mukavele ile 
yapılmış olsaydı şayanı tenkit idi, fakat 
bu taahhüt bu itilafnameden  değil, başka 
mecburiyetlerden, başka zaruretlerden 
doğmuş şeylerdir. Hiç şüphe yok ki mem-
leketimizin muvazenei hesabiyesi, bugün 
elde edebildiğimiz erkamla, açıklar kapa-
tılmaktadır. Yani açıklı bir muvazenei he-
sabiyemiz vardır. 

Bittabi bu senevi 18 milyon veyahut 
daha az veya daha çok paranın açıklı mu-
vazenei hesabiyeye ilave edilmesi, nelice 
itibarile paramız üzerinde menfi  bir tesir 
icra edecek bir mahiyettedir. Bu gün Türk 
evrakı nakdiyesinin kıymeti henüz fiilen 
dahi kespi istikrar etmiş değildir. Aldığı 
mız yükün üzerinde icra edeceği menfi 
tesirin dereçesini müdrikiz.. 

"200" milyon lira varidatı olan bir 
memleket belki yüzde onunu Düyunu 
umumiyesine verebilir. Fakat "2" milyar 
bütçesi olan bir hükümetin Düyunu umu-
miye hissesi yüzde "10" değil yüzde 30,40 
olabilir. Ye şarj itibariyle bizden çok olabi-
lir. Vaziyetimiz zan edildiği gibi hafif  de-
ğildir. Saniyen Düyunu umumiyenin vari-
datı umumiyeye nispeti tesirat itibariyle 
belki hafif  olabilir" Eğer o düyun, düyunu 
dahiliyeden madut ise, kupon hamilleri 
tebaadan ise, onların serveti, serveti mil-

liyeye dahil ise o vakit neticei iktisadiye 
hafif  olabilir. Maalesef  hamillerimizin ek-
seriyeti azimesi başka milletlere mensup 
erbabı servetten olması dolayısiyle bizim 
% 8 derecesinde zahiren hafif  gördüğümüz 
nispet serveti milliyeyi daima harice çı-
karmağa saik bir istikamet takip ettiği ve 
muvazenei iktisadiyemizde bu suretle men-
fi  bir tesir icra ettiği için ehemmiyeti ha-
izdir. Arz ettiğim bu mahzurlara rağmen 
mukavelenin bu mesele hakkında alınma-
sı tahtı imkânda gördüğüm randımanı ta-
mamen aldığına kani olduğum cihetle ri-
ca ederim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DENİZ-
Lİ) — Maalesef  ben meseleyi o kadar pem-
be görmüyorum. Tamamen Osmanlı İm-
paratorluğuna ait olan ve cümlemizin ma-
lûmu olduğu veçhile müvellidi servet ol-
mak üzere değil zevkü sefaya,  safahata  sarf 
edilmiş olan bu milyonlara varan borcun 
ne suretle tediye edeceğimize dair elimize 
gelen nazari dikkatinize arz olunan bu 
mukavele ve lâhikası çok ağırdır. Bilemem 
ki bu ağır yükü bu memleket, bu millet na-
sıl iktiham edecektir. 

Bu borca bizim tevarüsümüz lâzım ge-
liyormuş. Acaba bize miras olarak ebniye-
si varidatı hayvanati ve sairesile bir çift-
lik mi kaldı. Belki yanmış, yıkılmış, işçi-
leri boğazlanmış, hatta toprağı zapt edil-
miş, varisleri kovulmuş böyle bir vaziyet 
hadis olmuştu. 

Biz canımızı feda  edelim, kanımızı akı-
talım, o yerleri karış karış alalım fazla 
olarak tahrip edilen bu yerler için mağlup 
tarafından  Avrupanın diğer galipleri oldu-
ğu gibi "10" para bile verilmesin, sonra 
sen gel İmparatorluğun yüzlerce milyon 
borcunu ver.. 

Bana tamirat için on para vermediniz 
ki benden almak istiyorsunuz. Avrupada 
böyle mi olur? Fransa borçlarım vermek 
için Almanyadan tamirat parasını alayım 
da vereyim. Aynı teraneyi İngiltere de 
Amerika'ya söylüyor. 
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Bize gelince anlaşılıyor ki garp serma-
yedarları, sen elem içinde çalış, büliin 
mahsulunu ben zevku safa  içinde yiyece-
ğim diyor. 

Garp kapitalistlerinin bu zihniyeti, 
dikkat buyurulursa, bir istismar konusu 
hissedilen bu mukaveleyi, karşılarında es-
ki Osmanlı İmparatorluğu var suretiyle 
söylemek, anlatmak istiyorlar. Onların o 
istismar politikası karşılarında kani ola-
cak hükümet yoktur. 

Mukavelede görüyoruz ki Düyunu 
umumiyenin merkezi, rengi, şekli değişi-
yor. Cibayete mahal yok ki. Biz ona re-
hin gösteriyoruz. İşte sana İstanbul güm-
rüğü, Galata gümrüğü, ve bilmem kaç se-
ne sonra Samsun gümrüğü. Rehin gösteri-
yor amma memur tayin etmiyor ve Ajan 
namile bir mürakıp intihap ediyorki zan-
nederim ki kâfidir. 

Ajan denilen mürakip varidatta bir 
tabiilik görmezse, daha doğrusu istediği 
zaman gerek kendisi gerek vekili rüsuma-
tın kasasını, sicilini tetkika selahiyettardır. 

Bu acaba bizim Hâkimiyeti maliyemi-
zin bir cüzünü kaybetmek demek değil mi-
dir? 

İstiklâli malimizin temamii icrasına 
mümanaat değildir? Bendenizce milyon-
lardan ziyade maliyeye müdahale itibariyle 
böyle bir mürakip tayini daha muzurdur. 
Bu nasıl hafif  görülüyor? 

Vaziyetimiz Romanya ile nispet edili-
yor: Rica ediyorum Romanya bizim gibi-
midir? 

Kablelharp Romanyanın 6 milyon nü-
fusu  varken badelharp 16 milyona baliğ ol-
muştur. Memleketler almıştır. Biz onunla 
mukayese edilebilirmiyiz? Saniyen deni-
yorki faiz  cihetile bu sene yüzde 38 veri-
yoruz. 

Esbabı mucibe mazbatasında gayet sa-
rih olarak yazılıyor. 1870 istikrazına yüz-
de 3 faiz  ve mühim miktarda ikramiye ver-
diğimiz halde ihraç fiyatı  nedir biliyormu-

sunuz? 32. Yani 100 frankı  32 franka  sat-
tığımız halde yüzde 38 faiz  veriyoruz. Bu-
nun neresi hafiftir? 

Düyunu umumiyeyi iyi bir tasfiyeye 
tabi tutmak mecburiyetindeyiz. Tasfiye  et-
mek isliyoruz. Fakat bu tasfiyenin  şekli 
nedir.. 

Tam bir tasfiye  olmak için hesabatını 
tamamen görmek lâzımdır. Bu hesabat ni-
çin görülmüyor?.. 

Birde Bankı Osmani mes'elesi var. 
Mukavele mucibince gümrük hasılatından 
her ikisini Bankı Osmaniye bırakacağız. 

Tabii taksit zamanı geldiği zaman 18-
20 milyon lira orada içtima edecektir ve 
buna mukabil Banka da bize yüzde 2 faiz 
verecektir. Güzel. Fakat hükümetin Os-
manlı Bankası ile olan hesabı carisine mu-
kabil hükümetten yüzde 6 alıyor. Demek 
cüzi bir sermaye ile iş gören bu banka bir-
den 15 milyon olsun ve bize yüzde 2 faiz 
versin istediği gibi oynasın, kazansın. Ve 
sonra bize yüzde 6 ile para versin. 

Bu Bankı Osmaninin müddeti biterse 
diğer bir banka kaim olabilir. 

Bizim milli bankalarımız yokmudur?. 
Bu 15 milyon liradan istifadeyi  milli ban-
kalarınıza vermiyoruz da neden Osmanlı 
Bankasına veriyoruz ? Neden Bankı Osma-
ni ihya oluyor. 

Vakıa borç kabul etmek, tekabbül et-
mek, dürüst ve samimi hareket etmek şa-
yanı takdirdir.. 

Menfaatlar  karşısında hak ve adle 
riayetkâr olmayı temenni edecek kadar saf-
dil değilim. 

Fakat Avrupa Sermayedarınmda 
menfaatleri  için milletimin boğazına ba-
sarak kanını emmesine müsaade edecek 
kadarda hiç şüphesiz müsaadekâr deği-
lim. 

AHMET REMZİ BEY (GAZİAYIN-
TAP) — Müzakere ettiğimiz mukavelena-
me çok eski zamandan beri Osmanlı İm-
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paratorluğunun muhtelif  tarzlarda, muh-
telif  devirlerde akt etmiş olduğu istikraz-
ların nihayet bize tahmil ettiği yükten 
bahseden bir mukaveledir. 

Türk milleti istiklâlini kazandıktan 
sonra harp, perişan bir vatan karşısında 
kaldı. Bunun imarı ile meşgul olacakken bu 
mukavele ile teklif  olunan şaraiti kabul 
ettiğimiz takdirde yalnız bu borçları te-
diye edeceğimizi düşünmek, diğer ihtiyaç-
larımızla bu tediye zaruretini karşılaştır-
mak bizim için cidden endişeli bir vaziyet 
ihdas edecektir. 

Böyle mühim bir mukaveleyi kısa bir 
zamanda tetkik etmenin ne derece müm-
kün olduğunu takdir buyurursunuz. Mu-
kavele hamillerin için kabul edilen müddet 
kadar dahi bir bir müddet elimizde mev-
cut değildir. Mukavelenin bir maddesi bi-
zi bu mukaveleyi ya kabul veya reddet-
mek iztirarında bırakmaktadır. 

Bunun için elimizdeki müddet yalnız; 
bu gündür. Bu gün ya kabul veyahut ret-
teceğiz.. 

Mukavelenin esası şöyle hulasa edile-
bilir: En eski zamanlardan beri kabul ve 
akt edilmiş olan istikrazların tamamen ve 
aynen kabul edilmesi, resülmallerı tesvi-
ve olunmuş bulunan mebaliğ olaraktan 
Türkiyenin borcudur. İşte bu manası da 
budur. Tediyat hemen altın para üzerinde 
vaki olacaktır. Her nekadar mukavelede 
resmi paralar üzerinden tediye edileceği 
tasrih edilmiş isede burada dikkat edilecek 
olursa görülecektir ki tediye edeceğimiz 
para ya İngi) izdir veyahut İngiliz derece-
sinde bir paradır. Hamillerin ihtiyarı da-
hilinde olduktan sonra gerek Fransız ge-
rek İngiliz lirası, bunlardan hangisi yük-
sek ise onu istedikten sonra kabul edebi-
liriz ki şimdilik İngiliz lirası üzerinden te-
diye yapacağız ve bu da malumdur ki al-
tın demektir. Faizler bir nispeti mütezayı-
de ile artmaktadır, bidayette % 38 den 
başlıyor. Bunu nevema bir kâr addediyo-
ruz. Bilâhere ise % 100'e kadar çıkıyor. Bu 

22 senelik 23 senelik. Demekki tediye ede-
ceğimiz faizler  ve bilhassa en sıkı en dar 
zamanımızda böyle bir müsamahaya maz-
hardır. Ondan sonra ise faizleri  de aynen 
yüzde yüz tediye edeceğiz ve tediye para-
sı ise hemen, hemen altındır. Üç, türlü 
tediye resülmalleri yekûnu 107 milyon al-
tın Türk lirasına tekabül ediyor ki aşağı 
yukarı (1) milyar lira borç kabul ediyo-
ruz. Bunun faiziyle  beraber gayet cüzi 
olan itfa  yekûnu ilk devre için 2 milyon 
son devre için 3 milyon 4000 altındır. Ve 
tediye parası ecnebi parası olduğu için ne-
kadar müddet borcumuz devam edecek 
ve borcumuz nekadardır. Bunu bugünden 
tayin ve takdir etmek mümkün değildir. 
İtüafname  aynen bu ruhu muhafaza  eder. 
Eski mukavelaı eski itilafnameler  mucibince 
İmparatorluğun yüklenmiş olduğu borçları 
aynen kendi üzerimize almaktayız. Bu ra-
kamlar karşısında bir de kendi vaziyetimi-
zi mülahaza edelim bütçemiz senevi 200-
205 mi'yon kadar bir para ile bağlanıyoruz 
bunun içinde bulunduğumuz seneler zar-
fında  ne kadar artacağını tahmin etmek 
müşkil değildir. Nihayet bütçeyi artırmak 
millete yeni bir vergi tahmil etmekle müm-
kündür. Milletin vaziyeti de hepimizce ma-
lumdur. Bu bütçe dahilinde bu parayı ver-
mek kolay mı? Hatırlarsınızki 2-3 seneden 
beri memurlarımızın maaşını arttırmak is-
tiyoruz fakat  bütçemizin tahammülü buna 
müsait deyildir diyoruz, hakikaten de ma-
nidir- Memurlarımızın cüzi bir miktarda 
maaşını artırmak için yapılan hesap 9-10 
milyon liralık bir tezayüdü mucip olmuş-
tur. İlk devre için 2 milyon Türk altını 
yahut 17 milyon lirayı bu bütçenin içeri-
sinden nasıl çıkaracağız? Sonra yeni nesle 
karşı vazifelerimiz  vardır. Memleketimizi 
imar edeceğiz. Sular ile meşgul olacağız 
demir yollar yapacağız yine eski devirden 
kalmış birçok borçlar vardır bu borçlan, 
ödemekteyiz ve ödemekte devam edeceğiz 
her hangi bir devletin borcu olmak itiba-
riyle gerek eşhasa karşı olsun gerekse di-
ğer kendi tabaası olsun ve gerekse ecnebi 
tabaasından olsun ımhiyeten müsavidir. 



Dahili borçlarımızı ödemekle meşguluz 
birde bu borçlan ödeyeceğiz. Bütçemizin 
ve serveti mevcudemiz buna müsait ve 
mütehammil deği'dir. Muvazenei iktisadi-
yemizin pek iyi olmadığını ticari muvaze-
nin lehimize bulunmadığını hepimiz bili-
riz. Bu vaziyet karşısında paramızın kıy-
meti ne kadar tenezzül edecektir. Cidden 
düşündürmeğe layıktır. 

MAZHAR BEY (AYDIN) — Müca-
delei Milliyenin iptidasına bir kitlei vahide 
olarak karşımızda beliren toplu, tüfekli, 
paralı, hileli, desiseli bin bir düşmanla ci-
dale kalktığımız zaman devirdiğimiz, yık-
tığımız bu düşmanların arasında bir tane-
si de bu İtilâfnameyi  alâkadar eden Dü-
yunu Umumiye Meclisi idi. O Düyunu 
Umumiye Meclisi ki: Vatanperverlik ve 
milliyetperverlik gibi hislerden mahrum 
olan ve kendisine fuzuli  olarak milletin 
mümessilleri vasfını  veren insanların çok 
fena  şevki idareleri yüzünden, milletin 
maddi manevi varlıklarından ve servetle-
rinden birçok şeyler alarak ve çalarak 
meydana gelmiş, büyümüş ve nihayet bir 
elini milletin kesesinde ve bir elini o zama-
nın hükümetlerinin ensesinde bulundura-
rak mütemadiyen Türkiye'yi imhaya doğ-
ru yürümüş bir meclisi yıktınız. O meclis 
ki, Osmanlı Devleti tarihinde ayrı bir dev-
let gibi yaşamış ve devletin harici, dahili 
bütün siyasetlerine parmak atmış ve çok 
defa  muvaffak  olmuş bir Meclis bir baykuş 
mahiyetinde olan bir meclis ki: Onun yu-
vasını yıktınız. 

(Lozanne) Muahedesinin derpiş ettiği 
birtakım daha hususi şirketler ve saireler-
le olan borçlarını tesviyede istical göste-
ren Türkiye Cumhuriyeti ve esasen tarihi 
şiarı malûm olan Türkiye Cumhuriyeti 
bir gaj teminat, rehin meselesi ile karşı-
laşmıştır. Mutlaka gaja lüzum gördükle-
rinden dolayı istediklerine kani değilim. 
Hüsnüniyetleri olmadığına kaniim. Gaj 
diyor ki İtilâfnamede  eğer tahsis edilmiş 
olan İstanbul Haydarpaşa, Galata güm-
rüklerinin varidatı kâfi  gelmezse bakiyesi 

varidatı umumiyei devletten tediye oluna-
caktır. 

Bunun hududu,yoktur. Yani nereye 
kadar tenezzül ederse varidatı umumiyei 
devletten verilecektir. 

Ajan ne yapacak. Bankı Osmaninin ve 
Rüsumat İdaresinin verdiği kağıtları ala-
cak. Muayyen zamanlarda muayyen kağıt-
ları almak için Düyunu Umumiyenin İs-
tanbul'da bir adamımn bulunmasının hiç 
manâsı yoktur. Varidat tenaküs etliği za-
man Rüsumat İdaresinde tetkikat yapa-
cak, kontrol yapacak, kontrol yapacak da 
ne olacak?.. Bunun yine oraya konması 
eski Düyunu Umumiye Meclisinin bir ka-
rakterinin yeni bir tecellisi olmaktan baş-
ka bir şey değildir. Eskiden Türkiye'de bir 
karhai akile gibi duran Düyunu Umumi-
ye Meclisinin yerine bu sefer  ensemizde 
her zaman şiripençeye tahavvül etmek is-
tidadım gösteren bir sivilce bırakmıştır. 

Paranın tediyesi için bir altın esası tes-
pit olunmuş fakat  hangi paranın en pa-
halı olduğunun tayini hakkı Meclise terk 
edilmiş. Paris'te kalacak olan Düyunu 
Umumiye Meclisine terk olunmuş, hakkı 
hıyar onundur. Şanji dolar vereceksiniz 
derlerse dolar şanji yapacağız. İsterlin is-
terlerse onu vereceğiz. Memleketin ikti-
sadiyatı üzerinde paramızın kıymeti me-
selesi üzerinde çok büyük ve çok mühim 
roller oynayabilir. Kısa zamanlarda bir se-
ne üç milyon, 2, 25 milyon Sterlin tedarik 
etmek bittabi paramız üzerinde büyük te-
sirat yapacak. Türkiyenin parası üzerin-
de muhtelif  olan resülmalları hesap edile-
cek olursa çok büyük tahribat yapması ka-
bildi. Bunun için daha salim olacak yol-
lar, ve bir para üzerine mutlaka yüklen-
miyerek muhtelif  kıymetler üzerinden 
mahsup edilebilecek muhtelif  paralar ola-
rak, yine onların tespit ettikleri altın esa-
sına göre hesabını yaparak vermek hakkı 
da bizde olmalıdır. 

Türkiye hükümeti şanji yapmakta bü-
yük bir müşkilâta maruz kalırsa tatil ta-
lebinde bulunmak hakkı vardır. Hakeme 
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gidilecek filân.  Böyle çok tazyik edilmiş 
bir vaziyet vardır. Çok kuvvetle muhte-
meldir ki bu hadise memleketimizde çok 
sık ve devamlı bir hadise olabilir. Bir an 
evvel bazı esbap dolayısiyle paramızda bu 
gibi istikrarsızlıklar olabilir. Bütün dünya 
milletleriyle münasebatı hasenede bulun-
mak istemiş olmamıza rağmen mütemadi-
yen bir dedi kodu mevzu başımızda daima 
bir dert olacak mahiyettedir. 

YUSUF KEMAL BEY (SİNOP) — 
En tabii görünecek şey itilafnameyi  red-
dedelim sözüdür. Çünkü şartlarının hafif 
olmadığına, çünkü millete yüklettiği yü-
kün çok ağır olüuğuna kaniiz. Fakat bü-
tün heyecanlarımızın içinde ve bütün bu 
ağır yükü millete tahmil etmemek için 
vicdanlarımızdan kopan kuvvetli sadaya 
karşı başka bir şey daha duymuyor mu-
yuz? Yapılan bu ıtılâfnameyi  kabul için 
acaba bir mecburiyet yok mudur? Tarihe 
bakacak olursak Lozar- muahedesini görü-
rüz. Lozan muahedesinin ahkâmı maliye-
ye dair ikinci kısmın birinci faslı  baştan 
başa bu meseleden bahseder. Birçok fe-
dakârlıkla kabul ettiğimiz gibi bunu da 
kabul edecektik ve ettik. İş buradan baş-
lar. Yani borç ağırdır veremeyiz sözünü 
söyleyemeyiz. Borcu vereceğiz. Bu borcu 
nasıl vereceğiz? 

Şekli parası nasıl olacak, alacaklıları-
mız hayır altın vereceksiniz dediler. Ni-
çin? Çünkü istikraz mukaveleleri İngiliz 
altını üzerine yazılmıştır Frank üzerine 
yazılmıştır dediler. Mücadele buradan baş-
ladı şimdi arkadaşlar bu mücadelede ka-
zandık mı kayıp ettik mi? Kâât vermeye 
muvaffak  olabildik mi? Olamıyacağımız 
aşikârdır altın mı veriyoruz hayır onu da 
vermiyoruz bu mukavelenin birinci sıfatı 
bu iki şeyin arasında bir çarei hal bulmak-
tır ve onu bulmuştur. Lozanda bu zama-
na kadar cereyan eden müzakeratta heye-
ti murahhasamız acaba hiç bir şey kazan-
mamış mıdır? 

Onları neye görmüyoruz? Bir defa 
borcun itibari resulmal borcun tahvil adedi 

üzerine taksimi esası kabul edilmiştir. Bu 
büyük bir kuvvettir, çünkü tahvil adedi 
üzerine kabul edilmeyipte para miktarı 
üzerine kabul edilmiş olsaydı biz mürette-
batı seneviyeyi tamamen her vakit oldu-
ğu gibi verecek, tahviller öteden beride 
eskimiş yanmış olsa bile onların faizlerin-
den istifade  edemiyecektik. Bu gün tahvil-
ler sayılacak, ne kadar borcumuz olduğu 
tebeyyün edecektir. Ondan sonra kalan tah-
villeri verince borcumuzdan kurtulacağız. 

SARAOÇĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Kontrol talimatım asla 
kabul etmedik ve mevcut değildir, teftiş 
yoktur. 

Bilfiil  vaziyet ederek idare yoktur, 
hatta murakabe de yoktur, kontrol da yok-
tur yalnız bir ajan vardır, vazifesi  Rüsu-
mat İdaresinin kendilerine tevdi edeceği 
cetvelleri tetkik etmek ve şayet rüsumat-
ta fevkalade  tenakus vaki olacak olursa 
bunun esbabını araştırmaktan ibarettir. 

Kontrol teftişi,  idareyi, murakabeyi 
iazammun eder, ne teftiş  var, ne idare var-
dır. 

Bu muahedat Lozan Muahedesinden 
beri miktarı her halde vereceğimizin bir 
iki üç misli derecesinde olan evrakı nak-
diyeyi ödemiştir. Yani Suriye'de, Irak'ta 
memleket hudutları haricinde kalan evra-
kı nakdiyemizin kâffesi  bizim memleketi-
mize avdet etmiş ve bunun karşılığı bir 
mal olarak memleketimizden çıkmıştır. Bu 
şekilde diğer tediyatımız da mevcuttur ve 
o tediyatta harp neticesi hiç bir stok ma-
lımız kalmamıştır. Hudutlar açılıp sulh im-
za edildikten sonra her ihtiyacımızı tatmin 
için olduğu gibi stok ihtiyacını büyük şe-
hirlerde kahve, şeker, kumaş vesaire gi-
bi ithalât ve stok emtiasmır miktarını stok 
şeklinde yerleştiıebilmek için normal sene-
lerin normal ihtiyacı haricinde ithalat yap-
tık. Keza'ik büyük muharebe senelerinin 
yaptığı tahribatı tamir edebilmek için 
alât edevat ve malzeme satmaldık. Hiç 
şüphe yoktur ki önümüzdeki senelerdeki 



10 — 

mübayaatımız doğrudan doğruya normal 
senelerin normal ihtiyacı miktarları kadar 
olacaktır geçmiş bir harbin zararlarını ta-
mir için ne ihtiyat stok ne de malzemei 
inşaiyeye ihtiyacımız kalmamıştır. Bu mü-
lâhazat istikbalde bu gibi masrafların  ol-
mayacağına dair şüphe yok ki bizim için 
kuvvet ve emniyet veren mülâhazattır. 
Bütün bunlara rağmen yine sükut olursa, 
mukavelenamenin bir maddesi sarahaten 
göstermiştir ki böyle bir sükut anında 
transfer  muamelesi kendiliğinden tatil olu-
nacaktır ve Hükümet bunu resen yapacak-
tır. Resen Hükümet muamelâtı yani Türk 
parasının ecnebi parasına tahvili keyfiye-
tini tatil edebilecektir. 

Tetkik ve münakaşa etmekte olduğu-
muz lâyiha doğrudan doğruya iki tarafı 
bulunan bir mukaveledir. İki tarafı  bulu-
nan bir mukavelenameyi bir tarafın  arzu 
ve emellerini kamilen tatmin eder bir şe-
kilde yapmanın imkânı olmadığını elbet-
te tensip buyurursunuz. 

Bir taraflı  bir mukavelename yapmak 
tenkit edenleri dahi memnun edebilecek 
bir mukavele getirebilirdik. İki taraflı  mu-
kavelenameleri en büyük meziyetleri iki 
taraflı  tatmin eden bir şekilde olmalarıdır. 
Ve ancak böyle mukavelelerdir ki iyi yü-
rürler ve hayatları daha muntazam olur. 



T.C. İLE AMERİKA FORD MOTÖR KUMPANİ EKSPORTS 
ENKORPOREYTET (AMERICAN  FORD MOTOR  COMPANY  EXPORTS 

INC.)  ŞİRKETİ ARASINDA AKDEDİLEN MUKAVELENAMENİN 
TASDİKİNE DAİR KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(T.C.  İLE  FORD ŞİRKETİ  ARASINDA  İMZALANAN  SÖZLEŞMENİN 
TBMM'NDE  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Cumhuriyet  yönetimi, 1930 yıllarının  başlarına kadar  bazı yabancı şirketlere  eko-
nomik ayrıcalıklar  vermiştir.  Bunların önemlilerinden  birisi American Ford  motorları 
şirketinin  İstanbul'da  bir montaj tesisi için almış olduğu  haklardır.  Otomobil,  kamyon, 
traktör  ve uçak montajını ve bunların dışsatımını  öngören bu kuruluşun  kısa bir süre 
çalıştıktan  sonra, 1930'/m yılların  başlarında  işlerini durdurduğu  anlaşılıyor. 

28. 1. 1929 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU 
ŞÜKRÜ BEY (İZMİR) — Herkesin ismi-
ni tanıdığı ve bildiği Ford kumpanyasiyle 
Hükümet arasında İstanbul'da tesis edile-
cek bir montaj fabrikası  için bir mukave-
lename teati edilmiştir... Mukavelename-
yi birkaç kelime ile hulâsa etmek lazım 
gelirse denilebilir ki, Amerika'nın Ford 
kumpanyası İstanbul'da mahdut ve mu-
ayyen bir mahald ebir montaj fabrikası 
yapıyor. Bu fabrika  otomobil, traktör, tay-
yare gibi vesaiti demonte edilmiş bir hal-
de Amerika'dan celp ettikten sonra İstan-
bul'da tesis edilecek montaj fabrikasında 
bunları monte hale koyacak, ikmal ve it-
mam eyleyecek ve birtakım tefrişat  vs.yi 
de atölyelerde yapacaktır. Taahhütler ara-
sında bu müessesede istihdam edilecek 
olan müstahdemlerin cem'an yüzde 75 ka-
darı muayyen bir zamandan itibaren Türk 
olması esası kendisine kabul ettirilmiştir... 

Yaptığımız mukavelede 25 sene müd-
detle kendilerine bir imtiyaz vermiş va-
ziyetteyiz. Fakat bu imtiyaz inhisar ma-

hiyetinde değildir. Yegâne inhisarı, kendi 
teessüs ettiği yerden itibaren 400 metro sa-
hada başka bir şirketin gelip çalışmasına 
mani olacağız... Dünyada büyük bir şöh-
ret kazanmış ve makinecilikte çok ileri 
gitmiş olan müessesenin Türkiye ve hem 
civar hükümetlerin ve belki de Akdeniz 
civarındaki hükümetlerin ihtiyacatını ka-
milen İstanbul'dan temin etmiş olmak iti-
bariyle şimdiden vasi bir faaliyete  nam-
zet telâkki edilebilir... 

Öyle ümit ediyoruz ki, Ford müesse-
sesi İstanbul'a gelip çalışmağa başladığı 
andak itibaren kendisini aynı ayar ve ay-
nı meslekte gören ve aynı sahada çalış-
makta bulunan diğer büyük müesseseler 
de birer birer gelip bizden aynı müsaade-
yi isteyeceklerdir. Hatta daha şimdiden 
telgrafla  birkaç müracaat vaki olmuştur. 
Bunlar gösteriyor ki, İstanbul'un coğrafi 
vaziyeti büyük teessüslerin merkezi değil-
se bile büyük şubesi olmak kıymetini ha-
izdir... 
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İCRA VE İFLÂS KANUNU VE TATBİKİNE AİT 
KANUN LÂYİHALARI ÜZERİNDE GÖRÜŞME 

İcra  ve iflâs  kanunu, Cumhuriyetin  ilk  yıllarında  iş dünyasını  modern  kurallara  göre 
düzenlemek  .amacıyla girişilen  yasama çalışmalarından  birisidir.  Daha önce medeni  ka-
nun, borçlar  ve ticaret  kanunlarıyla  getirilen  yeni iş ilişkileri  anlayışı, icra ve iflâs  ka-
nunu ile tamamlanmış,  iş dünyası  için gerekli  görülen  yasal güvence geniş ölçüde  sağlan-
mış olmaktadır.  Adliye  Vekili  Mahmut  Esat Bey'in (Bozkurt)  konuşmasında  belirttiği 
noktalar  arasında,  özellikle  borçlunun mülkiyet  ve kişisel  saygınlıkça  güvence altına 
alındığını  belirtmesi  önemlidir. 

18.4.1929 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT 
BEY (İZMİR) — Bu gün Hey'etinizin mü-
zakeresine arz olunan Türk Cumhuriyeti-
nin icra ve iflâs  kanun layihası, İsviçrenin 
Federal icra ve iflâs  kanunu örnek tutu-
larak yapılmıştır. Pek zarurî görülen, pek 
ufak  tefek  tadiller bir tarafa  bırakılırsa 
Cumhuriyetin icra ve iflâs  kanunu lâyihası 
hükümlerine, mefhumlarına  değil hatta 
kelimelerine kadar mehazine sadık kalmış 
bir eserdir denilebilir. 

Elimizde mevcut kanunu neden bir 
tarafa  bırakdık ve bunun yerine İsviçre 
Federal kanununu aldık? Ve niçin İsviç-
re Federal kanunlarını diğerlerine tercih 
ettik?.. Bu günkü icra kanunumuz dünkü 
mülga kanunlarımızın müeyyedesidir. Bu 
günkü kanunlarımız, başta kanunu mede-
nî olmak üzere elimizdeki icra kanuniyle 
müeyyedesiz kalmak tehlikesine maruz-
dur. İsviçrenin Federal kanununu diğer 
memleketlerin kanunlarına tercih etmek 
liğimize sebebte bu kanunu onlardan da-
ha pratik, daha yüksek buluşumuzla be-
raber Türk Cumhuriyeti için İsviçre ka-
nunu medenisini ve borçlar kanununu 
evvelce almış olmaklığımız bu kanunlar 
arasında insicamı muhafaza  içindir ki İs-
viçre iflâs  kanununu diğer memleketlerin 
kanunlarına tercih ettik. Geçen sene Bü-
yük Heyetinizce kabul edilen ve bu lâyi-
hanın. kısımlarından olan ilâmsız icra usu-
lünün tatbikine başlanılalı bugün bir sene 
oluyor. Bu müddet içinde Cumhuriyet İc-

ra dairelerine 450.000 ilâmsız icra işi gel-
miştir. Bu miktarın 80.000 i inkâr edildi-
ğinden mahkemeye gönderilmiştir. Geri-
kalan 370.000 ilâmsız icra işi 10 ay içinde 
Cumhuriyet İcra dairelerince mahkemeye 
uğratılmaksızın hal olunmuştur. Demek 
oluyor ki İcra dairelerimize mahkemeye 
uğramaksızm günde 1170 iş gelmiştir. 

Bu müddet zarfında  icra dairesine ve-
rilen ve miktarı 600 bin olan ilâmlı ceza 
ve hukuk işleri hesaba dahil değildir. 
İlamsız icranın verdiği bu neticeye göre 
450.000 iş sahibi vatandaş veya yabancı 
mahkemelerde dava etrafında  geçirecekle-
ri vasati altı aylık, bir senelik bir zaman 
kazanmış oluyorlar ki adaletin bu derece 
sade, çabuk tecellisine İsviçre, Almanya, 
Türkiye müstesna olmak üzere başka mem-
leketlerde raslıyamayız. 

Bundan başka ilâmsız icra usulünün, 
memleketimizde itibarın, emniyetin belli 
başlı amili olduğunda da şüphe edilmeme-
lidir. Bu gün mahkemeye uğramadan hal 
edilen icra işleri, bendeniz şüphe etmiyo-
rum ki yarın icra dairelerine de uğrama-
dan doğrudan doğruya alacaklılarla borç-
lular arasında halledilecektir. 

Bu kanun lâyihasının tatbikine başla-
nıldığı gün, bütün medeni memleketlerde 
olduğu gibi, şahsî borç için hapis, bu va-
tanda maziye geçen ölü tesislerin sırasın-
da anılacaktır. Menşei Roma hukukunda 
bulunan kurunu ulâ ve vüstayı aştıktan 
sonra zamanımıza kadar yaşaya gelen bu 



13 — 

sistem bir bakıma göre memleketimizde 
mütegallibeliğin belli başlı ve son silâhla-
rından birisini teşkil etmektedir. 

Kat'i kararınızla ve güçlü bileğinizle 
mütegallibeliğin bu silâhı da param par-
ça edilecektir. 

Zan edilmemelidir ki alacaklar müey-
yidesiz ve bütün borçlular başı boş kala-
caktır. Yeri sisteme göre alacağın ilk mü-
eyyidesi borçlunun bilinen ve meydanda 
bulunan malıdır. Sonra kazançlarıdır, bun-
larda yoksa son müeyyide borçlunun icra 
dairesi huzurundaki beyanatıdır. 

VİLAYETLERİN UMUMİ İDARESİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI 
GÖRÜŞMELERİ 

(İL  GENEL  YÖNETİMİ  YASASININ  GÖRÜŞÜLMESİ) 

İllerin  yönetimi (vilâyet  umumi idaresi)  Cumhuriyetin  kamu yönetimi alanına sis-
tem getiren  ilk  büyük çaplı düzenlemeler  indendir.  Bu ciltteki  belgeler  arasında  yer alan 
kanun lâyihasında,  Osmanlı İmparatorluğu'ndan  başlayarak  il yönetiminin geçirmiş 
olduğu  aşamalar özetlemektedir.  Aynı zamanda  idare  hukuku  dersleri  vermekte  olan 
Mustafa  Şeref  Bey (Özkan)  TBMM'nde  yapılan görüşmelerde  kamu yönetiminin ku-
ralları  oluşurken  merkeziyetçilik  ilkesinin  nasıl belirginlik  kazanmakta  olduğunu  da 
dile  getiren  ilginç bir konuşma yapmaktadır. 

18.4.1929 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KA-
YA BEY (MUĞLA) — İdare kanunlarının 
esaslı karakteri teşkilâtı esasiyeye makes 
olmaktır. Teşkilâtı esasiye kanununun 
koyduğu prensipler oralarda tafsil  ve on-
larla tatbik olunur. Türk teşkilatı esasiye 
kanunu vilâyetler umurunun tevsii mezu-
niyet ve tefriki  vezaif  esaslariyle idare 
olunmasını emrediyor. 

Biz teşkilâtı esasiye kanunumuzu ne 
bir uzlaşma neticesi olarak iki taraflı  bir 
mukavele şeklinde bir müstebidin elinden 
aldık, ne de atıfet  eseri olarak bize veril-
di. Biz onu halkçı Cumhuriyeti kurduk-
tan sonra bütün hürriyeti irfan  ve vicda-
nımızda kendimiz yaptık. Bu kürsüde mü-
nakaşa ettikten sonra memleketimizin ida-
re ihtiyaç ve şartlarına ve milletimizin 
menfaatına  en uygun bir esas diye kabul 
ettik. 

Bu esas 23 teşrinisani 1927 tarihinde 
büyük kongrede büyük Baş Vekil İsmet 
Paşa Hazretleri tarafından  hepimizin şük-
ranını taşıyan yüksek selâhiyetle irat bu-
yurdukları program nutkunda (Rüesayi 

memurini mülkiyenin selâhiyeti lâzimeye 
malik olmasına itina ve bu babta mevzuatı 
kanuniyemizde icap eden ahkâmın derpiş 
edilmesi ihtiyacımızdandır. Kezalik ikti-
sadî coğrafî  münasebat nazara alınarak na-
hiye teşkilâtı yapılması, mahallî idarelere 
kâfi  selâhiyet verilmesi ve taksimatı mül-
kiyenin, vesaiti münakalenin tekemmülü 
nisbetinde mütemadiyen İslah edilmesi 
ehemmiyet verdiğimiz meselelerdendir.) 
diye doktiirine etmişlerdir. Kongre heyeti 
umumiyesince müttefikan  kabul edilen bu 
umumi riyaset beyannamesi Cümhuriyet 
Halk Fırkasının esaslı programıdır. Bu 
kanun o programın idarî safhasına  aiı bir 
tatbikidir. 

Merkeziyet kuvvet ve vahdet temin 
eder. Evvel emirde takip ettiğimiz ve te-
min etmek istediğimiz gaye budur. Fakat 
temerküz merkeziyetçiliğin temin edece-
ği kuvvet ve vahdeti kendi sıkleti altında 
ezer. İdareye Hürriyeti tefekkür  ve hare-
kâtından mahrum ve mefluç  bir hale ge-
tirir. Aksi, yani tevsii mezuniyet ve tefri-
ki vezaif  hudutlarını aşarak vâsi ve hu-
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dutşuz ademi merkeziyet te devletin kuv-
vetini ve vatanın vahdetini ihlal eder. 

Kanun iki miinteha arasında bu mu-
vazeneyi temin etmek iddiasındadır. 

Lâyihanın esaslı fasıllarından  biri 
mülkî taksimat ve idarî teşkilâttır. İdari 
taksimatın coğrafi  vaziyetlere ve iktisadî 
ihtiyaçlara göre yapılması esastır. Coğra-
fî  vaziyet değişmese de yollarımızın ve de-
mir yollarımızın ve limanlarımızın inkişa-
fı,  iktisadî vaziyetleri şüphesiz tahavvül 
edecektir. Binaenaleyh, vilâyetlerin bu ih-
tiyaçları temin edecek esaslara göre zaman 
zaman tahavvül etmesi zaruridir. 

İdare teşkilâtı bahsinde ise hükümeti-
nizin programı malumdur. Köyleri takvi-
ye ederek komün kanunu ile temeli kur-
mak ve onun üzerine tam teşekküllü na-
hiye dediğimiz kaza mahiyetindekileıi ik-
mal ederek vilâyetlere müntehi olmak 
bunlar kâfi  selâhiyetleri verdikten son-
ra merkezde yakın mürakabeyi temin için 
büyük mıntıkalara ayırarak umum müfet-
tişlikler tesis etmek!.. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DENİZLİ) 
— Hidematı umumiyenin ifası  umumiyet--
le ya bir merkezden idare edilir veya mer-
kezlere inkisam eder. Şu halde merkezi-
yet, ademi merkeziyet gibi iki unsur te-
zahür eder. 

Sıkı bir merkeziyetçilik hepimizin 
tecrübelerine nazaran vakit ve nakit ziya-
mda, vatandaşların umurunun teahhure 
uğramasından ve binnetice vatana muzır 
olmasından başka bir netice vermemiştir. 
Teşkilâtı esasiye kanunumuzun emir etti-
ği gibi ve muhterem Başvekil Paşa Haz-
retlerinin bir nutuklarmda beyan buyur-
dukları gibi memurini mülkiyeye bazı se-
lâhiyetin verilmesi lâzım gelen tevsii me-
zuniyet ve selâhiyeti lâzime ve tefriki  va-
zaif  çok ehem ve elzem isede bendenizce 
bu meselede en ziyade dikkat edilecek key-
fiyet  bu tevsii mezuniyetin hudut ve 
çerçevesini tayin etmektir. Eğer tevsii me-
zuniyetin hududunu tayin etmezde, mem-

leketimize nafi  gelecek olan kısmını, hu-
dudunu iyice tayin edemezde, tecavüz ede-
cek olursak zannederimki menfaat  yerine 
mazarrat görülür. Meselâ tevsii mezuni-
yettir diye vergilerin tarhu tevzii ve bu 
bapta nizamname ısdarı mahalline aittir; 
tevsii mezuniyettir diye takriri sükun, 
idarei örfiye  ilânı mahalline aittir, tevsii 
mezuniyettir diye kaymakamların azlünas-
bı valilere aittir, yene eski Rumeli ka-
nununda olduğu gibi jandarma kolağasına 
kadar terfi  valiye aittir, gibi tevsii me-
zuniyette makul olan çerçeveyi tecavüz 
ederde haricine çıkarsak o zaman menfaat 
yerine çok feci  mazarrat hasıl olur. Bu 
kanunun en bariz bir iyiliği de tevsii me-
zuniyet hududunun gayet makulane ve 
ilmî çizilmiş olmasındadır. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) 

Bir kaç sene evvel vekâletler, valiler 
kendilerini temsil edemiyorlar diye vilâ-
yetlerdeki işleri dos doğru kendileri yap-
mak gibi bir hevese düştüler ve idarede 
yakından alâkadar olan bizler bundan 
çok müteessir olduk. Geçen sene hükü-
metimizin mesai programında bütün düs-
turlar iktisadî cepheye müteveccih bulun-
duğu için gerek dahilî ve gerek haricî hü-
kümet teşkilâtı şimdiye kadar alıştııılma-
dığı iktisadî bir cepheye gitmektedir. Ben-
deniz valilere bir salâhiyetin daha veril-
mesini rica edeceğim: Evvelâ valilerin 
riyaseti altında her sene bir ziraat kongresi 
yapsınlar ondan sonra da vilâyetler de 
birde umumî kongra yapsınlar. 

Valiler kendi vaziyeti esasiyeleririn 
ve kanun hükmünün halkı zengin etmek 
olduğunu zihinlerine korlarsa bu vesile 
ile kendilerinin yabancı bulundukları mem-
letin iktisadî vaziyetine nüfuz  edecekle-
rine ve büyük işler yapacaklarına kaniim. 
Mesela her sene şurada Çubuk Çayı ku-
rur. Bu sene çok suyu var. Eğer bir vali 
bu işlerde pişmiş olursa derhal bu sene 
Çubuk Çayının çok suyu olduğunu görür 
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ve Çubuk Ovasında çalışmış adamları top-
lar. Bu ne para ister, ne de başka bir şey. 
Çayı çevirtip, halkı toplayıp araziyi sular. 
Böyle yapacak olursa Çubuk Ovasını 
kâmilen sulayarak üç kazayı da doyura-
cak hasılat alır.Vilâyetler de umumî kong-
ralar yapsınlar çok paraya muhtaç olma-
yan her kazada birer ziraat ve iktisat 
kongresi - teşkil edilmeli. Bunlar öyle 
şeylerdir ki valiler onlara karar vermek 
salâhiyetinde bulunsunlar. Böyle malî iş-
leri de esastan alınma ve hakikî bir malû-
matla merkeze arzederler. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (BURDUR) 

Cumhuriyetimizin bir mümeyyiz vas-
fı  var; o da; Devlet çalışmasında bilginin 
ve tecrübenin verdiklerini hakim kılmak-
tır. Kanun Devlet idaresinin vilâyetler-
de tatbiki şeklini tanzim etmektedir. Dev-
let şekil olarak göz önüne alınır; kendi-
sinin faaliyeti  sahasından bakılırsa mille-
tin müşterek menfaat  ve ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere kurulmuş bir hidematı 
amme külliyesi olarak görülür. En iyi 
idare bu hidematı ammenin gerek teşki-
linde, gerek işlemesinde bu müşterek men-
faat  ve ihtiyaçları fert  için en teminatlı 
surette elde edebilmeye müsait olarak 
tanzim edilmiş idare sistemidir. Bunun 
içindir ki evvelâ fertlerin  hakkmı ihlâl 
etmemekle kayt altına alınmıştır. Ve ida-
renin kaydı bundan ibaret değildir. İda-
re yaptığı masraflarda,  faaliyetlerde,  fer-
di müteessir etmiyecek hareketlerinde 
dahi kanun ile takyit edilmiştir. 

İdare cihazı kendi dahili çalışmasın-
dada kanun bağlariyle bağlıdır. Bu iki 
bağdan birincisi yani idare çalışırken fert-
lerin haklarını ihlâl etmesi keyfiyeti  asrî 
monarşilerde de görülür. Halbuki idare 
cihazının dahili çalışmasında kendi ter-
tibatı arasındaki münasebetlerin kanun 
bağıyle bağlı olması yalnız demokraside 
görülür. Bunun içindir ki bu gün elimizde 
bulunan lâyiha; cumhuriyetimizin esası-
nı teşkil eden demokrasi sistemini daha 

teyitkâr suretle tatbik etmeye kadir bir 
demokrasi lâyihasıdır. Bu kanunla Dev-
let idaresi vilâyetlerdeki çalışmasında da-
hilî teşkilâtını yapmakta, hidematı amme-
nin ifasma  müvekkel memurlar arasın-
daki münasebetleri tanzim etmektedir. 
Bu noktayı nazardandır ki, bu lâyiha bü-
yük bir yenilikle huzurunuza gelmiştir. 

Vilâyetlerin teşkilâtına ait 1286 ni-
zamnamesi vardır. Daha ziyade ecnebî 
tazyiki ile yapılmıştır. 1329 da bir mu-
vakkat kararname çıktı ki; elyevm tat-
bik edilmektedir. Bu da Balkan harbi-
nin sonunda Avrupanın o vakitki Türk 
devletine aldığı vaziytte karşı bir nü-
mayiş yapmış olmak için vücuda getiril-
miş ve millet mümessilleri tarafından  tet-
kik ve kabul olunmaksızın muvakkaten 
icra mevkiine konmuştu. İşte bu lâyiha 
ile Devletin kendi teşkilâtını yapması key-
fiyeti,  kabul edildiği takdirde, millet mec-
lislerinin eseri olarak çıkacaktır. Lâyiha-
nın gerek kabul edildikten sonra çıkdığı 
heyet itibariyle, gerek Devlet idaresinde 
teşkilâtı dahiliyede kanunu hakim kılmak 
itibariyle mühim bir farkı  ve vasfı  mü-
meyyizi vardır. Lâyiha vazettiği prensip-
lerde de ilmin, tecrübenin verdiklerini, 
hariçte doğruluğu sabit olan prensipleri 
tatbik etmektedir. Bunlardan birincisi, 
Devletin vahdeti, birliği prensibidir. Dev-
let müşterek ve millî işlerde şahıslar ve 
idareler birliği şekil ve mahiyetinde görü-
nür. Devletin vilâyetlerdeki çalışma tar-
zı teşkil edilirken bu birlik pek ziyade 
nazarı dikkat ve itibara alınmak lâzımdır. 
Devlet idaresi merkezde başta Reisi Dev-
let olduğu halde İcra Vekilleri, yani hü-
kümet tarafından  sevk ve tedvir olunur. 
Her vekâlette amme hizmetlerinin faali-
yetlerine ait karar zeminleri, devair şu-
beleri tesis edilmiştir. Bu şubelerde karar 
zeminleri ihzar olunur. Amme hizmet-
lerinin vilâyetlerde tedviri ise memleketin 
her tarafında  serpilmiş, teknik iktidarlı 
memurlara bırakılmıştır. Teknik iktidarlı 
memurlar Defterdar  gibi, Sıhhiye müdürü 
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gibi, Maarif  müdürü gibi, Nafıa  baş 
mühendisi gibi bunlardan her biri ora-
da çalışan teknik memurlar silsilesinin 
reisidir. Şayet bunlar bir noktada top-
lanmayacak olursa neticede yekdiğerine 
karşı vaziyet almak, birbirinin faaliye-
tini tesirsiz bırakacak şekilde çalışmala-
ra düşmek daima vaki olan ahvaldir. 
Bu teknik salâhiyetli memurları Hükü-
met merkezinin programında tatbik et-
mek, viçheler dairesinde çalıştırmak, sevk 
ve idare etmek lâzımdır. Uygunsuzluğa 
meydan vermemek ve gerek bunların 
mesailerini merkezi Hükümetin progra-
mındaki viçheler dairesinde sevk ve ida-
re etmek için vilâyetlerde bir makam ih-
das edebilmiştir. Bu makama biz vali 
diyoruz. Bu makamın böyle teknik ihti-
sas memurlan üzerinde nazım olarak bu-
lunması idare tarihinin kat'i olarak tes-
bit ettiği bir esastır. Prensiplerden birisi 
de teşkilâtı esasiye kanunumuzda bahse-
dilen tevsii mezuniyet esasıdır. 

İdare mübaşeret, takdir salâhiyetle-
riyle teçhiz edilmiş bir otoritedir. İdare 
bizzat mübaşeret etmekle mükelleftir. 
Bu salâhiyetle teçhiz edilmiştir. Bu nok-
tai nazardan idare ayniyle efrada  benzer. 
Nasilki fertler  hususî menfaat  ve ihti-
yaçlarını temin etmek için kanunu ini-
siyatif  dediğimiz mübaşeret salâhiyetini 
haiz iseler içtimaî hayatın devam ve te-
kâmülünü dikkatle takip ederek bu ha-
yatın menfaat  ve ihtiyaçlarını istihsal ile 
mükellef  olan idarede fert  gibi inisiyatif 
hakkını kullanmak ve inisiyatiflerinde 
mübaşeretlerinde muvaffakiyetleri  için icap 
eden şeyleri tespit etmeğe salâhiyettar-

dır. Nasıl fert  zatî, hayatı için bizatihi 
faaliyete  geçerse idare de umumî hayat 
için doğrudan doğruya hayata geçmek 
salâhiyetiyle mücehhezdir. Nasıl fert  mü-
başeretinde kanunen memnu fiiller  ihda-
siyle tahdit edilmiş ise idarede mübaşe-
retinde kanunun vaz ettiği kayıtlarla mu-
kayyettir. 

Mademki idare de fert  gibidir, fert 
mübaşeretine ve mübaşeretini takdirde 
muvaffak  olmak için nerede çalışır?... 
İşten uzak yerdemi çalışır; yoksa işin 
başında mı çalışır?.. Elbette bir teşeb-
büs nerede ise, iş ne raddede ise müba-
şerette orada, mübaşirde, takdir edici de 
onun başmda bulunur. İşte tevsii me-
zuniyet idareye verilen takdir salâhiye-
tinin işin mevkiinde, teşebbüsün bulun-
duğu yerde kullanılması esasını temin eder. 
Bu da idare taıihinde birçok tecrübeler-
den sonra lüzumu kat'i olarak sabit ol-
muş bir esastır. Yalnız şu noktayı arz 
edeceğim ki tevsii mezuniyet kat'iyen mer-
keziyettir. İdarede merkeziyetçilik iki şe-
kil arz eder. Biri temerküz şeklidir. Biri 
tevsii mezuniyet şeklidir. Temerküz şekli 
filhakika  Devlet idaresinde uzun müd-
det esas olarak telakki edilmiştir. Fakat 
daima temerküz esasının tarihi tetkik edil-
diği vakit idareyi daima anarşiye sevk 
ettiği görülmüştür. İşlerin bir kısmını ve-
killerin masasından alıp valinin masasına 
koymak tevsii mezuniyettir. Hepsini de 
vekillerin masasında toplamak temerküz-
dür. Tevsii mezuniyeti teşkilâtı esasiye 
kanunumuz esas olarak, ve pek muvafık 
olarak vaz ettiği için bu lâyiha bunu 
tatbik etmektedir. 

SEYRİSEFAİN İDARESİNİN 1929 SENESİ BÜTÇESİ HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

("DENİZYOLLARI"  1929 BÜTÇESİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Demiryollarının  devletin  ve yabancı şirketlerin  elinde  bulunduğu,  karayollarının  ise 
henüz ilkel  durumda  olduğu  yıllarda,  deniz  ticareti  özel girişimcilik  için kârlı  alan ola-
rak  görülmektedir.  Bu bakımdan,  devletin  kuruluşu  olan Seyrisefain  İdaresi  deniz  tica-
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relinin özel ellerde  bulunmasını isteyen çevrelerce  sürekli  eleştirilmekte,  çalışma alanını 
genişletmesine  karşı  çıkılmaktadır.  Bu, 1929'dan  sonra da  sık sık rastlayacağımız  bir 
konudur. 

13.5.1929 

HÜSEYİN BEY (İSTANBUL) — 
Geçen sene ihracat emtiasınm ecnebî is-
kelelere kendi vapurlarımızla şevki için 
bir sual sorulmuş ve bunun temini de 
vaat buyrulmuştu. Bu sene ne düşünül-
müştür. 

M. RAHMİ BEY (İKTİSAT VEKİLİ) 
(İZMİR) — Sevahilimizin ihtiyacatını an-
cak bu sene ikmal edebildik. Bundan son-
raki programımız emtiamızın kendi va-
purlarımızla ecnebî memleketlere şevkini 
temin etmek olacaklar. 

İdarenin fazlayi  varidetile nasıl ki 
bu güne kadar memleketin ihtiyaçatmı 
temin etmiş isek bundan sonraki fazlayi 
varidat ile de alacağımız şilepleıle emti-
amızın millî vapurlarla şevkini temine 
çalışacağız. Programımız da budur. Baş-
ka hedefimiz  yoktur. 

HÜSEYİN BEY (İSTANBUL) — 
Geçen senede ayni vadi almıştık, temin 
edilecekti, fakat  henüz bir şey görmedik. 
Hepiniz bilirsiniz ki deniz yolları ticarette 
memleketin en mühim ihtiyaçlardandır. 

Görüyorum ki Seyrisefain  İdaresince 
gerek bu sene gerek geçen sene ecnebî 
iskelelere memleketimiz emtiasinı ^evket-
mek için vapur alınması işi hiç düşünül-
memiştir. Lüks vapur alıyoruz. Anlıyo-
rum... Tabii bu da lâzımdır. Fakat ondan 
evvel memlekette şilepçilik olmalıydı. Bir 
lüks vapurun bedeliyle dört beş şilep alı-
nabilir. 

Hiç olmazsa en yakın limanlara, 
meselâ İskenderiye gibi Tiryeste gibi, 
Marsilya gibi yakın limanlâra kendi mah-
sulatımızı kendi vesaitimizle bir kısmını 
olsun sevk etmelidik. Tetkik edilirse gö-
rülür ki tonası Pireden otuz beş şiline gi-
den mal İzmirden elli beş şiline gidiyor. 

Bu binnetice memleketin servetini harice 
akıtmak demektir. 

M. RAHMİ BEY (İKTİSAT VEKİLİ) 
(İZMİR) — Kaputaj kanunu çıktıktan 
sonra memleketimizin vapur ihtîyacı ne 
kadar şedit olduğu heyeti celilenin ma-
lûmudur. Memleketin sahillerin dtki em-
teasınm ve yolcularının naklini temin ede-
cek vesait yokken harici seferlere  bunu 
tahsis etmek, asıl lüks olan şey bu olur. 

Ondan sonra İstanbul, İzmir gibi 
ihracat limanlarımızdan müstehlik piya-
salara sevkolunan emteanm nakline sıra 
gelecektir. Seyrisefain  İdaresi dört sene-
denberi hazineden on para almamıştır. 
Kendi yağıyle kavrulmaktadır, başka 
memleketlerde vapurlar ihracatta kulla-
nılmaktadır. Fakat ona mukabil büyük 
primler, büyük paralar sarf  edilmektedir. 
Şimdiye kadar vaziyeti maliyemiz müsait 
olsaydı bunu temin ederdik. Gerek An-
talya sahilleri, gerek cenup sahilleri, şu 
veya bu sahillerin ihtiyacını teminden aciz 
olan Hükümet onlarm temininden son-
radır ki bu ihtiyaçların teminine başla-
yabilecektir. Bundan sonraki programı-
mız memleketimizdeki emteayı naklede-
cek vapurların mubayaasından ibarettir. 
Memleketimizde şimdiye kadar vapur ta-
mir edecek havuzlarımız yoktu. Bazı va 
pur sahipleri vapurlarını havuzlatmak için 
Pireye, İsken deriyeye, şuraya buraya gön-
dermekte idiler. Bir memelkette vapur 
olurda havuz olmazsa bu çok feci  bir hal 
olur. Haliçteki havuzlar Seyri sefa  ine 
devredildi. Havuzlar ikmal edilmiştir. Bir 
kısımda ikmal edilecektir. Bu, memleket 
için büyük kazanç olacaktır. 

BESİM ATALAY BEY (AKSARAY) 
— Seyri Sefa  in vapurlarının millî vapur 
kumpanyalariyle rekabet ettiği, tarifeyi 
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tenzilata uğrattığı ve bu suretle kumpan-
yaları zarara düçar ettiği söyleniyor. Doğ-
ru mudur? 

M. RAHMİ BEY (İKTİSAT VEKİLİ) 
— Bendeniz bunu bilmiyorum. Dört se-
nedenberi bu şikâyetler işidiliyor. Tara-
feyn  içtima ettirilmiş, kumpanyaların ba-
zıları sözlerine sedakat göstermemişlerdir. 
Tarife  bozulmuş, maamafih  Seyri-sefain 
İdaresinin almakta olduğu ücret hususi 
vapurlardan her halde fazladır.  Eger daha 
iyi anlaşırlarsa ufak  tefek  şikâyetlerin önü 
alınabilir. 

Efendim,  bu idarenin maksadı inti-
zamdır yoksa bu gün beş kuruş yarın on 
kuruş öbürsü gün yirmi kuruş almak de-
ğildir. Kâr ve zarar ne olursa olsun va-
pur işletmektir. Asıl vapurculuk bu 
dur. 

Bazen kâr eder, bazen zarar eder, 
havuzların inşaati vapurların alınması hep 
kendi parasiyle oluyor. 

Hükümet para vermiyoı. Hükümet 
kefil  oluyor. 

ESHAM VE TAHVİLÂT VE NUKUT BORSALARI HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(MENKUL  DEĞERLER,  PARA, KAMBİYO  BORSALARI 
YASASININ  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Cumhuriyetin  ilk  yıllarında  ekonominin modern  kurumlara  ve piyasalara kavuşacak 
biçimde  düzenlenmesi  amaçlanırken,  ele alındığı  görülen  işlerden  birisi de  menkul  değer-
ler ve döviz  piyasasıdır.  Bu ciltte  yer alan yasa yasarısından  da  anlaşıldığı  gibi, Osman-
lı İmparatorluğu'nda  bir nizamname ile düzenlenmiş  olan bu piyasa, özel sermaye biri-
kimi için önemli bir aktarma  organı gibi işlemek  yerine, küçük  çapta spekülasyona  yö-
nelik  girişimlerin  alanı olmaktan  öteye gidememiştir.  Burada  yer alan kısa görüşmeler, 
yönetimin vergi indirimleri  ve benzeri yollardan  menkul  değerleri  özendirmeyi  amaç-
ladığını  göstermektedir. 

16.5.1929 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜŞA-
NE) — Memlekette servet menbaların-
dan, gerek gayri menkulden, gerek me-
vaşiden, gerek istihsalât muamelâtından 
alman vergilerin % de nisbetiyle menkul 
servet olan borsa muamelâtından alınan 
vergiyi mukayese edersek, borsa muame-
lâtında adeta vergi alınmaz derecede pek 
hafif,  belki de hiç lisana alınmayacak 
derecede, muaf  denecek mahiyette bir 
vergiyle iktifa  edilmiştir. Zan ederim ki 
bu doğru değildir. Bendeniz şimdi esham, 
tahvilât kısmı şuna müsaittir, kambiyo 
kısmı da şuna mütehammildir diye bunlar 
üzerinde mütaleat arzedecek değilim. Böy-
le bir şeyin senelerden beri tasavvur edil-
diği halde harç ve rusuma ait miktarın 

bu kanunda dahi görülmediğini der-
hatır ettirmek isterim. Yalnız diğer mena-
bia nisbeten az vergi almakla kalmıyor. 
Aynı zamanda ecnebi esham ve tahvila-
tında da gayet dun ve belkide hiç denecek 
derecede bir resim alındığı için Türk 
servetinin büyük bir kısmı ecnebi esham 
ve tahvilatına kaçıyor. Servet kaçıyor efen-
diler. Binaenaleyh bu boşluğun bir an 
evvel doldurulması için nazarı dikkati 
celp ederim. 

AHMET REMZİ BEY (GAZİAYIN-
TAP) — Esham ve tahvilâttan resim alın-
ması için bir fasıl  mevcuttu. Biz tetkikat 
neticesinde bu resim miktarının çok ol-
duğunu gördük ve Hükümetten sorduk. 



19 — 

Hükümet, resim faslının  bilahara müza-
kere ve hal edilmek üzere lâyihadan kal-
dırılmasını teklif  etti. Bizde kabul ettik. 
Esham ve tahvilât muamelesi sermaye 
harekâtının bilhassa tekâsüf  ettiği bir 
muameledir. Bundan her hangi bir santim 
vergi alınması, bu muamelâtın memle-
ket haricine çıkmasını icap ettirir. 

Arzettiği gibi esham ve tahvilât mua-
melesi nerede serbesti, nerede sühulet 
görürse bittabi oraya gider, orada tekâ-
süf  eder. Bütün Devletler esham ve tah-
vilât üzerinden çok resim almazlar. Bu 
muamelelerin hakikaten vergiye taham-
mülü yoktur. Hükümetle mutabık kala-
rak bu mevzu üzerinde tetkikat yapma-
sını mevzuubahs ettik. Bu kanun esham 
ve tahvilât muamelâtından ve diğer bor-
sa muamelatından bahseden bir kanun-
dur. Alınacak vergiler ise ayrı ayrı mev-
zulara girebilir ve ayrı ayrıdır. 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜŞA-
NE) — Yani böyle bir kanun lâyihası 

gelecek midir? Resim, bilhassa ecnebi 
esham ve ta hvila tiyle türk esham ve tahvi-
latı üzerinden alınacağından Hükümet, 
bunun mütefavit  olarak nisbetlerini ta-
yin edecek bir teklif  yapmak tasavvurun-
da mıdır? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MALİYE 
VEKİLİ) (İZMİR) — Gönderdiğimiz lâ-
yihanın içinde Remzi Beyefendinin  işaret 
ettiği gibi resim kısmı da mevcuttur. 
Yalnız kâfi  derecede tekemmül etmemiş, 
tetkikten geçmemiş olduğuna müştere-
ken kani olduğumuz için, bizzat çalışmak-
ta olan mutahassısın reyi ile bir kat daha 
kuvvet peyda ettikten sonra daha kuvvet-
li bir teklif  halinde Heyeti Celilenize tak-
dim edeceğiz. Ancak bunun esası, yüz-
desi, istinadgâhı, dahilî ve haricî esham 
ve tahvilât arasındaki münasebeti ne ola-
caktır? Bu husus hakkında şimdiden arzı 
malûmat edecek olursam hata etmekten 
korkarım. 

1929 MUVAZENEİ UMUMİYE (BÜTÇE)  KANUNU GÖRÜŞMELERİ 

(1929  BÜTÇESİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Maliye  Vekilinin  yıllık  bütçeyi sunuş konuşması,  çizgisi ve uslubu bakımından  her 
zaman ve her yerde  ölçülü ve ortalama  bir konuşma sayılır. Gelecektekilerdeıı  çok, yü-
rütülen  politikaların  izini taşır. Ancak, ekonomide  olağanüstü  sıkışıklıkların  olduğu  yıl-
larda,  bu konuşmaların  ölçüsünde  ve vurgularında  değişiklikler  olur.  1929'un bütçe su-
nuş konuşması,  o yıla kadar  izlenmiş olan politikaların  ve anlayışın genel çerçevesini, 
ufkunu  ve birkaç  özelliğini  yansıtmaktadır.  Bunların arasında,  vergi hasılatını  artırma-
nın zorunlu göründüğü,  güvenli  bir gelir  kaynağı  olarak  tekeller  üzerinde  durmaya  devam 
edileceği,  bütçe giderlerinin  büyük parçalar  halinde  Osmanlı borçlarına,  milli  savunma 
ile güvenlik  hizmetlerine  ve demiryollarına  yöneldiği  görülmektedir. 

18.5.1929 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ (BEY MA-
LİYE VEKİLİ) — "Her sahada muvaffa-
kiyetlerle çalışan, çarpışan büyük Türk 
varlığı, iktisadi cephemizde de munta-
zam ve müsmir mesailerle uğraşmakta ve 
hergün yeni, feyizli  ve metin adımlarla 
hedeflerine  yaklaşmağa çalışmaktadır. Ge-
çen seneye nazaran İş Bankasına tevdiat 

miktarı 10 milyon, Ziraat Bankasındaki 
8 milyon, Emniyet Sandığı 3 milyon art-
mıştır. Bunlardan maada Emlak Banka-
siyle diğer milli bankalardaki tevdiat mik-
tarları da mütemadiyen artmaktadır.. 

927 senesine nazaran üzüm, tütün, 
incir istihsalatımız buğday istihsalatında-
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ki noksanı kapamış ve ihracat emtiamız 
hemen kamilen satılmıştır. Milli san'at 
müesseselerimiz de daima mütekamil bir 
hale doğru gitmekte ve birçok eşya ve 
ihtiyaçlarımızı harice daha az muhtaç 
olarak tedarik etmeğe ve aziz vatanın 
kendi mahsulat ve masnuatımızla da teç-
hiz eylemek yolunu tutmuş ve bu yolda 
kendini hissettirmeye başlamıştır.. 

Bütçenin yüzde 15'e yakın bir mik-
tarı takriben yarısı harice olmak üzere 
düyunu umumiyemize, yüzde 5'i halkın 
huzur ve asayişini muhafazaya,  yüzde 
15,5 kadar kısmı zengin topraklarımızın 
demir ağlarla kuşatılmasına, yüzde 4 ka-
dar bir kısmı tali ve yüksek tahsil mas-
rafları  karşılığı olarak maarife,  yüzde 4'ü 
iktisada, yüzde 2Fi de memlekt müda-
faasına,  geri kalan yüzde 26,5'u Devletin 
diğer umumi hizmetlerine tahsis olun-
muştu... 

Devletin çok mühim ve kuvvetli va-
ridat membalarını teşkil eden inhisarlar 
varidatı her sene tedricen muntazam ve 
tabii seyriyle ziyadeleşmekte ve temin 
ettiği fazlalar  memleketimizin en hayati 
ihtiyaçlarına karşılık tutulmaktadır.. Bu 
idarelerin takviyesi başlıca gayelerimizden 
biridir.. 

Hükümetimiz 340 senesinde inşasına 
başlanılmış olan demiryollarından şimdiye 
kadar ikmaline muvaffak  olduğu ve işlet-
meye açtığı 651 kilometresinde münakalat 
başladığı gibi, bu sene zarfında  da 500 
kilometre daha işletmeye açılacaktır.. 
Halktan vergi namiyle alınan paralar gene 
halkın menfaatini  ve refahını  temin ede-
cek, memleketin umranma yarayacak ve 
nihayet müstakbel neslimizin saadet ve 
yükselmesine hizmet edecek yerlere sarf 
olunmaktadır... 

Gelecek seneden itibaren vasi top-
raklarımızı sulayacak ve milli ziraatımızı 
tabiatın lutfundan  ziyade fennin  yedi ter-
tibine tevdi edecek su tesisatına pek zi-
yade ehemmiyet vereceğiz.. 

Ucuz hayat kolay hayattır, ucuz ha-
yat müstemleke hayatıdır ve böyle bir 
hayat bütün ihtiyaçların bir lokma ve bir 
hırkaya inhisar ettiği yerlerin mey vasidir.. 
Haricin bir metelik yardımına nail olma-
dan bir elin parmağıyla sayılacak kadar 
az seneler içinde vatanın ebedi tapu se-
nedi makamında olan şimendiferlerini, 
sularını, mekteplerini, limanlarını, ban-
kalarını, fabrikalarını,  birçok milyonluk 
sermayeli inhisar idarelerini birer birer 
yapan ve bunlardan yabancı eller tarafın-
dan yapılmış olanlarını birer birer satın 
almağa başlıyan milletimizin en doğru ve 
en kestirme bir yoldan yürüdüğüne ka-
naat getirmemesi için hiçbir sebep mev-
cut değildir. İddia olunabilir ki, bir elin 
parmaklariyle sayılacak kadar mahdut 
mazimize dönüp bakacak olursak, orada 
bıraktığımız idari, mali, içtimai izlerden 
murabba tekamülü yapmış olan Alman 
ve Japon milletlerinin yaptıklarından daha 
bariz, daha canlıdır... 

Geçen sene memleketin birçok yerleri 
darlık ve kuraklıktan muztarip olmuşıur. 
Binnetice, 1928 senesi zarfmda  10 milyon 
liralık buğday hilafı  mutad ithal edil-
miştir... 

Devlet Bankası: Bu mühim ve ha-
yati meselemiz için kıymetli mütehassıs-
larla tetkikatımıza devam etmekteyiz.. 
Son senelerde kuraklık, darlık, hayat pa-
halılığı tabirleri altmda istinat ettiği ha-
kikatin çok üstünde pek çok mübalağalı 
bir propaganda rüzgarına maruz kalmak-
tayız.. Hayat pahalılığı meselesini mü-
nevverlerimizin mübalağasız ve fenni  bir 
mesele gibi mütalea etmeleri lazımdır. 
Vergileri azaltmak suretiyle hayat paha-
hlığma çare aramak demek, evvela bir 
lokma ve bir hırka düzyasına dönmek de-
mektir. Saniyen unutmamak lazımdır ki, 
Türkiye birkaç senedenberi vergi verir 
devletler listesine ancak karışabilmiştir 
ve bu listenin Bulgaristan'la beraber he-
nüz sonundayız. Adam başına aldığımız 
vergi iki İngiliz lirasına baliğ olmamıştır. 
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İngiltere'de ise adam başına 19 İngiliz 
lirası düşmektedir. 

Şikayet edilen hayat pahalılığının mü-
him bir kısmmı normal addetmek lazım-
dır.. Hayat pahalılığının en büyük bir sı-
kıntısı şahsi bütçelerimizdeki tevazünün 
bozulmasından neşet etmektedir. Vaktiy-
le beş altınla yaşayan bazı aileler elyevm 
on altın kazandığı halde kendilerini daha 

çok sıkıntı içinde hissetmektedirler. Yani, 
birçok ailenin artan istihsalleri ihtiyaçla-
rın artması derecesinde değildir. İhtiyaç 
bu sınıflarda  istihsalin üstüne çıkmış ve 
sıkıntıyı arttırmıştır.. Pek tabii olarak, şu 
veya bu sarsıntıya, şu veya bu sıkıntıya 
giriftar  olurursak, bizi bunlardan yalnız 
birşey kurtarır: Çalışarak istihsal, müte-
madiyen istihsal, daima istihsal. İşte bü-
tün sıkıntı düğümlerini çözecek tılsım." 

HARİCİ TİCARET DAİRESİ TEŞKİLİNE DAİR 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(DIŞ  TİCARET  DAİRESİ  KURULMASI  KONUSUNDA  GÖRÜŞME) 

Cumhuriyetin  ilk  yıllarının  ticareti  özendiren  politikaları  arasında  dış  ticaretin  ör-
gütlenmesi  ve düzenlenmesi  de  vardır.  I.  Dünya Savaşandan,  özellikle  1925'den  sonra 
ticaretin  dünya  çapında  canlandığı,  Türkiye'nin  bu canlılıktan  bir pay alabileceği,  yöne-
timin iktisat  politikaları  içinde  benimsenen düşüncelerdendir.  Ayrıca, Osmanlı İmpara-
torluğundan  devralınan  yapı içinde  ticaretin  Türk  olmayan çevrelerin  elinde  bulunuşu 
da,  ticaretin  yeniden  düzenlenmesindeki  etkenlerden  birisi sayılabilir. 

28.5.1929 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Biz 
Cumhuriyet Hükümetini Ankarada kur-
duk ve hayatın içindeyiz. Bu kanunun bir 
faidesi  olmadığı gibi böyle teşekküller ile 
yeniden bir takım şeyler yapmak bizim 
mesaimizi durduracaktır. Asıl endişem, 
bir müddet sonra işte Devlet teşekkülü 
üzerine böyle bir teşekkül yapıldı, oda 
bir iş yapmadı denerek, milletin kabiliyet-
sizliğine doğru bir kanaat gelir ve teşeb-
büs cüretini kırar. Asıl endişem bu nokta-
dadır. 

Yani Hükümeti merkeziyeden uzak-
laşdırılmaması lazım gelir. İstanbul Ti-
caret Odasının kendi mevkii itibariyle 
böyle bir vazife  yapması lâzımsa yapsın. 
Hatta ben derim ki filan  yerde ticaret 
odası teşkilâtı bile bizim Bünyei iktisadi-
miz için fazladır. 

İstanbul Ticaret Odasının Ticaret 
Vekâleti kadar bütçesi vardır. Bu para İs-

tanbuldan, ticaret muhitinden çıkmaz. 
Bütün Anadoludan, Anadolunun buğ-
dayından, tiftiğinden  ve sairesinden çıkar. 
Bendeniz bununla İstanbula karşı husu-
met, çekememezlik izhar etmiyorum. 

RASİH BEY (ANTALYA) — İktisadî 
işlerimizin tanzimi için bu layiha ile te-
şekkül edecek dairenin faydası  olacağına 
kanaatim yoktur. Bizde nasılsa vaktiyle 
kökleşmiş olup Cumhuriyet idaremizin 
zihinlerinden sileceği bir cihet vardır. Oda 
şudur: ıslâhat namına daire teşkil etmek... 
O daire bu daire. İşler intisam ettikçe iş 
ortadan kayıboluyor. Daireler kalıyor, 
masraf  kalıyor, başka birşey yok. Her 
aklımıza gelen iş için bir daire teşkili 
doğru değildir. Hariçte şehbenderlenmiz 
var. Onların bütçesini tevsi edelim, dahil-
de ise bu kadar teşkilatımız var bu layi-
hada sayılan vazifeler  esasen onlara mev-
dudur. Onları tanzim edelim, tensik ede-
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Hm, çalışsınlar, bir üçüncü daireye lü-
zum yoktur. 

HÜSEYİN BEY (İSTANBUL) — 
Senelerdenberi, ihracat dairesi teşkili mev-
zubahis idi. Ticaret odaları gongarası bu-
na karar vermiştir: İktisat Meclisi Âlisi 
karar vermiştir. Encümenlerde münakaşa, 
ve arızüamik tetkik edilmiş ve faydalan 
kabul olunmuştur. 

Memleketimizin istihsalatı böyle bir 
daire tarafından  teşvika mühtaçdır. Dik-
kat buyrulursa ismi (Millî ihracat ticareti 
dairesi) dir. Bunun vazifesi  millî istihsa-
latımızın sürüleceği yerleri te'min için ça-

lışmaktır. Yunanistan her emteası için 
böyle birçok daireler tesis etmiştir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Mevzuu bahs olan ka-
nun yeni alışdığımız, alışmakta bulundu-
ğumuz ticaret aleminde öyle tahmin edi-
yorum ki bize en kuvvetli adımı attıracak 
olan bir kanundur. Ancak anlaşılıyor ki 
bu lâyiha bir kere daha tetkik edilmek 
lâzımdır. Binaenaleyh lâyihanm encüme-
ne iadesi kabul edilmelidir. Bugün ticaret 
aleminde bir nazariye vardır. Bugün asıl 
hakikat, beşeriyetin ekseriyetin inandığı-
dır. Bütün beşeriyetin bulduğu yegâne 
müessir silah propoğandadır. 

DEMİRYOLLARI, LİMANLAR VE SU İŞLERİ İÇİN 240 MİLYON LİRALIK 
TAHSİSAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI İLE 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLAR UMUMİ İDARESİNİN 
TEŞKİLÂT VE VAZİFELERİ HAKKINDAKİ 1042 NO.LU KANUNUN 

TÂDİLİ VE NAFIA VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

1929 / 30'da  Nafıa  Vekâleti  bayındırlık  ve ulaştırma  işlerini yürüten merkezdir. 
Cumhuriyetin  kuruluş  döneminin  önemli hamlesi ve ilk  inşaat hareketi  olan demiryolu 
yapımının karar  ve eylem merkezi  burasıdır.  Demiryolu yapımında  geçmiş yıllarda  atıl-
mış önemli adımlar  1926'da  demiryolu  yapımı için arazi kamulaştırılmasını  sağlayan yasa 
ile, aynı yıl ve 1927Ve demiryolu,  liman ve su işleri için toplam  230 milyon liralık  bono 
çıkarılmasıdır.  (O  yıllarda  devlet  bütçesinin 200 milyon liradan  daha  az olduğunu  düşü-
nürsek,  öngörülen  inşaat hareketinin  çapı anlaşılabilir.)  Aynı politika  1929 yılında  da 
sürdürülmekte,  demiryolu,  liman ve su işlerinin yapımı için yönetim bu kez Meclisten 
240 milyon liralık  ödenek  istemektedir.  1926'daki  kamulaştırma  yasası ile 230 milyon-
luk  bono yasası, bu ciltteki  ek belgelerde  yer almıştır.  Aşağıdaki  konuşmasında,  günün 
Nafıa  Vekili  Recep Bey (Peker)  yeni demiryolu  yapımı için verdiği  bilginin yanısıra, 
demiryolları  ile limanlar  arasındaki  bağlantıların  önemini de  dile  getirmektedir. 

29.5.1929 
31.5.1929 

RECEP BEY (NAFIA VEKİLİ) (KÜ-
TAHYA) — "Bu limanlar olmaksızın 
demiryolları memleketimizin hariçle irti-
batım tam ve selametli, suhuletli bir şekil-
de temin edici vasıta olmağa imkan bula-
maz. Onun için, demiryolları mutlaka 
uçlarında, esaslı noktalarında, esaslı nok-
talarında birer emniyetli ve her türlü ve-

saiti teslihiyeyi haiz limanlara muhtaçtır 
ki, demiryollarının memlekete edeceği hiz-
met bu suretle tamam olsun.. 

Memleketin orta kısmı yayladır ve 
büyük nehirlerin mansap yerleri daima 
şimal, cenup ve garptaki sahillere yakın 
olan aksamdadır. Binaenaleyh, bir mm-
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tıkada bir hamlede birçok para sarfı  ile 
büyük sulama tesisatı vücuda getirmek 
imkanı memleketin sahillere olan aksamın-
da mevcuttur. Diğer taraftan  da., mem-
leketin esasen kuraklığa muarız bulunan 
Orta Anadolu kısmında büyük olmamakla 
beraber, küçük, müteferrik,  fakat  hasıl 
edeceği miktarm yekünü itibariyle kıy-
metli, parça parça zirai mıntıkalar vücuda 
getirmeyi de ehemmiyetle nazarı dikkate 
alıyoruz.. 

Bazen nazari şeraitle zararlı görülen 
işlerin temin edeceği büyük menfaat  asıl 
olarak mütalea olunabilir. Devlet öyle bir 
müessesedir ki, kendi hayat ve faaliyeti-
nin istilzam ettiği neticeyi almak için kârlı 
bir hesapla o işi yapmak imkanı yoksa, 
bazen çaresiz olarak kârsız iş yapmak yo-
luna da gidebilir.. 

Devlet imparatorluktan, eski idare-
den, milli devletin teessüsünden evvelki 
idareden imtiyazlı demiryolu ve ecnebi 
eli ile yapılmış olan ceman 2,300 km.lik 
bir demiryolu şebekesi tesellüm etti. Buna 
ilaveten, 1.300 km.lik Anadolu demir-
yolları ecnebi imtiyazlı bir şirket iken, bu 
demiryollarını devlet satın aldı. Binaena-
leyh.. hatların yekunu 3,600-3,700 km.yi 
bulur. Bu rakam muvacehesinde, Cum-
huriyetin ilanı ferdasında  alınan ve bu-
gün mühim bir kısmı bitmiş olan inşa 
teşebbüsünün yekünü 2,400 km.den iba-
ret olduğu mütalea edilirse, Cumhuriye-
tin demiryolu üzerindeki ilk hamlesinin 
azameti bu suretle gözler önünde teces-
süm eder.. 

1930 senesinde Ankara'dan demir-
yolu ile Sivas'a varacağız. Ve 1931 sene-
sinde Sivas hem yukarıdan Samsun'a, 
hem cenuptan Mersin'e demiryolu ile bağ-
lanmış olacaktır. Yani, 1931 bütün mem-
leketin aksamı garbiyesi Orta Anadolu' 
nun merkezi olan Sivas ve Akdeniz Ka-
radeniz demiryolu ile fiilen  bağlanmış 
olacaktır. Bu eski atılmış olan adımın me-
saisi devam ederken, ikinci bir hamle ve 
adımla biz o mesaiyi yeni bir istikamete 

sevkediyoruz. 1930'da Sivas'tan Erzurum'a 
doğru inşaata başlayacağımızı ümit ede-
rim.. 

İstediğimiz 240 milyonluk tahsisat, 
başlıca iki işe tahsis olunmuştur. Birinci 
ana iş, şimdiye kadar Devletin esasen iş-
tigaline başladığı demir yolu sahasındaki 
yeni bir hamleyi ifade  eder. Ayni zaman-
da ilk safhada  inşası lazım gelen limanlar 
için de bu arzettiğim birinci kısma tahsi-
sat konuşmuştur. İkinci mühim kısım, 
Devletin yeni bir iştiğal sahası olarak kir-
mek üzre bulunduğu su tesisatını tahak-
kuk ettirecek tahsisattan ibarettir. Demir 
yolu ve limanlar için bu 240 milyonun 
140 milyonu muhassasdır. Geri kalan 100 
milyonu da sular için istiyoruz. Bu tahsi-
satın heyeti mecmuasını on iki sene için 
istiyoruz. 

Cümhuriyetin ilânınm ferdasında 
Meclisi Âli ve hükümet ve heyeti mecmu-
ai milliye yeni bir demir yolu siyasetinin 
tatbikatına başladı. Başladığı günden iti-
baren bu güne kadar filen  tahakkuk et-
miş olan kısımlarla mukavelenamelerin 
tatbikatı hitaın bulduğunda yani 934 se-
nesinde vücuda gelecek yeni Devlet demir 
yollarımızın mıkdarı 2 400 kilometreyi 
bulacak. Malumu âliniz olduğu üzere 
Devlet İmparatorluktan, eski idareden, 
Millî Devletin tessüsünden evvelki ida-
reden imtiyazlı demir yolu ve ecnebi eli 
ile yapılmış eserler olarak ceman 2 300 
küsur kilometrelik bir demir yolu şebekesi 
tesellüm etti. Buna ilâveten malumunuz 
olduğu üzere 1 300 küsur kilometrelik 
Anadolu demiryolları ecnebi imtiyazlı bir 
şirket halinde iken bu demiryollarını dev-
let satın aldı. Binaenaleyh gerek eski de-
virden bize intikal etmiş, gerek imtiyazlı 
şirket olduğu halde Devletçe satın alın-
mış olup, Devlet demiryolu haline ifrağ 
edilmiş olan hatların yekûnu takriben 
3 600-3 700 kilometreyi buluyor. Bu rak-
kam muvacehesinde Cümhuriyetin ilânı 
ferdasında  alınan ve bu gün mühim bir 
kısmı filen  bitmiş olan inşa teşebbüsünün 
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yekûnu 2 400 kilometreden ibaret olduğu 
mutalea edilirse, Cümhuriyet demiryolu 
üzerindeki ilk hamlesinin azemeti bu su-
retle gözler önünde teressüm eder. Şimdi 
biz bu 2 400 kilometrelik Devlet demir-
yolları teşebbüsünü bu takdim ettiğimiz 
lâyihaile yeni bir şekil ile takviye etmiş 
bulunuyoruz. 1930 senesinde Ankaradan 
demiryolu ile Sivasa varacağı ve 1931 
senesinde Sivas, hem yokarıdan Samsu-
na, hem cenuptan Mersine demiryolu ile 
bağlanmış olcaktır. Yani 1931 de bütün 
memleketin aksamı garbiyesi, vasati Ana-
dulunun merkezi olan Sivasa ve Akdenize, 
Karadenize demiryollarile filen  bağlamış 
olacaktır. Bu eski atılmış olan adamın 
mesaisi devam ederken, ikinci bir hamle 
ve adımla biz o mesaiyi yeni bir istikame-
te sevk ediyoz. Ve bu sevk ettiğimiz isti-
kametin parçaları şunlardır: 

1930 da Sivastan Erzuruma doğru 
inşaata başlıyacağımızı ümit ederim yani 
arzettiğim gibi 1930 senesinde Samsunla 
Mersin bir birine ve memleketin bütün 
aksamı garbiyesi Sivasa bağlanmış bir 
vaziyette iken Sivastan Erzuruma 1930 
senesinde başlıyacağmı tahmin ettiğimiz 
mesai Erzurum istikametine hayli ilerle-
miş bulunacaktır. İstediğimiz 140 milyon 
liralık demir yollar ve limanlar tahsisatı-
nın 95 milyonu demir yollarına karşılık 
olarak istenilmektedir ki bu 95 milyondan 
Sivas Erzurum hattı başlıca bir istika-
met olarak başlanacaktır. 

Yeni yapmak istediğimiz demir yol-
larından bu lâyihayi kanuniye ile teklif 
edilenlerden ikincisi; Adapazarı ile Bolu 
üzerinden geçerek Irmak ve Filyos arasın-
da yapılmakta olan kömür hattına, Ba-
yındır noktasında mülâki olacak hattır. 
Yine bu lâyiha ile tahsisat istediğimiz 
hatlarda üçüncüsü; ucu Filyosa varmak 
üzere birinci devre mukavelesinde derpiş 
edilmiş olan kömür hatlının bütün hav-
zayı baştan başa katedeıek Filyostan 
Ereğliye raptedilmesini istilzam eden 
demiryoludur. Demek ki 140 milyon-

dan 95 milyonu ile Sivas - Erzurum, 
Adapazarı - Bolu - Bayındır ile Filyos -
Ereyli demiryollarının inşası derpiş et-
mektedir. 140 milyon liradan geriye ka-
lan 45 milyon liralık aksamı da limanlar 
için istiyoruz. Bu limanlar esasen mem-
leketin istilzam ettiği demiryolu ihtiya-
cına tekabül edecek olanlardır. Tabiidir 
ki arkadaşlar, demiryolları üzerinde na-
sıl ki ilk hamle ve ilk vaziyeti henüz it-
mam etmek noktasına varmadan yeni 
bir hamle dersi almış bulunuyorsak li-
manların vaziyeti de bu tesisatla biraz 
ileri gidip demiryolları daha hat safha-
larda inkişaf  edince yeni limanlarımız 
ayrıca tebarüz edecek ve Meclisi Âliniz-
de şimdi istediğimiz 45 milyonluk tah-
sisata ilâveten yeni tahsisat verilmesi o 
zaman derpiş edebilecektir. Şimdilik is-
tediğimiz 45 milyonluk tahsisattan 13 
milyon lirası Samsun, 17 milyon lirası 
Mersin, 10 milyon lirası Ereğli için olmak 
üzere üç büyük limana tahsis edildi. 

Bütün memleketimizin aksamı şarki-
yesinde başlıca iskelesi olan ayni zaman-
da demir yollarımız bu giinkü' vazi-
yetine göre daha uzun müddet İranla 
aramızda transit yolu mahiyetini mu-
hafaza  edecek olan Trabzonda bir dalga 
kıran yapacağız. İnebolu ve Amasra da 
daha evvelce Nafıa  bütçesine konmuş 
olan ufak  tefek  tahsisatlarla |bir kaç se-
neden beri inşasına devam edilen küçük 
dalga kıranların temdidine matuf  tahsi-
sat meyanındadır. Bunları Karadenizde 
yapılacak olan liman inşaatı ile ayni semt-
te bulunmaları itibarile ihtimal ki orada 
çalışacak ayni firmalara  yaptırmak sü-
huletinden istifade  ederek ikmal edebile-
ceğiz. 

Onun için demir yolları mutlaka uç-
larında, esaslı noktalarında birer emni-
niyeti ve her türlü vesaiti teshiliyevi haiz 
limanlara mühtaçtır ki demir yollarının 
memlekete edeceği hizmet bu suretle ta-
mam olsun. Bilhassa Ereğli limanının 
ehemmiyeti üzerinde de arkadaşlarımın 
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nazarı dikkatini tahrik etmek isterim. 
Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, havzanın şim-
diki ihracatı yani senelik istihsalâtı bir 
milyon tonu henüz bulmamıştır. Halbu-
ki o mıntakayi tanıyan, kömür istihsalâ-
tınm ve kömür menabilinin bize yapacağı 
fevaidi  hesap eden ve mütalaalarına iti-
mat edilir anasırın iddilarına göre, Filyosa 
gidecek olan demir yolunun bütün hav-
zayi kat ederek Ereğliye vasıl olması ve 
ayni zamanda Ereğlide mükemmel bir 
binanın teessüsü sayesinde üç, beş sene 
zarfmda  bu kömür istihsalâtmm pek mü-
balağalı rakkam addedilmeyecek bir mik-
tar olarak senede 2-3 milyon tona baliğ 
olması ihtimalini derpiş edenler vardır. 
Aynı zamanda çıkan kömürün iki misli 
artması ve bu fazla  çıkan kömürün gayet 
süratli vesaiti teshiliyeyi haiz bir şekilde 
böyle bir limanm mevcudiyeti memleke-
te sade demir yolu ve liman faaliyeti 
noktasından değil, memleketin umumi 
muvazenei iktisadiyesi noktasından ga-
yet ehemmiyetli netayiç vermesine sebe-
biyet verecektir. 

Sulama işleri zemini üzerinde bil-
hassa bunun isbati sadedinde söz söyle-
meği sadece zait değil, bir azda küstahlık 
addederim. Sular için istediğimiz parann 
lüzumu hakkında söz söylemekten ziya-
de bu sulama işi üzerinde neler düşündü-
ğümüzü mümkün olduğu kadar müc-
mel olarak ifadeyi  faideli  addederim. İs-
tediğimiz bu 100 milyonluk tahsisatı, 
memleketin bütün su ihtiyacatı için kâ-
fidir  kanaatile istemiyoruz. Nitekim de-
mir yolları için ilk alman tahsisat yekû-
nu nazarı dikkate alınırsa ilk tahsisat ta-
hakkuk ettirilecek olan bütün gayeleri 
temin edecek mıkdarda değildir. İlk ihti-
yaç noktalarına takarrüp ettiğimizde ve 
ilk müsaadeyi maliye tebellür ettiği za-
man yeni bir takım matalipte bulunmak 
mukarrerdi. Nitekim öyle yaptık. Şimdi 
suya başlarken aynı fikirle  hareket edi-
yoruz. Hükümet Reisinin Meclisi Âlide 
bu sene ilk içtima açılırken ifade  buyur-

dukları gibi derpiş eylediğimiz su tahsi-
satı takriben yirmi sene zarfında  250 
milyon liraya baliğ olacaktır. Bu şimdiki 
100 milyon, düşündüğümüz 250 milyo-
nun ilk parçasıdır. Bu hesaba göre ilk 12 
sene için 100 milyon isteyişimiz kalan 
sekiz sene için şimdi istediğimizin bir 
buçuk mislini isteyeceğimiz gibi bir fikri 
ifade  eder. Bunun manası da gayet aşi-
kârdir. Bütün bu gibi teşebbüsatm ilk 
tatbik senelerinde hem teçrübe noktası-
nın, hem de bu işlere başlanan ilk senenin 
fiilen  iş vücuda getirmek müşkülâtı nok-
tasından, diğer taraftan  da bütçe nokta-
sından ilk parçaları küçük mikyasta is-
tiyoruz. Demir yollarında olduğu gibi 
diğer işlerimizde de aynı şekilde hareket 
ediyoruz ve onu takıp edecek safhalar 
daha kesif  mataliple' tatmin olunur. 

Biz istediğimiz ve isteyeceğimiz 250 
milyonluk tahsisatla memlekette sulama 
zemini üzerinde takriben 2-2,5 milyon 
hektarlık yani 20-25 milyon dömümlük 
araziyi sulayabileceğimiz tahmin ediyo-
ruz. 

Malumualiniz memleketimizin su-
lanması yalnız sulama ihtiyacı, susuz, ku-
rak yerlere su akıtmak değildir. Bu ihti-
yaç su bulunmıyan bir çok yerlerde suyu 
temin etmek ve bir çok yerlerde de zaman-
sız zararlı surette akan suların zararın-
dan o manatıkı kurutmaktır. 

Arkadaşlar, bu su işleri le uğraşırken 
elektrik işi de düşünülebilir. Yene ezcüm-
le memlekette mevcut nehirlerin yalnız 
ziraat noktasından değil, iktisadî nokta-
dan da kabili seyrüsefer  bir hale getiril-
mesi varidi hatır görülür. Biz bu iki sa-
hada meşgul olmayı şimdilik münasip 
bulmuyoruz. İlk işimiz memleketi kurak-
lıktan kurtarmak ve suların tahribatın-
dan tahlis etmek olacaktır. Diğer bu iki 
işi bunlardan sonraya bırakıyoruz. Ma-
maf  i mesela: Karadenizde, Marmarada Ak-
denizde hiç olmasa 20-30 kilometroluk 
sahalarda büyük nehirlerin mansap nok-
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talanndan kabili seyrüsefer  kısımlar vu-
cuda getirmeğe de hevesimiz vardır. Yal-
nız yapılması behemehal lâzım olarak 
takarrür ettirilmiş değil muhtelif  varidat 
noktasından icrası arzu edilen bir iş ola-
rak arzediyorum. 

Arkadaşlar, memleketin vaziyeti coğ-
rafiye  ve topografiyesi  nazarı dikkate alı-
nırsa memleketin orta kısmı yüksek yay-
ladır ve büyük nehirlerin mansap yerleri 
daima şimal, cenup ve garptaki sahillere 
yakın olan aksamdadır. Binaenaleyh bir 
mıntakada bir hamlede bir çok para sar-
fı  ile büyük sulama tesisatı vücuda ge-
tirmek imkânı memleketin sahillere ya-
kın olan aksamında mevcuttur. Diğer ta-
raftan  da yalnız kazanç veren manatıka 
fazla  ehemmiyet vererek fazla  kazanç al-
mak fikrinin  yanında memleketin esasen 
kuraklığa maruz bulunan orta Anadolu 
kısmında büyük olmamakla beraber kü-
çük, müteferrik,  fakat  hasıl edeceği mik-
tarın yekûnu itibarile kıymetli, parça par-
ça ziraî mmtakalar vücude getirmeği de 
ayni ehemmiyetle nazarı dikkate alıyo-
ruz. Bu kanunun, bu tahsisatın talebine 
taallûk eden ilk maddelerinin ihtiva ey-
lediği noktalar şimdi arzettiğim bu ifa-
deler içinde hülasa edilmiştir. Kanunun 
ayrı bir maddesi de Vekâlete taahhüt 
selahiyeti vermektedir. Diğer bir madde-
sinde dahi eskiden beri mevcut demir 
yolları ve sular için alınmış olan bir ka-
nundaki bonolarla hareket etmek salâ-
hiyetini veren bir hüküm vardır. Şimdiye 
kadar mevcut iki Ecnebi şirketle yapılmış 

mukavelelere karşılık tutulmuş miktar-
dan gayri evvelce alman bono kanunun-
dan geri kalmış aksamı icap ederse bu 
arzettiğim işlerden bazılarında kullanıl-
ma selâhiyetini bu kanunun bir madde-
sile tecdit ediyoruz. Maamafi  esas fikrimiz 
bunları mümkün olduğu kadar memle-
kete şimdiki şirketlerin çalıştığı tip ve 
şekillerde - majorasyon diyorum, başka 
tabir bulamiyorum, kâr diyelim bunun 
için masarifi  umumiye de dahildir kâr 
olarak % 25 e kadar ayrıca da faiz  ver-
mek sistemini bundan sonra ki işlerimiz-
de kabul etmeği muvafık  bir fikir  bulu-
yoruz. Mamafi  Devlet daima kendi fik-
rinde serbest ve daima kendi menfaatini 
temin edecek her hangi bir lüzum nokta-
sında icap ederse nazarî ve umumî nokta-
tadan zararlı denilebilecek şeyleri de ba-
zen yapabilir. Çünkü bazen nazarî şera-
itle zararlı görülen işlerin temin edeceği 
büyük menfaat  asıl olarak mütalâa olu-
nabilir. Devlet öyle bir müessesedir ki 
kendi hayat ve faaliyetinin  istilzam et-
tiği neticeyi almak için kârlı bir hesapla 
o işi yapmak imkânı yoksa bazen çaresiz 
olarak kârsız iş yapmak yoluna da gire-
bilir. Binaenaleyh biz bu işi esas itibarile 
elimizdeki para ile vücuda getirmek az-
minde olmakla beraber diğer taraftan  da 
bütçemizin imkânsızlığı ve memleket ih-
tiyaçlarının tahakkuk ettirilememesi yü-
zünden ıztıraba maruz kalmak vaziyet-
lerinde diğer malî sistemlerle işlerimizi 
telif  etmek imkânını da arayabilir. Maru-
zatım bundan ibarettir. 

GÜMRÜK TARİFE KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(T929 GÜMRÜK  TARİFESİ  YASASININ  GÖRÜŞÜLMESİ) 

1929 Gümrük  tarifesi,  Cumhuriyet  yönetiminin iktisat  politikası  kararlarında  baş-
langıçta  sahip bulunmadığı  bir olanağa, zamanı gelince kavuşması demek  olmuştur.  Lo-
zan Andlaşmasına  ek olarak  imzalanmış ticaret  sözleşmesi gereğince,  Türkiye,  1929'-
un Ağustos ayına kadar  dış  ticaretini  belirli  ve düşük  tarifeli  bir sistem içinde  yürütmüş, 
bu tarihte  kendi  gümrük  tarifesini  yürürlüğe  koyabilmiştir.  Bu bakımdan,  spesifik  esasa 
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dayalı  1929 tarifesi  iç pazarın korunması  ve sanayiin özendirilmesi  için önemli bir adını 
sayılmıştır.  Bu ciltte  yer alan iki  belge (gümrük  tarife  kanunu lâyihası ve muhtelit  encü-
men mazbatası) 1916 tarihli  gümrük  tarifesinden  başlayarak,  koruma  çizgisinin nasıl 
geliştiğini  ve 1929 tarifesinde  ne gibi düşüncelerin  etkili  olduğunu  dile  getirmektedir. 
Aşağıdaki  görüşmelerde  de  Maliye  Vekili  durumun  bir özetini yapmaktadır. 

1.6.1929 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MALİYE 
VEKİLİ) — Yüksek Meclisin nazarı tas-
vibine arzedilen tarife,  332 senesinde tan-
zim edilmiş ve tatbika başlanmıştı. İlk 
tatbika giren tarifemizde  Devletimizin 
tatbik etmek istediği esas, hariçten ithal 
edilecek olan mallardan büyük nisbet ve 
miktarda gelenlerin kıymetleri üzerinden 
% 15, % 20 arasında bir vergi verebil-
mesi esası takip edilmişti. Ziynet eşyası 
addedilen ve miktarları malum bulunanlar 
bittabi % 20 nin fevkında  bulunan nisbet-
lerle tarife  kanununa dercedilmiş bulunu-
yordu. Bu tarife  de üç sene için tecrübe ve 
tatbik edilmek, üç sene sonra tecrübelerin 
vereceği neticelerden istifade  edilerek tas-
hih edilmek esası üzerine yapılmıştı. Bi-
naenaleyh muvakkat bulunuyordu. Ara-
dan üç sene geçince bir kararname ile 
bunu bilâ müddet temdit ettikleri gibi. 
Millî Hükümet tarifedeki  rakkamları em-
salleriyle tezyit ederek bir kanunla da bu-
nun bilâ müddet temdini kabul etmiştir. 

Arzettiğim gibi ilk tarifemiz  yapıldrğı 
zaman ithalâttan almak istediğimiz re-
simlerin büyük miktarı % 15 ile % 20 
arasında bulunuyor. Diyebiliriz ki; o va-
kit tarifeyi  yapanlar ithalat emtiasından 
% 20 etrafında  yani çok yakınında dola-
şan nisbet dairesinde bir resim almak is-
temişlerdi. Aradan seneler geçtikten son-
ra, bilhassa umumî harbin zarurî neticesi 
olmak dolayısiyle eşya kıymetinin mü-
temadiyen artması, diğer taraftan  para-
mızın kıymetinin mütemadiyen azalması 
takriben % 20 nisbetinde alınan resmi 
% 6 ya kadar inmiş bir vaziyete koymuş-
tu. Milli Hükümet bu ara yerde açılan 
mesafeyi  tamir edebilmek ve zamanın 

vergi ve gümrük rüsumu aleyhine çalış-
masından mütevellit zararları bertaraf 
edebilmek için yaptığı tetkikler ve hesap-
lar neticesinde, tarifede  münderiç rakkam-
ları bazı emsallerle darbttmek suretiyle 
yeniden tarifenin  ilk günü konmuş olan 
nisbet dahilinde bir resim almak esasını 
takip etti. O zamandan beri yine zaman 
mütemadiyen çalıştı ve bu zamanın mü-
temadiyen çalışması; tarifenin  ilk ithalat 
emteası üzerinden almak istediği resmin 
derecesini % 12 ile 14 arasında bir rak-
kama yeniden indirmiş bulunuyordu. Lo-
zan muahedesinin devletimize vermiş ol-
duğu serbestinin mebdei olacak olan önü-
müzdeki ağustos içinde, memleketin ihti-
yaçlarına ve menfaatlarına  daha uygun 
bir şekilde yeni bir tarife  kanunu tertip 
ve tanzim eylemeği bir vazife  edinen 
hükümetiniz teşkil ettiği komisyon mari-
fetiyle  senelerden beri çalıştı. Hükümet 
tarifenin  ilk mebdeindeki nisbeti muha-
faza  edebilmek gayesinde id r Komisyon, 
senelerce çalıştığı, memleketin muhtelif 
müessesatı iktisadiyesiyle temasa geldi 
memleketin bütün ticaret odalarına mü-
racaat etti, bilhassa bunlar arasında İs-
tanbul Ticaret Odası yalnız başına mem-
leketin menafiine  en uygun gördüğü bir 
tarifeyi  tertip ve tanzim etmek suretiyle 
komisyonun vazifesini  azamî derecede 
teshil etmiş. Tarife  rakamları ilk yapıl-
dığı güngü nisbetin etrafında  bulunmak 
üzere yapılmıştır, iddia edildiği gibi mü-
balağalı bir tarife  değildir. Unutmamak 
lâzımdır ki; yaptığımız tarife  332 den 
beri içine girdiğimiz devrede yaptığımız 
dar bir tecrübenin mahsulüdür. Fakat 
gördük kü; yaptığımız tarife  birçok hü-



30 — 

için şirketle görüşürse şirketin, inşasına 
müteallik fennî  ve malî şeraiti ahkâm 
ve yeni yapılacak hattın hattı aslinin 
hangi noktasından başlaması lâzım gele-
ceği hükümetle şirket arasında uyuşula-
cak bir şekilde tanzim olunacaktır. Mec-
lisi Âlinin müzakeresi fasılaya  uğradığı 

devrede bendeniz tabii fennî  ve malî ah-
kâmı şeraitte mtitabık kalmak şartiyle 
bu bapta da menafiimizi  temin edecek 
eşkâli bulmak ihtimaline binaen bu hal-
tın inşası işini tahakkuk ettirmesi için 
şirketle müzakereye başlıyacağım. 

ŞOSE YE KÖPRÜLER KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Şose ve köprüler  kanunu dünyada  otomobil  çağının açıldığı  ve yaygınlık  kazandığı 
yıllarda  hazırlanmıştır.  Demiryollarının  ülke  ekonomisinin ana ulaşım ağı olduğuna  ve 
bunun limanlarla  olduğu  kadar,  karayolları  ve köprülerle  de  desteklenmesi  gerektiğine 
inanılmaktadır.  Karayolu  ve köprü  yapımının da  bir büyük programla  gerçekleştirilebi-
leceği düşünülmektedir.  Fakat,  bunun nasıl örgütleneceği  henüz tasarlanamamıştır.  İller 
arasındaki  yolların  yapımı o güne kadar  yavaş gitmiştir.  Yol  yapımı için eskidenberi 
benimsenmiş olan yöntem, yükümlülük  (mükellefiyet)  tür. Yani,  erkek  nüfusun  büyük 
bir bölümünün yerel yolların  yapımında  çalışması ya da  çalışmayacaksa  bir ücret öde-
mesidir.  Şose ve köprüler  kanunu, yol yapımında  teknikçe  ya da  örgütlenme  yönünden 
bir hamlenin başlangıcı  olamamakla  birlikte,  yol yapımının kişilere  doğrudan  doğruya 
yüklenen  bir "görev"  olduğu  ve yol yapımının yerel çabalarla  yürütülmesi  anlayışından 
ayrılarak,  bunun büyük çaplı bir kamu hizmeti ve çalışması olacağı anlayışına doğru 
önemli bir adımı  oluşturmaktadır. 

2.6.1929 

RECEP BEY (NAFIA VEKİLİ) — Yol 
mükellefiyetini  para ile ödeyemiyecek olan-
lardan tahsil vasıtası, şimdiki yaptığımız 
kanunda, eskisinden bir fazlasiyle  dört-
tür. Birisi idarei hususiye tahsildarları, 
ikincisi idarei hususiyenin mevcut tah-
sildarları kâfi  gelmeyip yalnız yol para-
sını tahsil için tayin edilecek olan ücretli 
tahsildarlar. Üçüncüsü muhtarlar dör-
düncüsü de, buna iyi bir ilâve olduğunu 
zannederek kabul ettiğimiz vasıtalardır ki 
oda bazı mahallerde ücretli ve bu işte 
meleke sahibi olanları istihdam edeceği-
mize Devlet tahsildarlarından bu işi yapa-
cak ve bu işle iştigal etmek üzere vakti 
müsait olan tahsildarlardır. 

Yol parasının tahsili için geçmiş olan 
muhtelif  muameleleri ve kanunları hatır-
larsınız. Bundan evvelki kanunda bu, 
tahsili muhtelif  vasıtalarla yapan vilâyet-

lerin, fazla  parayı tahsil etmeğe imkân 
vermek üzere bizim bu kanunda teklif 
ettiğimiz ücretten daha fazla  naktî mü-
kâfat  konmuştu. Yani biz burada % 60 ı 
tahsil edenlere % 1 dedik. Ötekinde % 50 
i tahsil edenler % 1 suretinde idi. Biz bu 
kanunda tahsil mikyasını daha yukarı 
çıkaracak ikramiye miktarını daha çok 
azaltmış oluyoruz: Fakat şu noktayı na-
zarı dikkati âlinize arzetmek isterim; 
Yol parasını tahsil etmek üzere şimdiye 
kadar vaz edilmiş olan ikramiye usul ve 
sistemini ve teamülünü bütün işlerimizi 
bu vergiden hasıl olacak paraya bağladı-
ğımız ve yapılacak şoseleri; millî şoseleri 
yapmak teşebbüsüne girdiğimiz anda veh-
leten kaldırırsak bunun tahsili hakkında 
ehemmiyetli bir rahne açmak ihtimali 
ve tehlikesi vardır. İşte biz bunun içindir ki 
bundan evvelki kanuna nazaran verilecek 
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ikramiyelerin % miktarını bu kanunla 
tenkis etmekle beraber esas ve ruhunu 
burada da ipka ettik. Bu tarzı tahsil bir 
müddet daha devam eder ve tahsil mele-
kesi artar da yeni bir teşebbüs ve bir ted-
bir yaparsak bunda bir adım daha ileri 
gitmek fırsatı  gelmiş olur ve zaten daha 
şimdiden, verilen ikramiyenin yüzdesi ten-
kis edilmiştir. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Yol 
geçicisinden şimdilik vergi almıyoruz, yal-
nız ileride almağı düşünüyoruz. Zanne-
derim ki esas itibariyle yol geçicisinden 
vergi almak doğru olamaz. 

RECEP BEY (NAFIA VEKİLİ) — 
Yeni yapılacak millî şoseler yapılıp 

işletmeğe açıldığı günden itibaren tami-
ratı mütemadiyeye ihtiyaç gösterecektir. 
Yani yüz kilometrelik bir yolumuz olun-
ca bu yüz kilometrelik şosenin fennî  ta-
miratı mütemadiyesi ne tutuyorsa ve bu 
hususta stop, balâs ve saire ne lâzım ge-
liyorsa derhal yapılacaktır. Sırf  tamiratı 
mütemadiye zihniyetinin memlekete gir-
memesinden dolayı yalnız şoseler değil, 
uğrunda emek ve para sarf  edilmiş her 
müessese zamanın tabiî ve muayyen tah-
ribatından mahv olup gitmekte ve mem-
leket sermayesinin mühim bir kısmı, bu 
suretle zayi olmaktadır. Şimdi biz ma-
demki bu prensibe, bu sisteme giriyoruz; 
yapacağımız şoselerin tulu kâmili ile beş 
on sene sonra vücude gelmiş olan şokelerin 
tamiratı mütemadiyesi masrafı  çok ola-
caktır. Şoşelerin asıl şebekesini husule 
getirmeğe hasrı lâzım gelen tahsisatın 
mühim kısmını mütemadî tamirat bel-
edecektir. Halbuki mütemadi tamirat der-
piş edilmeksizin ciddi bir şosecilik ve 
şoşe şebekesi yapmak fikri  kabil tatbik 
bir fikir  değildir. Biz de bu tamiratı mü-
temadiye ihtiyacından dolayı dedik ki 
muvazenei umumiye her sene yapılacak 
olan millî şaselerin karşılığı - hazine ta-
rafından  ilâveten verilecektir. Halbuki ha-
zineye böyle bir yük yüklenirken bu yü-
kün tabiî karşılığını da düşünmek icabe-

der. Farz buyurun ki biz hedefimize  va-
sıl olduk, yirmi bin kilometrelik şosemiz 
oldu. En mutevazi fakat  ciddi tamirat, 
kilometre başına 500-1.000 liranın sarfı-
nı müstelzimdir. Yirmi bin kilometrelik 
bir şebekenin daimî tamiratı on milyon 
liralık senevî ve daimî masrafı  muciptir. 
Adam şu on milyon lirayı vermiyelim, yol 
zaten yoldur, beş altı sene daha biraz 
bekliyelim... İşte bu lâubali yoldan gidi-
lirse iki senesi böyle geçer. Üçüncü senesi 
adam tamiratı mütemadiye nedir? Şoşe 
işte duruyor. Memleketimizde yolsuzmu 
kaldık zihniyeti kaim olmaya başlar. Bi-
naenaleyh uğruna bu kadar emek ve para 
sarfedilen,  Devletin en esaslı vasıtai mu-
vasalesi derhal harap olmak tehlikesine 
maruz kalır. Şimdi biz bunun karşılığını 
derpiş ederken niçin vergiyi düşündünüz? 
denebilir. 

EMİN BEY — Şehirde oturan Şeh-
remanetine, köyde oturan, vilâyete tarik 
bedeli namiyle bir şey veriyor. İkinci 
olarak buna bir vergi ilâve etmek benim 
havsalama mülâyim gelmiyoı. Efkârı  umu-
miyenin havsalasına da mülâyim geleceği-
ni kestiremiyorum. Ayrı bir vergi koya-
rak - halkı müşevveşiyete sokmıyalım. 
Tamiratı kabul etmezsek beyhude yol 
yapmayalım. Fakat yeni biı vergi şeklinde 
efkârı  umumiyeye bir şey göstermiyelim. 
RECEP BEY (NAFIA VEKİLİ) — Diyor-
lar ki yol vergisi namiyle bir vergi verili-
yor. Verilen vergiden bu iş temin edilsin. 
Bu günkü miktar itibariyle buna imkan 
yoktur. Mevcut vergiye zam etmeğe ge-
lince bunda da müsaadeleriyle, hakku 
insaf  yoktur. Çünkü vatandaşlar mem-
leketin bütün yol şebekesini yapmak için 
muayyen ve maktu bir vergi veriyor. Fa-
kat yolun üzerinden - mahsus mubale-
ğalı maksadı izaha medar olsun diye açık 
arzedeceğim - farz  buyurun rugan iskar-
pinini ipekli bluzunu ve sairesini naklet 
mek üzere otomobil ve saire gibi vesaitle 
yolu eskitip yıpratan anasırın vücüda ge-
tirdiği rahneleri temizlemek için tamirat 
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yapacağız, bu yolun tamirat parası, için 
o yoldan ömründe bir defa  ne kendisi 
geçen veya bir defa  geçse bile yaşayış mal-
zemesi namına kendisini alakadar eden hiç 
bir şey taşımamış olan köylü neden umum 
meyanmda vergiye mahkûm oLun. Eğer 
hazine yirmi, otuz bin kilometreye çıka-
cak şoselerin on, onbeş bin kilometrelik 
tamiratı mutemadiyesini, mukabilinde hiç 
bir şey almaksızın temin edeceğim derse 
o zaman diyeceğim yoktur. Fakat hazine, 
daha 15 sene 20 sene, 30, 40, 50 sene is-
tikbale hazırlanmak için yalnız imar me-
saisinde değil, diğer hususat için de çok 
para, çok emek sarfetmekle  mükelleftir. 
Her yoldan veıgi alınacak değildir. Millî 
şoseler şebekesinden, yalnız bunlardan alı-
nacaktır. Sonra alınacak vergi, şosenin 
üstünden geçen adamdan, devreden alı-
nacak değildir. Böyle bir şey mevzu bahis 
olamaz. İki tekerlekli köylü arabaları 

hiç bir suretle mevzubahis değildir. Oto-
mobillerle tonlarla eşya nakleden vesaiti 
nakliyeden ve münakaleyi temin etmek 
suretiyle para kazananlardan bu yolda 
kullandıkları vasıtanın tahribatiyle mü-
tenasip olmak üzere mütevasi bir şey 
alınacaktır. Demiryolu yapıyoruz. De-
miryollarını işletmek için, yaşatmak için, 
kâr için değil, vergi almıyor muyuz?.. 
Propagandacıların bunu cahil anasıra sa-
kal vergisi şeklinde çok muzir surette 
intikal ettirmeleri ihtimali şüphesiz beni 
rahatsız ettiği için bu noktada kısa malû-
mat vermeği muvafık  gördüm. Mesele 
basitçe bundan ibarettir. Buradan Sivasa 
üç arkadaş kilometre başına yüzparadan 
verdiği yüz lira otomobil parasına mu-
kabil mesela yüz yirmi kuruşta yol ver 
gisi versin ve bundan toplanan para ile 
daima yolları aym halde bulundurursak 
fenamı  olur? 

BAŞVEKİL (BAŞBAKAN)  İSMET PAŞA'NIN (İNÖNÜ)  KONUŞMASI 

Başvekil  İsmet  Paşa (İnönü),  1929 Haziran  ayında  geleceğe  iyimser bakan bir 
konuşma yapıyor. Bir kaç ay sonra ekonomide  su yüzüne çıkacak  sıkıntılar  henüz 
görünmemektedir.  1929 Ağustosunda  yürürlüğe  girecek  ve kamu gelirlerini  artıracak 
yeni gümrük  tarifesinin  yanısıra yine Lozan ticaret  sözleşmesine göre, yönetim artık 
kendi  bağımsız kararları  ile ve yeni koşullarla  yeni dış  ticaret  sözleşmeleri  yapabi-
lecektir.  Bunlar dış  dünyadan  gelecek  etkilerin  geçmiş yıllardaki  gibi istikrarsızlık 
yaratmayacağı  yolundaki  beklentilerdir.  Fakat  bu tablo birkaç  ay içinde  değişecektir. 

3.6.1929 

İSMET PAŞA (BAŞVEKİL) (MA-
LATYA) — Senelerden beri ortada bu-
lunan, vakit vakit havamızı bulutlandıran 
meselelerin bitmesi hem memnuniyet ile 
kayt olunacak, hem beynelmilel hava-
mıza emniyet ve huzur imkânını arttıra-
cak mutlu bir hadisedir. Lozan nizamına 
mevzu olan meselelerin sonuncuları da 
bu suretle düzelmiş oluyor. Ancak beş 
sene içinde, eski mirasların makbul bir 
hallevarması mümkün olmuştur. Biz bu-

nu da Cumhuriyetin mütemadiyen iler-
leyip kuvvetlendiğine, beynelmilel sulh^ve 
emniyet amili olduğunun anlaşılmakta ol-
duğuna yeni bir delil sayabiliriz. Yap-
tığımız anlaşmaların hakikî kıymetleri, 
tabiî, emniyet ve münasebetta halisane 
dürüstî noktai nazarından elde edilecek 
amelî neticelerle ölçülebilir. 

Bu sene yeni ve büyük ticaret muahe-
deleri müzakeresine gireceğiz. Bu müza-
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kerelerde bazı devletlerle ilk defa  olarak 
yeni esaslar içinde görüşeceğiz. Eyi, geniş 
ticaret münasebetlerinin siyasî ve iktisadî 
faidelerini  bildiğimiz kadar ticarette hu-
susî ihtiyaçlarımızı da göz önünde bulun-
durmağa mecbur olacağız. Ancak men-
faatlarm  uzlaştırılması ile neticeye var-
mağa çalışacağız. 

Memleket, inkişafını,  huzur ve em-
niyet içinde takip etmektedir. 

Maliyemiz yeni bütçe senesine, ken-
dine daha ziyade güvenerek giriyor. Son 
senelerin her biri, malî bakımdan yeni bir 
iyileşme ile mümtaz olmuştur. Bu topla-
nışta aldığınız tedbirlerin faideleri  az za-
manda belirecektir. 

Muhtelif  kanunların kendi kendine 
işleyen masrafları  bütçede gösterilmek, 
dalgalı borçları belli bir nizama bağlamak 
gibi usuller bütçemizi bir kat daha sağla-
mıştır. 

Maliyenin düzgün olması yalnız ida-
re ve siyaset düzgünlüğünün değil iktisat-
ça açılıp genişlemenin de ilk temel taşı-
dır. 

Maliyemizin düzgünlüğünden ve açıl-
masından beklediğimiz âti, hususî bir ca-
zibeyi haizdir. Çok artacak bir bütçenin 

ilk devirlerinde idare masraflarımız  ol-
dukça durgulanmıştır. O halde artacak 
gelirlerin, nafıa,  iktisat ve sıhhat işlerine 
harcanması şimdiden hazırlanmış ve ko-
laylaştırılmış . oluyor. Sular, Limanlar ve 
yeni demiryolları için kabul buyurduğunuz 
tahsisatları Hükümete bıraktığınız müh-
letlerden daha az zamanda sağlamak göz 
diktiğimiz bir hedeftir. 

Maliyede anlayışı ve yarına bakışı 
böyle olan bir Hükümetin nafia  ve iktisat 
işleri için harici sermayeden istifadeyi  ih-
mal etmemekle beraber itibarlı milletlerin 
usulü ve mutedil fiat  haricinde kayıtlarla 
para cazibesine kapılacak zihniyet ve 
ihtiyaç içinde bulunmadığını da söylemiş 
oluyorum. 

Devlet Bankası teşkili hakkındaki tet-
kikatımız henüz bitmedi. 

İktisadî vaziyetimiz ümitle dolu yeni 
bir devirdedir. Yedi seneden beri bazı 
mahdut vilâyetlerimizde az çok devam 
eden ve bilhassa son üç senede ziyade 
darlaşan ziraat ahvali daha müsait bir 
devre giriyor. 

Geçmiş dar senelerin intibahımızı 
açan derslerini önümüzdeki senelerde tat-
bik etmek başlıca emelimizdir. 

REİSİCUMHUR (CUMHURBAŞKANI) 
GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN (ATATÜRK)  MECLİS AÇIŞ NUTKU 

Reisicumhur'un  (Cumhurbaşkanı)  TBMM'ni  her yıl Teşrinisani  (Kasım)  ayının 
ilk  günü bir konuşma ile açması, geçen yılın eğilimlerini  ve geleceğin  çizgilerini  göster-
mesi Cumhuriyet  yönetiminin bir geleneğidir.  Burada  da  Gazi Mustafa  Kemal  (Atatürk), 
Başvekilin  Haziran  ayında  yapmış olduğu  konuşmanın çerçevesini taşıyan bir konuşma 
yapmaktadır.  Burada  belirtilmekte  olan köylünün  yeterli  toprağa  sahip olması gereği, 
1934'den  sonra daha  kuvvetle  vurgulanacak,  Atatürk'ün  1936 ve 1937 Meclis  açış nutuk-
larında  bazı ilkelerle  somutluk  kazanacak,  1937'deki  Teşkilâtı  Esasiye Kanunu  (Ana-
yasa ) değişikliğinde  de  köylüye  toprak  dağıtımı  en önemli konu halini alacaktır. 

1.11.1929 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA 
KEMAL PAŞANIN TBMM'Nİ AÇIŞ 
NUTKU 

Memleketin fikri  ve iktisadi inki-
şafta  yüksek terakki sahası olmasına ça-
lışmak idealimizdit. Fakat, bu inkişafın, 
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medeni ve milli, sınır haricinde cereyan 
almasını prensiplerimize muvafık  bulma-
yız.. Memleket iktisadiyatı bütün dikkat 
ve faaliyetimizi  bilhassa cezbetmektedir.. 

Ziraatte.. vaziyet evvelki senelerin 
darlığına nisbetle, umumiyetle normale 
yaklaşmıştır denilebilir. Zirai enstitülerin 
bir an evvel vücuda getirilmesine ehemmi-
yet veriyoruz. Bu sene zirai kooperatif 
teşkilatma başlanmış olmak bilhassa mem-
nuniyetimizi mucip oluyor. Bu koopera-
tifleri  memleketin her tarafın  ateşmil et-
meği ziyade iltizam ediyoruz. Kezalik 
çiftçiye  arazi vermek de hükümetin müte-
madiyen takip etmesi lazım gelen bir key-
fiyeti  ir. Çalışan Türk köylüsüne işliye-
bileceği kadar toprak temin etmek mem-
leketin istihsalatmı zenginleştirecek baş-
lıca çarelerdendir. 

Ticaret sahasmda normal şeraitin te-
sis ve takviyesine devam olunacaktır. Bir 

sene zarfında  teşekkül eden Türk şirket-
lerinin temsil ettikleri sermaye 15 milyon 
lirayı geçmektedir.. 

Yeni ticaret muhedelerinin müzakere 
ve intacı, umumiyetle iyi bir mecradadır, 
büyük ticaret münasebetlerimizi tanzim 
eden muahedelerden birçoğu bitirilmiştir. 
Bunlar bu devrede meşgalemize başlıca 
mevzu olacaklardır. Gene bu devrede 
iştigal buyuracağınız iktisadi kanunların 
ehemmiyeti pek ziyadedir. İş kanunu, 
yeni maden kanunu, orman kanunu bun-
ların başlıcalarıdır.. 

Maliyemiz çetin bir seneyi muvaffa-
kiyetle geçirmektedir. Harici borçların 
tediyesi, Anadolu hattı taksitlerinin öden-
mesi ve teadül kanunun tatbiki mali 
bünyesinin sağlamlığı ve bütçemizin ha-
kiki ve hesaplı olması sayesinde başarıl-
maktadır. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA'NIN KONUŞMASI 

Başvekilin  konuşması da  Reisicumhurun konuşmasındaki  çizgilerdedir.  Köylüye 
toprak  dağıtımının  gerekliliği  üzerinde  durulmakta,  fakat  bunun büyük toprak  sahiple-
rine karşı  bir hareket  gibi yorumlanmaması gerektiği  de  vurgulanmaktadır.  1929 yılın-
da,  ticaret  çevrelerinden  başladığı  anlaşılan spekülatif  dışalımın  döviz  ve para üzerinde 
etkilerini  göstermeğe  başladığı,  fakat  bunun ekonominin yönetimini sarsacak  bir boyuta 
ulaşmadığı  düşüncesi  de  sergilenmektedir.  Durum bir ay içinde  yeniden  değerlendirile-
cek ve yeni bir politika  oluşturulacaktır. 

9.11.1929 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN 
MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMA 

Rusya ile münasebetimiz eski ve 
tecrübe geçirmiş dostluk kuvvetini mu-
hafaza  etmektedir. Ticaret münasebetle-
rimizin düzeltilmesi için ciddi ve samimi 
gayretler sarfetmekteyiz.  Müsbet netice-
lere varacağımızdan ümitliyim.. Almanya 
ile iyi münasebetlerin muahedeleri ta-
mamlanmaktadır Aramızdaki iktisadi mü-
nasebet inkişaf  halindedir.. Amerika Müt-
tehit Cumhuriyetleriyle münasebetimiz ti-

cari ve iktisadi inkişafı  ile iyi bir gidişte-
dir. Yeni bir ticaret muahedesi imzalamış 
olduğumuz ifade  etmek iyi ve genişlemeğe 
müstait münasebetin ifadesi  için güzel bir 
vesiledir.. 

İşledikleri arazi kendi malları olmı-
yan vatandaşları toprak sahibi yapmak 
için bu sene bazı şark vilayetlerimizde işe 
başladık.. Bizim bu işte mesleğimiz top-
raksız köylüye kendi malı yapacağımız 
tarlasında çalışmak imkanmı hazırlamak-
tır. Bunun haricinde büyük çiftlik  işlet-
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mekte olan gayret ve servet sahiplerine 
dokunmak şöyle dursun, aksine olarak 
bunların da iyi çalıştıklarını ve kazandık-
larını görmekten memnun oluruz. 

Her vasıta ile küçük arazi sahiplerini 
istihsal kooperatifleri  halinde birleşmeğe 
teşvik ve yardım ediyoruz. Bu zirai koo-
peratifler  için Ziraat Bankasının delale-
tiyle ilk teşebbüsler ümit verici bir man-
zara göstermektedir.. 

Büyük Meclise mühim iktisadi ka-
nunlar takdim edeceğiz. Yeni gümrük 
tarifeleri  tedricen tatbik olunmağa baş-
ladı. Tarife  siyasetimiz müfrit  ve hesapsız 
bir himayecilik fikrinden  uzaktır. Ticari 
muvazenemizi hayati bir ehemmiyetle gö-
rüyoruz. Bu ihtiyaca ve emsaline nisbetle 
bizim tarifemiz  ancak zaruri ve asgari bir 
tedbir mahiyetindedir.. 

Buğdayı bilhassa himaye ettiğimiz 
doğrudur.. Bizim halkımızın yüzde 70'i 
çiftçidir.  Takip ettiğimiz himaye siyaseti 
yüzde 70 çiftçiyi  kuvvetlendirecek, bu-
nunla alakadar olan yüzde 20'den fazla 
Sair müstahsilleri sarsmıyacak bir yoldur. 
Senelerdenberi takip ettiğimiz buğday hi-
mayesinden milletimizin yüzde 70'inin 
sefaleti  bedeli olarak vazgeçmiyeceğiz. 
Bu memleketin her türlü inkişafı  ziraat-
ten çıkan servete istinat eder. Türk köylü-
sünü zengin etmeğe çalışmak siyasetimi-
zin ana hatlarındandır. 

Yeni tarifelerin  tatbikinden evvel 
tüccarın isabetsiz telaşı memleketin bir-

çok aylık ithalat eşyasını birden ve top-
tan memleketimize getirdi. Bunun neti-
cesi olarak, fazla  ve acele döviz satın 
alınması yüz gösterdi. Milli paranın son 
ayda bir miktar tenezzülü bu suni sebep-
tendir.. Milli para mukavemet ve istik-
rarını hayretlere şayan bir kudretle isbat 
etmiştir.. 

Bu sene Büyük Meclise takdim etti-
ğimiz bütçenin hususiyeti, yekününiin ge-
çen sene bütçesinden pek az farklı  olma-
sıdır.. Mali zihniyetimizde intizama ve 
muvazeneye verdiğimiz ehemmiyetin bu 
derecesi hakikaten dikkate kayıktır. 

Borçlarımızı muntazaman ödüyoruz.. 
Yeni vergiler teklifini  düşünmüyoruz. Bi-
lakis, mevcut bazı vergilerin hafifletilmesi 
imkanını tetkik ediyoruz. 

Devlet bankası ihdası için tetkikatımız 
çok ilerlemiştir.. İki kat fazla  süren za-
lim bir harpten ve onun emsalsiz tahriba-
tından sonra eğer bu memleket bütün 
büyük ihtilafları  halletmiş, hatta dostluk 
münasebetleri kurmuş ise, harici ve dahili 
borçlarını bir uzlaşmaya bağlamış ve mu-
ayyen bir hesaba koymuş ise, sağlam ve 
muvazeneli bir bütçe ile dahili ve harici 
bütün tediyelerini intizam ve istikamet ile 
ifa  edebilmekte ise, eğer vatandaşlar ha-
rap yaralarını tamir ederken ayrıca şimen-
diferler  için bugüne kadar 100 milyon lira 
sarfedebilmiş  iseler, bu memlekete kuv-
vetli, canlı diri vatandaşların iktisadi ka-
biliyeti yüksek ve iyi idare olunan yurdu 
denilebilir. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN PARAMIZIN KIYMETİNİ YÜKSELTMEK İÇİN 
ALINACAK TEDBİRLER ÜZERİNDE KONUŞMASI 

ismet Paşdnın  bu konuşması,  iktisat  politikasında  bir dönüm  noktasına  gelinmiş 
olduğunu  gösteriyor.  Türk  lirasının dış  değerinin  son aylardaki  hızlı düşüşü  ile, yöneti-
min ekonomide  birçok  şeyi temelden  gözden  geçirmekte  olduğu  anlaşılıyor.  Dövize karşı 
aşırı talep ekonomide  ciddi  bir istikrarsızlık  yaratmıştır.  Bunun önlenmesi için döviz  talebi-
ni kesici radikal  önlemler  almak  gerekmektedir.  Ancak, iş bununla bitmemektedir.  Bazı 
ilkelere  sıkı  sıkı  bağlanmak  şarttır.  Bunlar da,  bütçenin denkliği  ve dış  ticaretin  fdışsa-
tım-dışalımın)  dengede  olmasıdır.  Bunun anlamı, tasarrufları  yurt içinde  tutmak,  dış-
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alım yerine yerli malı tüketimini  özendirmektir.  1930 yılının hemen başında,  yeni poli-
tika  çizgisinin yeni yasalarla  uygulanmaya geçirildiğini  göreceğiz. 

11.12.1929 

İSMET PAŞA — Çıktı ğındanbe-
ri millî para her sene nihayetinde bir 
miktar tenezzül kaydetmiştir. Son beş 
altı . senelik tenezzülün sebepleri şun-
lardır: 

Birçok seneler kapalı, mahrumiyet 
içinde kalmış memleket sulh ile nefes  al-
dıktan sonra birçok ihtiyaçlarını hariçten 
tedarik etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Hazır yiyen, geçmiş asırların kötü mi-
rası olarak açık bütçe ile memleket idare 
etmeğe çalışmak alışılmış bir hastalıktı. 
Sonra, üstüste birkaç yıl verimsiz ve kısır 
geçti. Bunların hepsinden mühim olmak 
üzere, daha doğrusu bunların hepsine asıl 
sebep olarak memlekette millî iktisadın 
kifayeti  gibi bir düşünce vatandaşın ve 
cemiyetin fikrinde  yer tutmamıştır. Ge-
çen senelerin sebeplerini bu suretle hu-
lâsa edebilirim. 

İçinde bulunduğumuz senenin muha-
sebesi ise şudur: 

Bizim için çok ağır ve zahmeti sayı-
lacak didinmelerden sonra devlet idare-
sinde açık bütçe belâsı bertaraf  edilmiştir. 
Güç kazanılan bu iyiliği zikrederken bil-
hassa kaydetmeliyim ki açık bütçe teh-
likesi artık iyi doktorların tekayyüt ve 
nezareti altında nüksetmiyecek bir has-
talık değil, her idare adamının, her va-
tandaşın önüne görünerek gelir bir mik-
rop olmuştur. Atide hiçbir zaman bu mik-
rop bünyemize müessir olmıyacaktır. İk-
tisat ve istihsalimize esaslı olarak iyi tesir 
eden bir müessir de şimdiye kadar va-
tanda bütün teşkilâtı ve kanunlariyle en 
son ilim esaslarına müstenit bir devletin, 
ve içtimaî varlığın kurulmuş .olmasıdır. 
Dahilî ve haricî politikada istikrar ve 
emniyet havası, iktisadî inkişafa  temel 
olacak amillerdendir. İktisat endişesi bü-

kıymeti üzerinde en kötü tesir yapan amil 
tün zihinlerde belirmiştir. Henüz duygu 
halinde bulunan bu endişenin umumî ha-
yatta yapacağı, yapması lâzım olan te-
sirleri henüz tatbik etmeğe başlamış de-
ğiliz. Şimdi bu sene için toplanan ve millî 
paranın tenezzülüne sebep olan yeni amil-
lerden bahsedeceğim: 

Bunun birincisi haricî borçların te-
diyesine başlanmasıdır. Bu bir amildir ki 
her sene mevcut ve müessir olacâktır ve 
bunun tesiri diğer tedbirlerle muvazeneye 
getirilmek lâzım gelecektir. Diğer taraf-
tan borcu tanımak bir mukaveleyi müs-
tekimane tatbik etmeğe çalışmak, emni-
yet ve itibara müspet-tesir eder avamilden 
addolunmaktadır. Yeni gümrük tarifesi-
nin tatbiki vesilesiyle bazı tüccarın isa-
betsiz telâşından bu kürsüde daha evvel 
bahsetmiştim. Bu telâş yüzünden az za-
manda memlekete yığılmış olan malla-
rın tesiri son haftalarda  menfi  olarak pek 
ziyade göze çarpmıştır. Menfi  tesiratın 
hepsinden mühim olmak. üzere para te-
nezzülünün ruhlarda uyandırdığı endi-
dişeyi, buhranı zikretmeliyim Masum ruh-
lar kendi 10 lirasını tehlikeden kurtarmak 
için döviz tedarikine kalkmışlar ve herke-
sin ayni telâşı ile kendi 10 lirasını değil, 
evini, dükkânını, tarlasını, istikbalini teh-
likeye atacağını farkedemez  olmuşlardır. 
Kötü niyetli ve imansız olanlar için mey-
dan zehir saçacak tam bir fırsat  gösteri-
yordu. (Devletin mübayaa ihtiyacı ileride 
daha fazladır,  devlet paranın kıymetini 
tutabilmek için bütün servetini sarfetmiş-
tir, hükümet millî parayı düşüre düşüre 
sıfıra  yaklaştıracak sonra az bir bedel ile 
parayı piyasadan toplayıp Devlet Ban-
kası açacak ve yeni para çıkaracak) gibi 
şayialar herkesi parayı atmağa teşvik edi 
yordu. Şüphe yoktur ki: Millî paranın 
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ruhlarda husule gelen emniyetsizlik ve 
buhrandır. 

Millî iktisat, maliye, Millî para için 
bildiklerimizi, kanaatimizi yıllardır bu 
memleketin pek çok işlerinde ve tecrübe 
mektebinde edindik. Bildiklerimize itima-
dımız, tedbir addettiklerimizi tatbik et-
mekte sebatımız sarsılmaz derecede sağ-
lamdır. Bir insanın da bir devletin de 
maişet ve siyaset yolu kendi takatini 
doğru tartmakla tayin olunabilir. Muk-
tedir olduğundan feda  etmemek muktedir 
olmadığına girişmek doğru tartının ilk 
mizanıdır. Bu mikyas, hayatta kazandığı 
ile geçinen, kanaatkar ve alnının teriyle 
mütemadiyen kazancını artırmağa çaba-
layan çalışkanı ve terakki edeni yaratır. 
Millî paranın altına nazaran sabit bir 
kıymet alması bütün kuvvetimizle var-
mağa çalıştığımız hedeftir.  Millî paranın 
düşürülerek ortadan kaldırılması değil, 
millî paranın daha ziyade kıymetlendire-
rek altına bağlanması bizim bütün gayret 
ve kuvvetimizi sarfettiğimiz  başlıca he-
deftir.  Bedava kazançları için bunun ak-
sini vatanda söyliyenlere ve yapanlara 
Türk milletinin bütün kuvvetiyle biribirin-
den müessir iki can yakıcı ceza tatbik 
edeceğiz. Cezanın birisi millî parayı kıy-
metlendirerek pek sevdikleri bedava ka-
zançlarının teminini temelinden mahvey-
lemektir. İkinci ceza her cürmti gördük-
çe mücrimi kanuna teslim etmektir. Bir 
şahsın emniyetine ve servetine kastedenin 
cezası düşünülürse bütün vatandaşların 
ceplerindekine, yuvalarındakine kasde-
denin cezası elbette tasavvur olunmıya-
cak kadar ağır olacaktır. Millî parayı kıy 
metlendirmek ve tutmak için türlü feda 
kâılıkla hesapsız döviz tedarik edip sat-
mak düşündüğümüz tedbirlerden değildir. 
Birçok memleketlerde birkaç kere tecrübe 
edilmiş olan bu usulün sakatlığı tered-
düt götürmez bir bedahettir. Bizim düşün-
düğümüz başlıca tedbir bütçe muvazenesi 
gibi bütün memleketin tediye muvazene-
sinde açıktan kurtulmaktır. 

Bu memleket devlet mübayaatı, va-
tandaş sarfiyatı  ve memleketin inkişafı 
için harice çıkarmağa mecbur olduğu pa-
ralar kadar lâakal o kadar, harice mal ve 
sây satmak, yani istihsal etmek lâzımdır, 
buna mecburdur. Size nazariyatta ifa-
desi en kolay, bilfiil  tahakkuk ettirilmesi 
bu asrın insanlarının ve cemiyetlerinin 
başlıca meşgalesi olan bir mevzudan bah-
settim. Bu mevzu hemen bütün dünyanın 
başlıca müşterek derdidir: Vaktiyle hü-
kümetlerde bütçe muvazenesi de bu za-
viyeden görülürdü, yani devittin bütün 
ihtiyaçları evvelâ tesbit olunur, sonra bu 
ihtiyaçları kaışılıyacak membalar aranır. 
Yeryüzünde olan bu usulü takip edebilen 
hükümet kaldı mı ? Bunu bilmiyorum. Bi-
zim iyi bildiğimiz şey bütçe muvazenesi 
için evvelâ devletin membalarını, gelirini 
hesap etmek ve ihtiyaçlarını bu gelirin 
hesabı içinde kısıp çerçevelemektiı. Umu-
mî servetin artması ile imkân bulduktan 
sonradır ki yeni ihtiyaçlar için masraf 
açabiliyoruz. Bütçe açığının bütün keş-
mekeşlerinden ve dertlerinden bu usulle 
kurtulduk. 

Bu memleket bütün vatandaşların 
her vasıta ile kazanıp harice mal ve sây 
olarak gönderdiği kıymetten daha fazla 
hariçten kıymet almıyacaktır. Devletin ve 
milletin bütün uzuvlannın harice tediye 
ettiği, bütün vatandaşların harice sattığı 
mal ve sâyin bedelini aşmıyacaktır. Mem-
leketin resmî ve hususî bütün ihtiyaçlau 
ve bütün inkişaf  arzuları kendi istihsalâtı 
ile çerçevelendirilecektir. Hariçten daha 
çok daha pahalı vesait tedariki, ondan 
evvel daha fazla  kazanıp elde satılacak 
daha çok kıymet bulundurmağa bağlı 
tutulacaktır. 

Bu esaslara göre size bugün yaptık-
larımızı ve yarın yapacaklarımızı arze-
deyim: 

Bütün vekâletlerin bütçeleri dahilin-
de hariçten tedarik etmeğe mecbur ol-
dukları, henüz sarfolunmamış  ihtiyaçla-
rını derhal tevkif  ettik. 
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Bütün memlekette hususî idarelerde 
ve belediyelerde tasavvur edilip henüz bir 
mukaveleye bağlanmamış olan haricî mas-
rafları  kâmilen durdurduk, yani bir lira-
nın harice çıkarılması için İcra Vekilleri 
Heyetinden müsaade almak lâzım gele-
cektir. Bu tedbirin asıl tesiri, mühim te-
siri gelecek sene daha ziyade görülecek-
tir. 

Büyük Millet Meclisinin yeni büt-
çesini tatbik etmek bize nasip olursa sene 
başı ilk işimiz bütün Vekâletlere ve bütün 
teşkilâtlara döviz bütçesi tebliğ etmek 
olacaktır. Bu senelerde mukavereler dev-
redilecek tediyeler başta, tediye ettiğimiz 
den daha fazla  gelir temin edecek işler 
onun arkasında olacaktır. Bunların hari-
cinde her hangi bir haricî tediye Heyeti 
Vekilede evvelâ tetkik edilmek icap ede-
cektir. 

İktisadî açığın girift  olan, güç olan 
asıl millî kısmına geliyorum. Devlet ha-
yatında olduğu gibi millet hayatında da 
kendi membama yani istihsaline kifayet 
etmek endişesi, işte asıl büyük tedbir 
budur. Millet, kendi istihsalinden fazla 
sarfetmiyecek,  kanaatkâr bir hayata giı-
mek mecburiyetindedir. Bu memlekette 
senede beş milyon liralık kahve ve iki 
milyon liralık çay içilmektedir. Geniş or-
manlatı ile meşhur, henüz demiryolu uğ-
rağı olmıyan bir şehrimizde elektrik tesi-
satı için lâzım olan direkleri demir olarak 
harice ısmarlamalardır. 

Eğer istihsalâtımız kifayet  etmiyorsa 
ve çalışkan vatandaş ekmekle kahve ara-
sında muhayyer kalacaksa onun kahveyi 
tercih edip dermansız düşmemesi için gü-
cümüz yettiği kadar kulağına bağıracağız. 
Güzel lâvanta sürünmüş ince ipekliler 
içinde Türk kızlarının cılız ye ciğeri çürü-
müş bir hale gelmesine muvafakat  etmi-
yeceğiz. Anadolu dağlarının çiçeklerini 
başına takarak gürbüz vücutla cepane 
taşıyan anaları gibi kızlarımızın sağlam 
vücutlu ve yerli ipekleriyle dağçiçeği ko-
kusunu dalgalandırarak her şeyden evvel 

kuvvetleri, kanaatkârlıkları, tasarruflaı  iy-
le kendi yuvalarını yılmaz kaleler gibi sağ-
lamlaştırmalarını istiyeceğiz. 

Millî tasarrufa  da başlarken evvelâ 
kızlarımızın vazifelerinden  bahsetmem pek 
tabiîdir. Çünkü bir yuvaya millî tasarruf 
ve kanaatkârlık bir defa  kadının dikkati 
ve tekayyüdü ile yerleştikten sonra erke-
ğin buna mukavemet edebilmesi madde-
ten mümkün olacaktır. Bin belâya karşı 
koyan, bin musibeti ezip yenmek ile mey-
dana çıkan millî mevcudiyet mahza millî 
maişeti tanzim edememek yüzünden teh-
likeye düşürülmiyecektir. Aklı eren bü-
tün vatandaşlaıın şuurunu uyandırmak ve 
bu uğurda devletin bütün kuvvetlerini 
harekete getirmek kat'î kararımızdır. Söz-
lerimde mukavelâtın itibarını sarsacak ve 
vatandaşlara haricî mallara karşı cebrî 
ve telkinî boykot ilham edecek bir mana 
yoktur. Böyle teşebbüslere şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da asla mü-
saade etmiyeceğiz. Devletin ittihaz ede-
ceği tedbirleri medenî bir devletin hu 
kuku dahilinde bulunan tedbirlerden alı-
yoruz. Millî tasarruf,  yerli mal istihlâk-
gibi tedbirleri şuurlu yaşamak istiyen her 
müstakil milletin düşündüklerinden yap-
tıklarından seçiyoruz. Kezalik millî ikti-
sat muvazenesinin samimi arzularından 
intikârları ve dahilde fiat  muvazenesinin 
lehlerine ihlâli için ümit çıkarmak istiye-
cekleri, umduklarından mahrum etmeğe 
çalışmak mühim bir meşgalemiz olacak-
tır. Yaşamak kudreti, her ölçüyü aşacak 
kadar sağlam ve temelli olan Türk milleti 
kendi kendini yemek vaziyetine asla düş-
miyecektir. Bu uğurda Büyük Millet Mec-
lisinin alabileceği tedbirler ve memleket-
ten icap ederse istiyeceği fedakârlıklara 
feragatlere  ancak ahmaklar hudut tasav-
vur edebilir. 

Bu seneki buhrana geçiçi bir amil 
olan fazla  stok ithali şimdiden tesirini 
kaybetmeğe başladı. Son iki aydaki itha-
lât geçen senenin ayni aylarına nisbetle 
hemen yarıya yakın derecesinde düşmüş-
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tür. Devlet Bankasının sermayesi şimdilik 
millî para üzerine vücuda getirilecektir. 
Bankanın ilân olunan ilk vazifeleri  ara-
sında millî paranın altın üzerinden tesbiti 
kaydi bulunmıyacaktır. Altın üzerinden 
millî paranın tesbiti bütçede, devlet mu-
bayaatında, millî iktisadiyatta ve bütün 
vatandaşların tasarrufatında  düşünül-
müş tedbirlerin neticesi olarak yapılacak-
tır. Bu hazırlıklar, millî paranın kıymeti-
nin tecrübelerle yerinden oynamaz bir 
hale geldiğini gösterecektir. Filî istikrar 
denilen bu netice hâsıl olduktan sonradır 
ki kağıt paramıza karşılık vaz'ı gibi bin-
nisbe çok kolay bir tedbire sıra gelecek-
tir. 

Ancak, yetişkin hür milletlere millî 
tehlikeler ve millî tedbirler haykırabilir. 
Yetişkin, hür büyük bir milletin idaresin-
de mes'uliyet sahibi olan vatandaş gibi 
vaziyetten, tehlikeden tedbirden, icabında 
fedakârlıktan,  göz diktiğimiz hedef  karşı-
sında birçok ileri geri dalgalanmaktan, 
fakat  sönmez tükenmez azmü himmetten 
ve behemehal kazanılacak kat'î muvaf-
fakiyetten  bahsolunabilir. Osmanlı İmpa-
ratorluğunun inhitat devrelerini ve son 
demlerini mühürleyen şey aklı erer ve 
münevver geçinenlerin ve mes'uliyetk bu-
lunanların her iş başında "Biz bu işin 
hakkından gelemeyiz" vehminde olmala-
rıdır. Bu kanaat onların şahsî kudreti ve 
faaliyetlerini  ilk anda kemirirdi. İlk müş-
külât ile her mücadelenin tabiatınden olan 
devir devir aksi tecelliyat derhal mağlû-
biyeti nefislerinde  iman haline getirirdi. 
Her millî mücadelede hazır olan en bü-
yük cevher, yani milletin kendisi ise ilk 
anda onlara itimadını kaybeder, yardı-
mını esirgerdi. Bundan daha tabiî ne ola-
bilirdi? 

Şimdi biz size millî mücadelecilerin, 
ilk halk idaresi adamlarının kanaati ile 
söyliyeceğiz. Nekadar zorlu ve çetin olur-
sa olsun hiçbir millî mes'elenin halli millî 
şuurun ihatası haricine çıkacak kadar 
sarp değildir. Herşeyden evvel fertçe  ve 

devletçe biribirimize güvenerek ve biribiri-
mize yardım ederek ve dayanarak bu yeni 
mücadeleyi, millî para. millî iktisat, millî 
tasarruf  mücadelesini behemehal başara-
cağımıza itimat etmeliyiz. Kat'î neticeye 
varmcaya kadar millî paramızın ileri geri 
göstereceği dalgalardan asla ürkmemeli-
yiz, asla ürkmiyeceğiz, asla yılmayacağız. 

Bu kürsiden millet vekillerinin huzu-
runda kat'î kanaatle beyan ve ilân ederiz 
ki millî parayı muhafaza  edenler asla 
kaybetmiyecekler behemehal kazanacak-
lardır. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Ben-
deniz şöyle düşünüyorum: yüz elli milyon 
liralık kâğıt paramız var; iki yüz milyon 
lira mükellefiyet  vardır; ve bu da idarei 
hususiye, belediye, şimendiferler  ve va-
purlar gibi sabit ve muayyen yerlere sar-
fedilmektedir. 

Sonra İsmet Paşa Hükümeti ise bütün 
aldığı tedbirlerde şimendüferinde  ve saire-
sinde gayesi tamamen istihsale matuftur. 
Şimendüfer,  diyoruz, o da iktisadın hari-
cinde değildir. Filan yerde çürüyen bir 
buğdayı, memleketin bir yerinde açlık 
zuhur ettiği zaman oraya yetiştiremiyoruz. 
şimendüfer  bu gibi şeyi kaldırırsa memle-
ket de daha fazla  istihsal yapacak demek-
tir. Binnetice şimendifer  işi de iktisadî bir 
harekettir. Sonra su işleri yapıyoruz. Ge-
çenlerde hesap ettik, mühendislere sorduk; 
sırf  Eskişehir havalisinde Sakarya, Porsuk 
ameliyatı, dört milyon dönüm yer sulu-
yor. Buarazi münavebe ile ekilmek sure-
tiyle kırk bir vagon zahire ihraç edebilir. 
Tabiî memleketin daha kaç tane Eskişehri 
vardır ve Devlet te her tarafta  bu adımları 
atmıştır. 

Ecnebî parası yükseldiği vakit ecnebî 
parasiyle muamelesi olan tiftik  ve üzü-
mün fiatının  da yükselmesi lazımdır. Ha-
yır yükselmiyor. Tiftik  yine olduğu yerde 
duruyor. Dahilde et 30 kuruşu muhafa-
za ediyor. Buğday on kuruşta duruyor 
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Bu millet, şu üç dört sene geçen 
kurak zamanlarda ihtiyacını ottan tedarik 
ederek, yene hükümete bar olmamış bir 
millettir. Elhamdülillâh şimdi öyle bir 
zaruret yoktur. Sonra bir de milletimizin 
manzarai umumiyesine bakalım, başka 
memleketlerde, iş bulamıyan bir milyon, 
iki milyon gibi bir nüfus  Hükümetin büt-
çesine bar oluyor. Bizim memleketimizde 
ise, karınca kararınca, herkes et buluyor 
et yiyor, ekmek buluyor ekmek yiyor ve 
ne de olsa Hükümete bar olmıyor. Böyle 
bir milletin, böyle bir Devletin parası 
neden İngiliz parasından aşağı olsun!" 

Bunu havsalama aldıramıyorum. İki 
sene sonra kâğıt paramızın İngiliz parasıy-
le müsavi olacağına kaniim. Çünkü, mem-
leketimiz bakirdir. Her neresine uğransa 
bir menbaı hayat ve istihsal bulunur. 
Başka memleketler, işletilmiş en son ran-
dumanı alınmıştır. Bendeniz hükümetten 
bir ricada daha bulunacağım. Hariçten 

gelen müesesatı maliyenin bir az başı boş-
tur. Gelişi güzel bırakılmışlardır. Farzı 
mesaileri memlekete acaba hangi cihetten 
muzur olabilir, onların kârına kimsenin 
göz koyduğu yok, tetkik edilmemiştir. 
Bu müessesatm çalışma tarzları hükü-
metçe bilinmiş olmalıdır ve kazançları 
meşru ve makul bulunmalıdır. Bu gibi 
müessesatm sun'î olarak memleket ser-
mayesini çekip götürmesinden telâş eden 
adamlarla temas ettik. Devletin iktisadî 
müvazenede bir parça müsaadekâr ve 
müsamahakâr davrandığından, Devlet 
Bankasının ecnebî parası alarak teesüs 
edeceğinden, ve fazla  miktarda ingiliz 
parası mübayaa etmek iztirarında bulu-
nulduğundan, Devletin ecnebî parası esas 
ittihaz edilerek mukavele yapmakta has-
sasiyet göstermediğinden, şu ve bu gibi 
vaziyetlerden bahsettiler. Şimdi şükran ve 
minnetle görüyoruz ki Hükümetimizce her 
hususta tedabiri ciddiye alınmıştır. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY ANADOLU AJANSİ 
MUHABİRİNE BEYANATI 

12.12.1929 

Hatırlanacaktır ki yeni gümrük tari-
fesinin  gerek müzakeresinde gerek tatbi-
kinden evvel İstanbul gazetelerinde intişar 
eden beyanatımın mühim bir kısım ihta-
latçıların gümrük resimlerinin artacağını 
ve tarifenin  tatbikinden sonra eski ve yeni 
gümrük resimleri arasındaki farktan  is-
tifade  edeceklerini düşünerek piyasanın 
ihtiyaç ve tahammülünden fazla  mal it-
hal ettiklerine işaret etmiş ve bununla 
beraber bu cereyanın yakın bir buhrana 
müncer olacağını söylemiştim. 

Bugünkü umumî piyasa vaziyetinde 
müessir olan sebepler, demek ki, zama-
nında müşahede edilmiş ve alâkadarlar 
da beklenmesi tabiî olan bu netice etra-
fında  tenvir edilerek ihtiyatlı harekete 
davet edilmişlerdir. 

Bugünkü piyasa vaziyeti, bu netice-
nin maalesef  tahakkukundan ibarettir. 
Haricî tediye taahhütlerinin vadeleri, it-
halât hareketlerinin son aylardaki kesafeti 
ile mütenasip olarak biribirini takip eden 
yakın fasılalarla  geldiğinden piyasada dö-
viz talebi artmış, döviz kurları yükselme-
ğe başlamıştır. 

Kurların yükselmeğe başlaması ha-
rice borçlu olanları, borçlarının karşılı-
ğını, melhuz yeni kur terfilerinden  evvel 
temin edebilmek için mevsimsiz döviz 
mubayaasına sevketmiştir. Talepler tea-
kup ettikçe kurlar yükselmiş ve kurların 
tereffüü  döviz mubayaatındaki tehalükü 
artmıştır. Bu meyanda bilâsebep ve lü-
zum döviz mubayaasınm yapılmakta ol-
duğu da mülâhaza edilmektedir. 
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Bu ister spekülâsyon, ister döviz it-
harı mahiyetinde olsun, piyasa haleti ru-
hiyesini ihlâl eder. Bu cereyana kapılmış 
olanların da büyük mes'uliyet hisseleri 
vardır. 

Döviz piyasasının bugünkü temayül-
lerinde başlıca amil olarak kabul edilen bu 
iki sebep haricinde, düyunu umumiye 
taksiti senevîsinin ve demiryolları itilâf-
namelerinden mütevellit tediyatında mü-
essir olduğunu zan ve tahmin etmekte 
tam isabet yoktur. Zira hakikat şudur ki; 
taahhiidat daha evvel derpiş edilmiş ve 
ihtiyacın mühim bir kısmı geçen sene dö-
viz olarak tediye olunmuş bulunmakta idi. 
Bu işler için bu sene devlet tarafından 
yapılan döviz mubayaası geçen senekinden 
çok daha azdır. Düyunu umumiye ve 
şimendiferlerin  929-930 malî senesi tak-
sitleri kamilen ödenmiş bulunmaktadır. 
Hazine son aylarda döviz mubayaa et-
mediği gibi bundan böyle de döviz mu-
bayaa etmek zaruretini duymamaktadır. 

Kurların tereffiiüne  sebep olarak gös-
terilen devlet mubayaatma gelince,. 

Bilhassa demiryollarımızm inşaatına 
devam edildiği gibi gerek bu inşaatın, 
gerek mevcut hatlarımızdaki tamiratın 
istilzam ettiği malzeme bedelleri de ehem-
miyetsiz addolunmıyacak miktarlara ba-
liğ olmuştur. 

Bu haricî mubayaat bedellerinin bü-
yük kısmı mevcut kambiyo ihtiyatımızla 
ödendiği gibi, mütebakisi de piyasadan 
yeni kambiyo mubayasını istilzam edecek 
miktarda değildir. 

Maamafih  hükümet de, mes'eleye ya-
kın alâkasının bir delili olarak bu sahada 
müspet bazı tedbirler ittihazını karar 
altına almıştır. Bu tedbirler bilhasa dev-
let dairelerinin döviz mubayaasını is-
tilzam edecek mahiyetteki bilûmum sar-
fiyatının  murakabesiyle, bunların müm-
kün olan bütün eşkâlinde yerli mamulât 
ve müstahselât ikamesini istihdaf  etmek-
tedir. Fakat asıl hakikat sadece tarife  -

kanununun tatbikine takaddüm eden dört 
ay içinde normal miktarı tecavüz eden 
ithalâtın takriben yüz milyon Türk lira-
lık bir nisbete varmış olmasıdır. 

Memlekette döviz talebine mukabil 
döviz arzının şimdiye kadar nisbî bir 
muvazenet temin edememesine gelince: 

Bunun bilhassa ihracat satışlarının 
bu seneki bataetinde, ihracat emtiamızın 
bu sebepten dolayı henüz mutat olan 
mikyasta sürülmemesinde aramak zaru-
rîdir. Aldığımız malûmata nazaran, satış-
lar her taıafta  gereği gibi inkişaf  etmek-
tedir. Gümrük hasılatı 928 ve 929 teşri-
nievvellerinde şu miktara baliğ olmuştur. 
T.L. 929 T.L. 928 

3.679.000 4.863.000 

Görülüyor ki gümrük resminin va-
satı yüzde 12 den yüzde 20 ye çıkmış ol-
masına rağmen gümrük hasılatının bir se-
ne evvelki ayni hasılatına kıyasla, dörtte 
bir nisbetinde bir tenakus kaydedilmiştir. 
Bu tenakus, ithal edilen emtianın kıymeti 
ile ifade  edilmek istenilirse, 1929 senesi 
teşrinievvel indeki ithalâtın 1928 senesi 
teşrinievvelindeki ithalâttan (20) milyon 
lira miktarından daha dun olduğu sure-
tinde anlaşılması lâzımdır. Elde bulunan 
rakamlar, gümrük rüsumu hasılatının son 
ay zarfında,  bir ay evveline nazaran, 
daha ziyade gerilediğini göstermektedir. 
Bu mukayeselerden istihraç edilen hüküm 
şudur ki, defaten  fazla  miktarlarda ithal 
edilmiş bulunan emtianın büyük bir mik-
tarı son ayların ithalât noksanîsi ile mühim 
surette telâfi  edilmiştir. 

Bundan başka ithalât tehacümünün, 
tarife  kanununun mer'iyete girmesinden 
dört beş ay evvel başladığı nazarı dikkate 
alınır ve ithalâtın müteamil olan vadelerle 
ödendiği düşünülürse; mezkûr aylardan 
kanunun tatbikine başlandığı tarihe ka-
dar girmiş olan emtianın büyük bir kıs-
mının bedellerinin ödenmiş bulunması 
aşikârdır. Piyasa, görülüyor ki vaziyet-
teki gayri tabiîlik devresini geçirmiştir. 
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Memlekete lüzum ve ihtiyaçtan fazla  mal 
girmesinin tabiî bir neticesi olarak hadis 
olmuş bulunan bugünkü muvakkat vazi-
yet makul bir himaye tesis ederek mem-
leketin seri bir iktisadî inkişafa  mazhari-
yetini ve zaman zaman kendini hissettir-
mekten hali kalmıyan tediyat muvazenesi 
açığından kat'î surette izalesini temin için 
yapılan yeni gümrük tarifesinin  tatbikine 
devam ettikçe tekrar hudusuna imkân 
yoktur. 

Ancak bugünkü vaziyetten istifade 
kastile bazı eşhas ve müessesatm borsa 
kanununun hükümleri haricinde muame-
lâta içtisar ettikleri alınan haberlerden 
anlaşılmıştır. Bu gibi ahvale meydan ver-
memek ve buna içtisar edenleri kanunun 
derpiş ettiği şekilde, cezalandırmak için 
vekâlet daha müteyakkızane harekete ka-
rar vermiştir. 

Bundan başka, hükümetin meydanı 
tedavülde bulunan evrakı naktiyeyi ya-
nlamak suretiyle halktan cebrî bir istik-
raz almak tasavvurunda bulunduğu hak-
kında bethahane şayiat deveran ettiği an-
laşılmaktadır. Bu şayiatın piyasanın le-
mayülâtında menfi  tesirat icra etmekten 
hali kalmıyacağı ve kalmadığı aşikârdır. 
Bu hainane tasnii ancak nefretle  ret ve 
tekzip ederim. 

Hükümetçe alınan ve alınacak olan 
tedbirlerin yakın bir atide beklenen neti-
ceyi temin edeceği muhakkaktır. Halkımıza 
daima daha az istihlâk edilen maddelerin 
milliyetini araştırmak gibi millî iktisat 
menfaatimizin  emrettiği hedeflere  doğru 
daha azimkârane yürümesi lüzumunda bir 
defa  daha tevakkuf  etmek isterim. 



MENKUL KIYMETLER VE KAMBİYO BORSALARI HAKKINDA 
1447 NO.LU KANUNA MÜZEYYEL KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(1447 NO.LU  MENKUL  DEĞERLER  VE  KAMBİYO  BORSALARI 
YASASINA  EK  GİBİ  GETİRİLEN 

TÜRK  PARASINI  KORUMA  KANUNUNUN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Türk  parasını koruma  kanunu, iktisat  politikasının  tarihçesinde  önemli bir dönüm 
noktasıdır.  Bu konuda  yapılan görüşmeler  aşağıda  yer alıyor. Yönetimin,  1929 sonların-
dan  başlayarak  oluşturduğu  anlaşılan yeni politikayı,  görüşmelerde  Başvekil  ve Maliye 
Vekili  açıklamış,  başka bir görüş ortaya atılmamıştır.  Bu ciltte  yer alan kanun lâyiha-
sında  da  belirtildiği  gibi, 1929 sonlarına doğru  gitgide  büyüyen ve ekonomik  önlemlerle 
denetime  alınamayan bir durum  ortaya çıkmıştır.  Dışalım mallarına  karşı  talebin büyük 
ölçüde  artışı, eskisinden  yüksek  yeni gümrük  oranlarının  spekülatif  mal stoklarını  artır-
ması ve Osmanlı borçları  için yapılan ödemeler  biribiriyle  çıkışınca ortaya çıkan büyük 
döviz  talebinin etkisi  altında  Türk  lirasının değeri  hızla düşmüştür.  Ekonominin  üretim 
yapısı ve kapasitesi,  bu talebi karşılayabilmekte  çok yetersizdir  ve yetersiz kalacağı  anla-
şılmaktadır.  Paranın hızla değerini  yitirmesi ve ekonominin kapatılamayacak  açıklar 
içinde  kalması  Cumhuriyet  yönetimi için göze alınabilecek  bir seçenek değildir.  Bu du-
rumda,  ekonomik  talepleri  yönetsel  kararlarla  düzenlemek  ve sınırlamaktan  başka çare 
olmadığı  düşünülmüştür.  1930'w« Şubat  ayında  yürürlüğe  girecek  olan Türk  parasını 
koruma  kanunu, biribirini izleyen kararnamelerle  yürütülecek,  kısa sürede  bu kanun ve 
kararnameler  kümesi iktisat  politikasında  ağırlık  kazanacaktır. 

20.2.1930 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — Millî 
paranın kıymetini korumak için Büyük 
Meclise bir kanun lâyihası takdim ettik. 
Kanun lâyihasının mevzuuna girmeden 
evvel bu vesileden istifade  ederek millî 
paranın kıymetinde müessir olan bütün 
amiller üzerinde vaziyeti ve düşündükle-
rimizi arzetmek isterim. 

Evvelâ haricî borçlar: Haricî borçla-
rın tazyiki hüsnü niyetle iktiham edilebi-
lecek mikyastan fazla  ve müessir olarak 
kendini göstermiştir. Haricî borçlar denin-
ce münhasıran Osmanlı Düyunu Umumi-
yesi tediyatmı anlamalıdır. Çünkü diğer 
tediyeler ya emniyetin zarurî bir tedbiri 
yahut memleket inkişafının  zarurî tediye-
sidir. Osmanlı Düyunu Umumiyesinin taz-

yiki ise memleketin iktisadî ve malî bün-
yesine yalnız (Passif)  tesir etmek mahi-
yetindedir. Osmanlı Düyunu Umum iyesin-
de bir itilâfa  varmak için bizim arzumuz 
hakikaten samimî idi. Ve bu gün de sami-
midir. Biz bu nevi borçlar için beynelmi-
lel mutat olan son mikyaslara nisbetle hat-
tâ geniş ve cömert hareket ettik. Ancak 
içinde bulunduğumuz sıkıntı, Osmanlı Dü-
yunu Umumiyesinin halini takatimizin fev-
kinde, mütezayit mahiyetini ise, istikbali-
mizi de tehdit etmek istidadında göster-
miştir. 

Bu vaziyet bizi imkânsızlığa sürükle-
mektedir ki bunu görmemek hem memle-
kete zararlı, hem bizzat hamillerin men-
faatim  muhildir. Biz bu vaziyeti Düyunu 
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Umumiye Meclisine bildirmeği dürüstlük 
vazifesi  saydık ve Martın ilk yarısında te-
masa gelmek işte bu suremle tekarrür etti. 

İkinci mevzua geçiyorum: millî para-
nın kıymeti üzerinde Devlet mubayaatınm 
fazla  müessir olduğu öteden beri söylen-
miştir.. Bu mevzu üzerinde azamî takay-
yüt göstereceğimizi ve gösterdiğimizi ev-
velki vesilelerle arzetmiştim. Takıiben Kâ-
nunuevvel bidayetinden başlıyarak bu dik-
kat ve takip Devletin, hususî ve umumî 
bütün devairi tarafından  azamî derecede 
iltizam olunuyor. Meselâ geçen seneler bu 
günlerde ve bundan evvelki ve sonraki 
günlerde Devlet ihtiyacatı için piyasadan 
satın alman (Döviz)e mukabil bu sene hiç-
bir şey alınmamıştır.. Paramızın kıymeti 
ne Devlet mübayaatmın müessir olması 
keyfiyeti  üzerinde Hükümet azamî dere-
cede tekayyüt göstermiştir.. Şubat bidaye-
tinde almadığımızı Mart bidayetinde ala-
cağımız gibi talik mahiyetinde değildir. 
Bunu dün almadığım için yarın beheme-
hal alacağım, ümidinde bulunan (sipekü-
lâtör)lerin söz dinlemez kulaklarına girer 
diye söylüyorum. Biliyorsunuz ki büyük 
iktisadî, millî tedbirlere ilk günden itiba-
ren temas etmiştik. Bunların başında mil-
lî tasarruf  mevzuları vardı. Bütün millet 
mevzuun nezaketini hissetmiştir. Millî ha-
yâtta yeni bir feyizli  cereyan açılmıştır.. 
Bundan sonra esaslı bir tedbir olarak is-
tihsali artıracak ve memlekette iktisadî in-
kişafa  zemin ve imkân verecek bir proğ-
ram vücuda getirmeğe çalışıyoruz. Prog-
ram hemen hazırlanmış gibidir. Fakat bili-
yorsunuz ki böyle iktisadî programlar da-
hi bizzat daha evvel sarfiyat  talep edeı. 
Bu sarfiyatı  herşeyden evvel kendi tasar-
rufumuz  ve bütçemiz dahilinde temin ede-
bilmek için bu sene çıkacak bütçede bü-
tün imkânlardan istifade  ederek 10, 15 mil-
yon liralık bir parayı memleketin iktisadî 
inkişafatına  ayrıca tahsis etmeği kararlaş-
tırdık.. Millî paraya teallûk eden esaslı bir 
tedbir olarak biı de Devlet Bankasının vü-
cuda getirilmesini görüyoruz.. Vardığımız 

netice, millî ve müstakil bir Devlet Ban-
kası tesisi, millî paranın muhafazasında  ve 
memleket iktisadiyatında faydalı  bir na-
zım rolü oynıyacağı zeminindedir. Bunu 
açık söylemek şu noktadan faydalıdır  ki 
Devlet Bankasını şu veya bu şekilde ya-
pacağız, millî bir şekilde olmasından başka 
bir şekil düşünüyoruz gibi vahi ümitleri, 
vahi hayalleri kimsede bırakmamak için 
istical ettim.. 

Görüyorsunuz ki hassas ve dikkatli 
olarak millî paranın halini ve istikbalini 
temin edecek kabili tasavvur bütün teda-
bire tevessül etmişizdir. Millî paranın kıy-
metini muhafaza  etmeği hükümet esas bir 
vazife  addetmektedir ve., bu uğurda her 
vasıtaya müracaat etmek hayatî bir ehem-
miyeti haizdir.. Fennî olarak sabittir ki bu 
gün millî parayı müteessir edecek avamil 
hemen yoktur.. Geçen sene bu günlerdeki 
ithalât bu seneden eksik değildir. Geçen 
senenin son sekiz aylık ithalâtı bu sene-
den eksik değildir. Yani yeni tarife  mü-
nasebetiyle memlekete girmiş olan büyük 
istoklar ondan sonraki ayların eksik istök-
lariyle tamamen tevazün halindedir. İsta-
tistiklerle sabittirki bu seneki ihracatımız 
geçen seneki ihracatımızdan eksik değildir.. 
Bu halde tekrar millî para üzerindeki taz-
yikin sebebini başka türlü anlar mıyım ? El-
bette bunun nameşru olan sebepleri var-
dır. Bu sebeplerle mücadele etmek için 
hükümet sizden selâhiyet istiyor.. Millî pa 
ra üzerinde en hassas ve müessir olan amil, 
daima bilmeliyiz ve daima söylemeliyiz ki 
halkın itimadıdır. En müessir olan tedbir 
budur.. Halkın itimadını muhafaza  etmek 
için müessir olan esaslı tedbirlerden birisi 
de sui istimale karşı mücadelede hüküme-
tin ve selâhiyettarların kat'iyen zaif  ol-
madığının anlaşılmasidır. 

Büyük Meclise verdiğimiz kanun lâyi-
hası hükümeti sui istimalcilere karşı mü-
cadele etmek için yeni ve kuvvetli selâ-
hiyetlerle teçhiz ediyor.. Herkes bilecektir 
ki hükümetin ve memleketin millî parayı 
muhafaza  etmek için tatbik etmiyeceği ted-
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bir yoktur. Mücrimi derhal Miiddei Umu-
miye teslim edip Cumhuriyet Hakiminin 
kararma rapt etmek mecburiyetindeyiz.. 

Millî parayı korumak için vereceğiniz 
salâhiyetler ciddiyetle, itina ile, isabetle, 
ve çok takdir ve temyiz ile yerinde kulla-
nılacaktır.. Tekrar teyit etmek istiyorum 
ki millî paranın kıymetine fennî  olarak 
iktisadî olarak müessir olacak bütün ava-
milin fena  tesirleri izale edilmiştir, izale 
edilmektedir, paramızın hali ve atisi emin-
dir. Kıymeti artacak ve yüksek kıymeti 
muhafaza  olunacaktır. Hiç kimsenin para-
sı, her hangi bir suretle tehlikeye maruz 
değildir.. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY(MA-
LİYE VEKİLİ) — Hepiniz biliyorsunuz ki 
bir kaç aydan beri memleket ecnebî parası 
ihtiyacı ve döviz sıkıntısı geçirmektedir. 
Geçirmekte olduğumuz bu sıkıntı zaman 
zaman bir buhran kokusu da neşretmemiş 
değildir. Sadece bir döviz buhranı belki 
de tek başına çok büyük ehemmiyetle 
mütalea edilecek mevzu değildir. Döviz 
buhranından çıkabilecek olan diğer neti-
celer vardır ki memleketin maliyesini, ik-
tisadiyatını, ticaretini birer birer ve bir 
biri arkasından bir buhrana sürükleye-
bilir. Maliyeyi bozar, çünki evvelâ a'ınan 
maaş ve ücretler alanları geçindiremez bir 
hale getirir, saniyen masraf  tertipleri gay-
ri kâfi  gelir. 

İktisadiyatı ve ticareti bozar. Çünki 
hiç kimse uzun müddetli işlere cesaret ede-
mez. Ve aldığını aldığı zaman kaça ve sat-
tığını sattığı zaman kaça satmıştır. İşler 
olamaz. Onun içindir ki tesiratı itibariyle 
döviz buhranı çok ehemmiyetli bir buh-
randır. Ve behemmehal bunun önüne geç-
mek için icap eden tedbirler bir an evvel 
alınmak lâzımdır. Bu kabîl buhranlar baş-
lıca iki amilin tahtı tesirinde tahaddüs 
eder. Bunun birisi, sadece iktisadî amildir, 
yani bir memlekette tediye muvazenesinin 
o memleket aleyhine tedricen bozulması 
tabiidir ki ecnebî parası ihtiyacını bu açığı 
kapamak için artırır ve bu artış tedricen 

millî para üzerine tesiratını hissettirir.. Di-
ğer âmil de spekülâtörlerin, spekülâsyon 
yapanların her nevi vasıtaya müracaat ede-
rek ihdas ettikleri vaziyet ve haleti ruhi-
yedir.. Bizdeki döviz sıkıntısı en evel öyle 
bir zamanda başladı ki - bunda hiçbir va-
kit ikinci şıkkı, yani spekülasyon ve haleti 
ruhiyenin bozulması ihtimalini hariç gör-
memekle beraber ondan evvel tarifelerin 
artmış olması ve tacirlerimizin ihtiyaçtan 
çok fazla  malı memlekete geçirmiş bulun-
maları, bu buhranın daha ziyade iktisadi 
olduğu kokusunu veriyordu. İktisadî olan 
bir buhranı daha ziyade iktisadî tedbirler-
le yenmek mümkün olacağına göre ve ka-
naatimizin de daha ziyade bu noktada top-
lanmış olmasından naşi iktisadî tedbirleri 
derhal aldık. Esasen bizzat buhran kendi-
sini hissettirmeğe başladığı günlerde bu 
buhrana karşı alınması lâzım gelen en bü-
yük tedbir zaten alınmış bulunuyordu. Bu 
da gümrük tarifemizin,  gümrük duvarları-
mızın ecnebî emteasınm memlekete daha 
az duhulüne imkân bırakacak dereceye 
yükselmiş olmasıydı.. Bizim sıklet ve ha-
cim üzerinden aldığımız resimlerin eşyanın 
kıymetine nazaran yüzdesi takriben yüzde 
on bir nisbetinde idi. Yani Türkiyeye ithal 
edilen emteanın kıymeti üzerinden sanki 
bir yüzde on bir resim alır vaziyetinde bu-
lunuyorduk. Bu resmi, tarife  kanununu 
tertip ederken., gayemiz malî olmakta ve 
vergi esasına istinat etmekten daha ziyade 
iktisadî esasa istinat ederek memleketimiz-
de kabili himaye olan mevaddı azamî hi-
mayeye tevessül etmek olmuştu. Bunun 
içindir ki vasati nisbetin yüzde on. dokuz 
ilâ yüzde yirmi bir raddesine çıkmış ol-
masının manası tamamen başkadır.. Bun-
dan başka derhal tesiri görülebilecek olan 
mühim bir tedbir daha aldık. O günden 
itibaren sarfedeceği  paraların bilvasıta ve-
ya bilâ vasıta ecnebî memlekete gidecek 
olan aksamını kamilen tevkif  ettik.. 

Yani normal senelerde 15 milyon Türk 
liralık dövizle tatmin edilen ihtiyaçlar iki 
milyonla bertaraf  edilmiş oldu. Binaena-
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leyh bu dahi icap ettirir ki iktisadî bir buh-
ran karşısında bulunsa idik gümrük duva-
rının ve Heyeti Vekile kararının tesirleriy-
le o buhranın çoktan zayi olması ve tabiî 
hayata girmemiz iktiza ederdi.. Gümrük 
tarifesi  arzettiğim nisbette yani kıymete 
nazaran %11 ve 12 den % 19-20 ye iblâğ 
edildiği halde hazinenin gümrükten aldığı 
vaıidat bir sene evvel ayni dört ay zarfın-
da almış olduğu resme nazaran beş buçuk-
milyon lira kadar noksandır. İcap ederdi ki 
gümrüğü vuku bulan zamların tesiratı dahi 
burada görülsün.. 

İhracatımızda normal bir azalma mev-
cut değildir. Bilâkis bundan bir sene evvel 
nasıl ihraç ediyorsak, bundan dört ay evvel 
nasıl ihraç ediyorsak elyevm ayni nisbet-
te ihracatımız devam etmektedir.. Bundan 
maada Devlet hazinesi bu sıkıntılı geçen 
aylarda bunlardan bir sene evvel gerek 
kendi tabiî ihtiyacını tatmin etmek için ve 
gerek istikbaldeki ihtiyaçlarına karşılık ha-
zırlamak için mütemadiyen piyasadan dö-
viz satın almıştır.. 

Demek ki Devlet ekonomik vaziyete 
iki şekilde dahi müdahale etmiş oluyor. Bi-
risi geçen sene aldıklarını almamak sure-
tiyle, ikincisi ise piyasaya müspet müdaha-
lesiyle.. 

Devletin birçok ihtiyaçlarının istika-
metini tebdil etmek suretiyle harice olan ih-
tiyacı bertaraf  etmesine rağmen, muame-
le vergisinden ve gümrüklerden aldığımız 
vergilerin yekûnu umumisinin gösterdiği 
sarahate rağmen ve hazinenin geçen sene-
ki alımına mukabil bu sene vermesine rağ-
men buhranın devam etmekte ısrar etmesi 
vazıhan göstermektedir ki bu buhran mün-
hasıran iktisadî müessirlerin tevlit ettiği 
bir buhran değildir. Ayni zamanda bu buh-
randa spekülâsyonun ve idarî, adlî, siyasî 
sahalarda tam istiklâlini almış olan memle-
kete iktisadî sahada bunu esirgemek isti-
yenlerin büyük tesirleri vardır.. 

Muvazi tedbirler almak lâzım gelmiş-
tir ki idarî tedbirlerle dahi müdahale et-
mek zamanı gelmiştir.. 

Evvelâ: Borsa daima gayıi tabiî bir 
vaziyet arzediyor. Bir tazyik ve bu tazyik-
ten sonra birkaç gün sükûnet sonra yeni 
bir tazyik yeni bir ricat yeni bir tazyik ve 
yeni bir ricat! İşte bu göstermektedir ki 
iktisadî tedbirlerle iktifa  ettiğimiz müd-
detçe bizi tamamen (epoize) etmek ve son-
ra belki de müracaat edilecek idarî ted-
birlerin kuvvetini kesretmek düşünceleri 
hakimdir.. Bilirsiniz bu millet büyük harp-
lerden her halde iktisaden çok yorgun çık-
tıktan sonra memleketini istihsal noktasın-
dan bom boş buldu; ta Sakaryadan baş-
lıyarak en zengin yerlerimize, deniz sahil-
lerine varıncaya kadar bütün menbaların 
kâmilen tahrip edilmiş olduğunu gördü, 
tacirlerin ve ticarethanelerin istok olarak 
bulundurdukları ithalât emteası kâmilen 
yanmış, mahvolmuş ve tükenmiş bir vazi-
yette idi. Bütün bu vaziyetler içinde bu 
memleket harekete geçti. Çalışmağa baş-
ladı ve çalışmasının neticesini noksanları 
telâfi  etmek suretinde göstermeğe başladı. 
Belki ithalât emteasının hiçbir istoku kal-
mıyan bu memlekette bugün her tacir dük-
kânında, mağazasında kâfi  derecede istok 
biriktirdi. İhracat emteamız da, ithalât em-
teamız gibi normal bir vaziyet aldı. Bir 
çok branşlarında mütemadiyen yukarıya 
doğru çıkan bir hareket göstermeğe baş-
ladı. Bu tabiî devrelerde piyasadaki para-
mızın kıymeti de gayet tabiî bir ihtizaz 
gösteriyor, gayet küçük farklar  kaydedi-
yordu. Yegâne şayanı dikkat fark  mevsim-
ler arasında görülüyordu. Denebilir ki 
Türk parası normal bir şekilde küçük 
ihtizazlarla kıymetini biraz kaybetmekle 
beraber her halde sukutlara, büyük suut-
lara maruz olmıyan oldukça sağlam bir 
para idi. Bu devrede bizim paramızı hiçbir 
memleket borsasında kote etmek fikri 
kimsenin hatırına gelmedi. Yani paramız 
bir matâdı ki az çok kıymeti vardı, her 
yerde alınıp satılması lâzım gelirdi. Hiçbir 
yerde alınıp satılmadı. Bir gün geldi daha 
tehlikeli havadisler işaa edildi ve bu şayi-
alara bilhassa onlar inandılar. İşte o za-
man paramızın birçok borsalarda birçok 
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müşterileri çıktı. Aşikâr ki bu paranın 
muhtelif  borsalarda bu sıkıntılı devirlerde 
kote edilmesi sadece hüsnü niyetle meşbu 
bir hareket ve emel neticesi değildir. Ve-
yahut sadece ihtiyaçtan doğmuş bir netice 
değildir.. 

"Devlet her tarafta  taahhüdatını ifa 
etmiyecekmiş, Devlet borçlarını eda et-
miyecekmiş, moratoryom ilân edecekmiş, 
haricî ve dahilî tediyat teahhurata uğra-
yacakmış" gibi şayialar devam edip dur-
maktadır. Şunu arzedeyim ki Devlet taah-
hüdatını muntazaman ve günü gününe ic-
ra eylemiştir. Elyevm de günü gününe ve 
muntazaman icra eylemektedir ve istik-
balde de günü gününe ve muntazaman ic-
ra eyliyecektir.. Onun için gerek memur-
ların ve gerek ücretle istihdam edilen kim-
selerin ve gerek bizimle alış veriş eden ve 
bize mal veren ve bizimle mukavele yapa-
rak malzeme teslim eden müesseselerin iti-
mat etmesi lâzım gelir ki bu tediye inti-
zamı bundan evvel nasıl idiyse, bugün na-
sılsa, yarın da öyle olacaktır.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (YOZ-
GAT) — Bir noktanın tavzihini rica 
edeceğim. Bu kanunu şükranla karşılı-

yoruz, yalnız vatanın öz evlâdı olduğunu 
iddia eden, vatanperverliği ve hamiyeti hiç 
bir kimseye vermiyen, fakat  millî banka-
ya itimat etmiyen ve parasını ecnebî ban-
kalarda saklıyanları Hükümet bu kanunu 
tatbik sırasında nazarı dikkate alacak mı-
dır?.. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MALİYE 
VEKİLİ) — Aldığımız kanun sadece bir 
selâhiyet kanunudur, bunun hikmeti vü-
cudu da hiçbir tedbiri lüzumundan fazla 
ne bir saniye yaşatmak istiyoruz, ne de 
lüzumundan bir derece fazla  almak isli-
yoruz. Onun için bu tedbirlerin kâffesini 
bir kanun çerçevesi içine almak mümkün 
değildir. Bütün işler üzerinde izahat ver-
mek ve bu sebeple çok seyyal, çok müte-
harrik ve her gün mütehavvil vaziyetler 
karşısında - lâzım gelen tedbirleri alabil-
mek ihtiyacındayız. Esasen Sırrı Beyefen-
di arkadaşımızın sordukları suali bize ve-
rilecek selâhiyet haricinde düşünmek için 
bir sebep yoktur. Ve böyle binlerce sualler 
mevcuttur. Hükümet tetkikatta ve muta-
lealta bulunduktan sonra memlekete en 
muvafık  kararlan alacaktır.. 

BELEDİYE KANUNU LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

1930 Belediye  Kanunu  kamu yönetimini ülke  çapında  yeniden  düzenlerken,  ekono-
mide  de  kentlerin  ağırlığını  artırmaya doğru  atılan bir adım  olmaktadır.  Ülkenin  geliş-
mesi, köy ve tarım ekonomisinden  ticaret  ve sanayi ekonomisine geçebilmek  olarak  dü-
şünülmektedir.  Bu gelişmenin devletin  denetimi  ile daha  çabuk ve düzenli  yapılacağına 
izleyeceğimiz  konuşmaları  genellikle  bu çizgiyi izlemektedir. 

2 0 . 3 . 1 9 3 0 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (DAHİLİYE 
VEKİLİ) (MUĞLA) — Şehirlerin duvar-
ları yıkıldıktan, milliyet hisleri ve istiklal 
fikirleri  Devlet sınırlarına dayandıktan 
sonra,... belediye işlerinin tanzim ve mura-
kabesi sırf  mahalli olmak vasfını  kaybet-
ti. ... Devletin nüfuz  ve kudreti, milletin 

bütün mukadderatına hakim olacak şümu-
lü iktisap edince milli hayat ve faaliyetin 
mühim sahaları olan belediyelerin bu kud-
retin murakabesi altına girmesi ve şehir-
lerin de Devletin vesayet ve muavenetin-
den istifade  etmesi zaruri oldu. Bundan 
başka medeniyet ve terakki şehirlerin mah-
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sulüdür. Bir milletin irfan,  san'at ve ti-
caret menbaı şehirlerdir. Devlet bahusus 
demokrasi vatandaşların medeniyet, te-
rakki, saadet ve refah  kabiliyetlerine aza-
mi imkan hazırlamakla mükelleftir.  Bu 
mükellefiyet  demokrasinin zaruret ve va-
zifesidir.  ... Doksan üçün belediye kanun-
ları büsbütün başka esaslar dahilinde ya-
pılmıştır. Ahkâmı bu vazife  ve zaruretlere 
cevap vermiyor. ... O kanun şehirler için 
bir merhale idi. Türkler o merhaleyi çok-
tan geçmiştir. ... Huzurunuzda bulunan bu 
kanun lâyihası(nın) istihdaf  ettiği gaye şe-
hirlerimizin terakki ve ıslahına mani olan 
ahkâmı kaldırma, bugünkü ihtiyaç ve zih-
niyete göre belediyeleri birer şehir koloni 
haline koymak, hemşehrilerin belediye iş-
lerindeki karar, icra ve murakabe selâhi-
yetlerini artırmak, ihtiyaçları tasnifle  mec-
buri vazife  telâkki edilenleri muayyen ve 
müsbet bir programa bağlayan ameli ve 
teknik bir tarzda icra ettirmek, bütçe ve 
hesaba ait muameleleri sıkı bir tarzda ma-
li kaidelere bağlamak, Devletin muraka-
besini tesbit ederek belediye işlerini anar-
şiden kurtarmaktır... Bugün mer'i olan 93 
kanunlarının kaldırılmasına saik olan se-
beplerden biri ve belki en mühimi de bil-

hassa Devletin belediye işlerinde muraka-
be hakkı olmamasıdır. ... Belediyelerin 
idaıesinden ve hesabından bugün sizlere 
hesap verecek mesul bir makam yoktur ... 
93 kanunlarında bütçe hakkında bazı ah-
kâm vardır. Fakat Hamit devrinde hiçbir 
vakit bütçe tatbik edi'miş değildir. Filha-
kika 35 sene koskoca bir imparatorluğu 
bütçesiz idare ederek batıran bir devirde 
bütçe hakkında daha fazla  bir itina aramak 
haksızlık olur. ... Belediye bütçeleri uçan 
kâğıtlar üzerinde kurşun kalemi ile yazı-
lırdı. Ben îzmir Belediye Reisi olduğum 
zaman 400 bin liralık bir bütçeyi bana pe-
rişan bir kâğıt üzerinde kurşun kalemle 
tashih edilmiş olarak getirdiler Kanu-
nun maksat ve gayesi memlekette anar-
şiyi bertaraf  ederek, belediye işlerini mun-
tazam ve muayyen bir plan dahilinde ve 
bir metot içerisinde Devletin yüksek mu-
rakabesi ve yüksek nezareti altında tanzim 
etmektir. Lâyihanın hulâsası, vasi selâ-
hiyet sıkı kontroldür... Bizim belediye ka-
nununda istihdaf  ettiğimiz şehirleri Dev-
let yapmak değil, şehirleri Devlet şehri 
yapmaktır. Her şehir Devletindir ve Dev-
letin onun üzerinde murakabesi olacaktır.. 

T.C. İLE AMERİKA HÜKÜMETİ ARASINDA AKDEDİLEN 
TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUKAVELENAMESİNİN 

TASDİKİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(T.C.  İLE  A.B.D. ARASINDAKİ 
TİCARET  VE  DENİZ  TAŞIMACILIĞI 
SÖZLEŞMESİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Cumhuriyet  yönetiminin 1929'da  kendi  gümrük  tarifesine  sahip olduktan  sonra im-
zaladığı  ilk  ticaret  anlaşması bu oluyor.  1929'un Teşrinievvel  (Ekim)  ayında  bu anlaşma 
imzalandığı  zaman Türkiye  ekonomisinde  aşırı döviz  talebi ile başlayan sorunlar  henüz 
büyümemiştir. A.B.D.'den  başlayarak  yaygınlaşan dünya  buhranı da  ufukta  görünme-
mektedir.  Ticaret  anlaşması normal koşullarda  yapılmaktadır.  Normal  koşullar,  dış 
ticarette  "en çok kayrılan  ülke  olma"  ilkesinin  yürütülmesi  demek  oluyor. Devletler 
ikili  ticaret  bağlantılarında  kendi  gümrük  tarifelerini  bir serbest pazarlık  ortamında  in-
dirip  yükselterek  anlaşmaya varmaktadırlar.  Benzer anlaşmaların  başka devletlerle  de 
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yapıldığını,  fakat  1931 'den  sonra dünya  buhranının Türkiye'yi  de  başka türlü  koruma 
politikalarına  ve dış  ticaret  modeline  yönelttiğini  bundan  sonra izleyeceğiz. 

12.4.1930 

EMtN BEY (ESKİŞEHİR) — Tiftik 
meselesinde "bize en ziyade mazharı mü-
saade millet muamelesi yap" başka bir şey 
istemiyelim, denilmiş. Fakat bizim başka 
müzakere edilecek meselelerimiz var. Tif-
tik bir İngiltere, bir de bizde mevcut. İşit-
tiğimiz ve tetkik ettiğimize göre.. Ame-
rika tiftiğe  170 kuruş gümrük resmi koy-
muş. 

Şu halde en ziyade mazharı müsaade 
millet muamelesi denilen umumî istifade-
lerden memleketimiz hariç kalıyor. Ben-
denizce Hükümet bu noktada istical gös-
termiştir.. 

12-20 Vilâyetin yegâne ihracat eşyası 
olan tiftik  bu gün ihraç edilmiyor. Nitekim 
geçen sene düşünülmeden yapıldığı için 
Yunan üzümlerinden otuz kuruş bizim 
üzümlerden yetmiş kuruş resim alınmışta 
bunun farkına  bile vaıılmamış. 

Aradaki mühim farkın  vücudunu ar-
kadaşlar bu sene anlıyorlar.. 

Malumya, siyaset başka, ilim başka, 
ticaret başkadır.. İngilterede böyle bir mu-
ahede yapılırken bakkallara kadar soru-
yorlarmış. Tabii biz onlar kadar çok yük-
selmiş değiliz ve daha yeniyiz.. Şüphesiz 
Amerika gibi zengin bir milletle ticareti-
mizin başlamasını ve inkişaf  etmesini is-
teriz. Çünkü bu her iki taraf  için de ha-
yırlı biı iştir. Fakat bir de düşünelim ki: 
kendi menfaatimiz  de ortadadır. En niha-
yet bütün endişemiz, ithalat ve ihracatta 
muvazenedir. Biz mutlaka ihracat eşyasiyle 
yaşar insanlar değiliz hatta bütün dünya-
da daha serbest ve daha çok söyliyecek 
mevkideyiz.. 

Hulâsa, onlar bir isterlerse Hükümeti-
miz on istemek mevkiindedir.. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (HARİCİYE 
VEKİLİ) — Ticaret meseleleri en ehemmi-

yetle takip edilen işlerden biridir. Tarife-
mizi yeni yaptık. Heyetimiz fevkalâde  mu-
vaffak  olmaktadır. Her memleketle yap-
tığımız yeni esaslar üzerindeki ticaret mu-
ahedelerinin çok iyi olduğuna kaniiz. Bu 
esaslardan biri de tarifemiz  üzerinde Mec-
lis hakimiyetinin idamesidir ki bu Meclis 
zamanında ancak ve ilk defa  olarak yapı-
labilmektedir ve tarifeye  Meclis hâkim 
olduğu zaman maddeler üzerinde bazı 
Devletlerle hiç tarifeye  girmiyerek ve ba-
zılariyle de diğerlerinden daha dun vazi-
yete düşmiyecek surette hukukumuzu te-
min ederek ticaret meselelerimizi hallet-
mekteyiz. Amerika ile -ticarî münasebe-
timize gelince, tıpkı arkadaşımızın dediği 
gibi muvazenelidir ve pek büyük adette-
dir. İhracatımız 25 milyon iaddesindedir 
ve inkişaf  etmektedir.. 

BESİM ATALAY BEY (AKSARAY) 
— Biz devletlere ne satıyoruz. Onlardan ne 
alıyoruz. Bulgarlar nasıl yapmışlar evvelâ 
onu arzedeyim. Ziıaat makinesi lâzım ol-
muş, ilân etmişler, biz şu kadar orak ala 
cağız, makine alacağız bizden kim tütün 
alır da bu makineleri verir, demişler. Çe-
koslovakya Hükümeti çıkmış ben veririm, 
demiş; makineleri vermiş, tütünleri almış, 
biz tetkikat için 50 adam göndeririz, ziraat 
makinesi ısmarlarız Erzincanda bu maki-
nalar çürüyor.. Efendi;  ben senden maki-
na alacağım, alır mısın pamuğumu, tütünü-
mü, fındığımı,  üzümümü ? İşte bunları sor-
muyoruz.. Efendi  senden on kuruşluk mal 
alacağım, buna mukabil hiç olmazsa ben-
den dokuz kuruşluk bir şey alacakmısın? 
demelidir.. 

Bu en iptidaî en basit bir haktır. Bunu 
yapmazsak müstahsillerimizin hakkını ta-
nımamış oluruz.. Amerika'ya halı giremez 
bir hale gelmiştir. Amerika bize malını sa-
tarken hangi şeraite tabi olursa biz de hiç 
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olmazsa bu şerait dairesinde iş yapalım 
Geçen gün gazetelerde okudum. Amerika 
birden bire dantelelere yüzde yüz elli zam 
yapıyor. Bütün şimali Fransa ve Belçika 
fabrikaları  feryadı  koparıyor. Amerika ki 
refahın  en yüksek haddine varmış bir mem-
lekettir. El sanatı ile geçinen halkı koru-
mak için danteleye yüzde yüz elli zam 
koyuyor. Biz bu yapılan ticaret muahede-
lerini ayrı, ayrı görmeliyiz Ne oluyor, kim-
le ne yapılıyor, nasıl oluyor. Görmeliyiz. 

ZEKÂÎ BEY (DİYARBEKİR) — 
Amerika ile yapılan ticaret muahedesi dört 
maddeyi ihtiva etmektedir. Birinci mad-
desi; tarafeynin,  diğeı taraf  eşyasına ya-
pacağı muamele, diğer memleketler eşya-
sına yapacağı muamele, diğer memleketler 
eşyasına yapılan muamelenin ayni olacak-
tır. Yani Amerika gümrüklerinde bizim 
eşyanın tabi olacağı muamele diğer mem-
leketlerin mümasil eşyasının göreceği mua-
melenin aynidir. Amerika eşyasının Türk 
gümrüklerinde göreceği muamele de, di-
ğer memleketlerin mümasil eşyasının gör-
düğü muamelenin ayni olacaktır. Eğer on-
lar üzerinde tenzilât yapılmış ise mümasil 
Amerika eşyasına da yapılacaktır. Ame-
rika malûmuz Âliniz dünyanın en himaye-
ci memleketidir. Gümrük .tarifelerini,  hi-
maye esası üzerine yüksek tanzim etmiş 
bir memlekettir, Amerikanın şimdi tatbik 
ettiği tarife  922 senesinde mevkii mer'iye-
te konan tarifedir.  Himaye esası üzerine 
müstenit gayet ağır rüsumu ihtiva etmek-
tedir.. Emin Beyefendinin  buyurdukları gi-
bi bizim tiftiklerimiz  üzerinden, bizim pa-
ra ile okka başında yüz elli kuruşu müte-
caviz gümrük resmi alır. Fakat bu ağırlık 
922 senesindenberi devam etmektedir. Ye-
ni bir şey değildir. 

Bu ağırlığa rağmen Amerikaya tiftik 
ihracatımız devam etmiştir.. 

Tiftik  için böyle olduğu gibi diğer kiş-
miş tiftikleri  ayni resme tabidir. Keçi 
kılları da ayni resme tabidir. Yün takri-
ben ayni resme tabidir. Kezalik incir ve 

üzümlerimiz Amerikada ağır rüsuma ta-
bidir. Amerika rüsum tarifesi  çok ağır-
dır, bahusus mahsülâtı ziraiye ve hayva-
niye hakkında. Amerikalılardan bizi alâ-
kadar eden eşya hakkında rüsum tarife-
leri üzerinden tenzilât istihsal etmediğimiz 
gibi Amerikalılar da kendilerini alâkadar 
eden eşyadan tenzilât istihsal etmemişler-
dir Amerikalılar bunu bize vermemişler 
de acaba diğer Devletlere vermişler mi? 
Hayır hiç bir Devlete vermemişlerdir. Ame-
rika ile ticaretimiz., inkişaf  halindedir. Ti-
careti hariciye plânımız pasif  değildir. Bi-
naenaleyh böyle (25) milyonluk ihracat 
ticaretimizi riske (tehlike) ettirecek se-
bep yoktur.. Türkiyeyi en çok alâkadar 
eden cihet kendisinin siyaseti iktisadiye-
sinde ve ticaret muahedesi sisteminde Türk 
mahsulâtının başka memleketlerde diğer 
mümasil mahsulât önünde daha ağır mua-
meleye tabi olmamasıdır. Maalesef  bunlar 
mevcuttur. Amerikada değil başka mem-
leketlerde mevcuttur ve bunların ortadan 
kaldırılmasına çalışılmaktadır. Üzümleri-
miz için Avrupanın birçok memleketle-
rinde Korent üzümlerine nazaran çok ağır 
resim vazedilmiştir ve bu resimlerin kal-
dırılması için çalışılmaktadır.. 

Avrupa Devletleri (927) senesinde bi-
zim de mürahhaslarımızın iştirakiyle bey-
nelmilel bir mukavele yapmışlar idi. Bun-
da ithalât ve ihracat memnualarının lâğ-
vedileceğim kabul ediyorlardı. Bu muahe-
deyi yine Hükümet Türkiyenin siyaseti ik-
lisadiyesi hesabına muvafık  görmediği için 
Meclisi Âlinin tasdikine arzetmedi. 

İktisat Encümeninin dermeyan ettiği 
mütelea üzerine Hükümet muahedeyi geri 
aldı. Binaenaleyh Türkiye bu memnuat 
ve takyidatın ilgası hakkındaki mukave-
leye iştirak etmiş değildir. Yani hariçten 
memlekete dahil olacak eşyanın mümasili 
memlekette bulunduğuna göre bu müma-
sil eşyamn himayesi icabına ve ihtiyaca 
göre bunların ithalini doğrudan doğruya 
menetmeği veya bir muayyen tertip dahi-
linde takyit etmeği nazarı itibara almış-
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tır. Bu gün hariçten ithali memnu eşya 
yoktur.. Yalnız mümkündürki memleket 
dahilindeki eşyanın revacını ve dahilde 
istihlâkini temin etmek için hariçten mü-
masil eşya ithaline müsaade etmemek ve 
lüks addolunan israf  ve sefahete  mevzu 
olan eşyanın memleket dahiline girmesini 
tahdit etmek, menetmek gibi bir kanun 
çıkarmak vaziyetinde bulunsun, böyle bir 
ihtimal önünde Devletin elini ayağını bağ-
lıyacak olan bir beynelmilel mukaveleye 
iştirak etmeği Hükümet kabul etmemiş-
tir. Fakat buna rağmen yani bu beynel-
milel muahedeye iştirak etmemekliğimize 
rağmen aktedilmiş olan iki taraflı  ticaret 
muahedelerinde Lozandan beri tarafeynin 
yekdiğerlerine karşı memnuat tatbik et-
miyeceği, ithalatını tazyik etmiyeceği taah-
hütleri alınmıştır. îşte bu muahedeler son 
zamanlarda fesh  edilerek yenileri ikame 
olunarak memnuat hususundaki serbesti-
mizi iktisap etmeğe çalıştık ve diğer mem-
leketlerle olduğu gibi Amerika ile de ikin-
ci madde de bunu tespit ettik. Yani, her 
iki taraf  ithalat ve ihracat üzerine mem-
nuat vazedebilir. Şu kadar ki yalnız bir 
memleketin eşyasını vize ederek yalnız 
onu mutazarrır etmek maksadile değil her-
hangi bir eşyanın ithali menedildiği zaman 
o eşya herhangi memleketten gelirse gel-
sin memnuiyeti mahfuz  kalmak şartiyle, 
binaenaleyh bu esas da., tespit edilmiştir. 
Bu suretle Hükümet siyaseti iktisadiyesi-
nin atiyen göstereceği icabata. nazaran ser-
best hareket etmek vaziyetini temin etmiş 
oluyor.. 

Üçüncü madde seyrisefain  hakkında-
dır.. yani Amerika sefainine  bizde ve bi-
zim sefainimize  Amerikada millî mua-
melenin yapılacağı hakkındadır. Millî 
muameleden kabotaj kanunu mucibince 
istisna edilen hizmetler kâmilen istisna 
edilmiştir. Kabotaj niillî bayrağa tahsis 
edilmiştir. Kezalik millî bayrak taşıyan 
gemilere muavenet etmek imkânı temin 
olunmuştur.. 

Bizim gemilerimiz maalesef  henüz ora-
ya gitmiyor. Fakat bizim Amerika gemile-
rine yaptığımız muamele, bütün devletlere 
yaptığımız muamelenin aynıdır.. O husus-
taki serbest i i tanımımız mahfuzdur..  İşte 
muahede bu üç maddeden ibarettir. Fil-
hakika bu üç madde o kadar vasidir ki di-
ğer muahedatın 15, 20 maddesinde dahil 
olan makasit bu üç maddede dahildir ve 
maksadımıza azamî derecede muvafıktır. 
Memleketin siyaseti iktisadiyesine ve ih-
tiyacına muvafık  olduğu kanaatindeyiz. 
Üç sene müddetle aktolunmuştur.. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Amerika Hükümetiyle 
aktetmiş olduğumuz bu ticaret muahede -
namesi esasen ticaret muahedeleri noktai 
nazarından aynı prensibi takip etmiş iki 
Hükümetin noktai nazarlarını ifade  etmiş 
olmak itibariyle ayrı bir kıymeti haizdir. 
Biliyorsunuz ki Amerika Hükümeti; tica-
ret muahedelerinde şu sistemi takip ediyor. 
Her memleket, kendi mevzuatı dahiliyesi 
cümlesinden olan tarifeleri  istediği gibi; 
istediği zaman ve istediği şekilde yapmak 
hakkını haizdir.. Ve bütün Devletlerle ak-
tetmiş olduğu muahedenamelerde sadece 
(en ziyade mazharı müsaade millet mua-
melesi) düsturuna riayet etmekle iktifa 
eder. Bizim geçen sene ticaret tarife  kanu-
numuzu konuştuğumuz esnada ifade  etti-
ğimiz noktai nazarda bir teşekkül ve taaz-
zuv devresi geçirmekte olduğumuzdur. Bu 
geçirdiğimiz teşekküller ve taazzuvlar es-
nasında menfaatin  icap ettiği bazı tadilatı, 
belki her sene yapmak zaruretini duya-
biliriz. İmkân varsa muahedelerimiz o şe-
kilde muahede olsun ki bizi iki sene, üç 
sene, beş sene, sekiz sene gibi müddetlerle 
bağlamış bulunmasın, onun için bu güne 
kadar yaptığımız ticaret muahedeleri bu-
rada gördüğümüz veçhile "en ziyade maz-
harı müsaadei Devlet ve millet muame-
lesi yapılacaktır" kaydını ihtiva eder ve 
yahut diğer bazı Devletlerin takip ettik-
leri sistemler meyanında bulunan "Kon-
solidasiyon" sistemine girmesi lâzımgeldi-
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ği zamanlar yine Büyük Millet Meclisinin 
hukuk ve selâhi^etini zerre kadar rencide 
etmiyecek ve yeni bir sistem telakki edi-
lebilecek usulü tatbik ediyoruz. Onda di-
yoruz ki, meselâ sizin filan  cins emteanız-
dan şu kadar tenzilat yapacaksınız diyo-
ruz. Biz de bilmukabele tarife  kanunumu-

za koymuş olduğumuz rakkamdan % 10 
tenzilat yapacağız diyoruz. Amma bu rak-
kamı, 2 misli, 3 misli, 10 misli tezyit dai-
ma elimizdedir. Bilmukabele zaruret his-
settiğimiz zaman bu rakkamları tenzil et-
mek yine bizim elimizdedir. Muahedenin 
müddeti bitinciye kadar tarife  kanununun 
maddelerinden hiç birine temas edemeyiz 
gibi bir vaziyeti memleketimiz namına hiç 
bir zaman kabul etmedik. Onun için bu 
güne kadar yap'lmış olan ticaret muahe-
delerinin kâffesi  aşağı yukarı bu Amerika 
sisteminin bir diğer ifadesi  manasındadır. 
Tarife  kanunumuzu yaptığımız zaman ilk 
defa  serbest vaziyette ve kayıtlardan aıi 
bir kanun yapmayı düşündüğümüz için 
bir tek endişe ile hareket ettik. 

O da: yapacağımız tarife  kanununun 
memleketimizin iktisadiyatını mümkün ol-
duğu kadaı erken ve yerinde inkişaf  etti-
rebilecek bir kanun olması arzu&u idi. Bu 
kanunu yaparken bittabi birçok Devletler-
le vuku bulan ithalât ve ihracatımızın ba-
zı maddeleri üzerinde ağır; bazı maddele-
ri üzerinde hafif  resimler koymak zaruıe-
tini hissettik. Bunları korken Amerika sis-
temi gibi biı sistemin mevcut oluşu hiç 
şüphe yok bizim bu kanunu yapmak hu-
susundaki emel ve arzularımızı takviye 
eden bir kuvvet olarak telâkki ettik. Çün-
kü Amerika Hükümeti bütün dünya Hükü-

metlerinden birşey istemiyor. Yalnız her-
hangi bir Devlete yapılan bir muamelenin 
aynen kendisine tatbikatını ve kendisi de 
bununla bağlıdır. İstediği zaman tarifesini 
istediği kadar tenzil eder. Bizim de girdi-
ğimiz yolun ayni yol olması itibariyle, ayni 
prensibi ihtiva etmesi itibariyle memleketin 
şu veya bu sanayiini inkişaf  ettirmek nok-
tai nazarından icap eden tadilâtı istediği-
miz zaman yapabileceğimiz hakkını bize 
tanıyan bir muahede olmak itibariyle He-
yeti Celilenin bir sene evvel kabul buyur-
duğu prensiplere ve kanunlara çok uygun 
bir ticaret muahedesidir. Manası da iki 
kelime ile hulâsa edilebilecek kadar derli 
topludur. Tarafeyn  yekdiğerine en ziyade 
mazharı müsaade millet muamelesi yapı-
yor. Bundan sadece tabiî istisnalar mev-
cuttur. Bizim eski Osmanlı İmparatorlu-
ğundan ayrılmış olan parçalara yapacağı-
mız hususî bir muameleyi Amerika Hükü-
meti kendisi için istemiyecektir. Bilmuka-
bele biz de onun göstereceği bir iki parça 
üzerinde yapacağı hususî bir muameleyi 
en ziyade mazharı müsaade millet mua-
melesine istinaden hak olarak istemiyece-
ğiz. Yani biz komşuların bazı aksamı üze-
rinde yapacağımız hususî bir vaziyeti Ame-
rikaya vermeğe mecbur olmadığımız gibi 
o da ayni vaziyette bize ayni şeyi veımek 
mecburiyetinde değildir. Bunun haricinde 
memnuiyetler vardır.. 

Üçüncü manası da kabotaj hakkında 
kanunumuzun Millî Bayrağa hasrettiği hiz-
metlerden maada her yerde müsavi bir 
muamele yapacağız. Ayni şekli miistakbe-
len Amerika Hükümeti de bize vadetmiş-
tir.. 

TÜTÜN İDAREİ MUVAKKATESİ HAKKINDAKİ KANUNA MÜZEYYEL 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(GEÇİCİ  TÜTÜN  İDARESİ  YASASINA  EK  YASANIN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Tütün  19207/ ve 1930'/« yıllarda  önemli bir dışsatım  ürünüdür.  Ayrıca, bir milyon 
dolayında  küçük  üreticinin gelir  kaynağını  oluşturan  bir alanda  tüccarla  devletin  karşı 
karşıya  geldiği  bir üretim dalıdır.  Tütün  üzerinde  devlet  tekeli  kurmak,  ciddi  bir gelir 
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kaynağı  ve ekonomik  kontrol  olanağı sağlaması bakımından  devletin  tercihidir.  Ticaret 
ve özel sanayi çevreleri  ise bundan  hoşnut değildir.  Tekelin  (inhisar)  söz konusu olduğu 
her alanda,  iki  tarafın  biribirine karşı  olan tezlerini  burada  ve bundan  sonra çeşitli  bel-
gelerde  izleyebiliyoruz.  Aşağıdaki  görüşmeler  ve yine bu ciltte  yer alan tekel  yasa ta-
sarısı, tütün üzerinde  devlet  denetim'nin  kesinleşmesi  yolunda  atılan bir adımı  belgele-
mektedir. 

12.4.1930 

HÜSEYİN BEY (İSTANBUL) — 
Tütün hepimizin bildiğimiz veçhile memle-
ketimizin en mühim ihracatından biri ve 
başlıcasıdır. Bugün memleketimize hariç-
ten giren paranın üçte birine yakın, bir 
miktarı, hatta bazan bundan fazlası  tütün 
sebebiyle memleketimize girmektedir. Bu 
itibarla tütün meselesi Devletin varidatı 
itibariyle sistem noktai nazarından çok iyi 
tetkik edilmek icâp eder. Gerçi şimdiye 
kadar tütün meselesi, bandrol mu, inhisar 
mı? diye lâyık olduğu ehemmiyetle müna-
kaşa edilmiştir ve., bandrolün inhisaıa. 
müreccah olduğu neticesine varılmıştır. 

Şu itibarla bugün memleketin iktisa-
dî noktai nazarından en mühim bir mese-
lesini halletmek vaziyeıindeyiz.. Memle-
kette milyondan fazla  halk bunun üzerin-
de çalışmaktadır. Doğrusunu söylemek lâ-
zımgelirse memleketimizde aşağı yukarı 
müreffeh  bir halde yaşıyanlaım kısmı âza-
mini tütünle meşgul olanlar teşkil etmek-
tedir. Dünyada, birçok memleketlerde tü-
tün usulleri muhtelif  şekillerde tatbik edil-
mektedir.. Meselâ; Mısır, Amerika, İngil-
tere gümrük sistemiyle idare edilmektedir. 
Oralarda tütün üzerinden maktu bir şey 
alınmakta ve fabrikalardan  çıktıktan son-
ra serbest satılmaktadır. Bazı yerlerde me-
selâ; Almanya, İsviçre ve Hollandada in-
hisar usulü vardır. Sonra Bulgaristan, Yu-
nanistan ve daha bazı memleketlerde band-
rol usulü tatbik edilmektedir. Bandrol usu-
lü; tütün kesildikten sonra üzerine konu-
lan bir etiketten ibarettir. Her üç sistem 
de binnetice Devlete varidat temin için 
mevzu esaslardandır.. 

Bizde gümrük sistemini tatbika imkân 
yoktur. Çünkü mem'eket:miz de çok geniş 
müstahsil bir memlekettir. Bunun için in-
hisar veya bandrol sistemlerinden biri dü-
şünülmek lâzımdır.. Dikkat edilirse görü-
lür ki; hiçbir müstahsil memleket, bilhas-
sa en. mühim emtaad olan bir şey üzerin-
de inhisar sistemini kabul etmemiştir. Me-
selâ: Fransa şarap memleketidiı.. Şarap 
istihsalinde çok büyük mevkii vardır.. Hü-
kümet birçok şeyler hakkında inhisar sis-
temini tatbk ettiği halde şarap gibi en 
mühim emtaası üzerinde inhisarı tatbik 
edememiştir. Çünkü en kuvvetli bir istih-
saldir. Bu itibarla biz de ayni vaziyetteyiz. 
Varidat meselesine gelince: istihsal noktai 
nazarından bandrolla inhisarın mukayese-
sini yapmak lâzımdır.. 

Bunun için misal olarak Amerika, Yu-
nanistan ve Bulgaristanı gösterebiliriz. Bi-
risi kemiyet itibariyle, ikisi de keyfiyet  iti-
bariyle tanınmış tütüncü memleketlerdir. 
Amerika Hükümetinin hiçbir gün hatırın-
dan tütün üzerine inhisar vazetmek lüzu-
mu geçmemiştir. Çünkü tütün, en mühim 
bir istihsal emtaasıdır. Bilhassa malî nok-
tai nazarından tetkik edilince: her ikisi de 
vergidir.. Bandrol sistemi, de inhisar sis-
temi de; burada hiçbir diğerinden farklı 
değildir. Devlet bundan bir varidat almak 
ister, müstehlikler Devlete bir vergi vere-
cekler. Bu vergiyi bandrol sistemi ile de, 
inhisar sistemi ile de almak mümkündür. 
İkisi de tamamen bir vergidir.. En son 24 
milyon liradır.. 24 milyon lira değil, bu 40 
hatta 50 milyon da verebilir. Bugün band-
rol vazedilirse bundan 30-40 milyon almak 
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mümkündür. Acaba tütün varidatının hali 
hazırdan tezayüdüntin sebebi nedir?.. Bu-
nun sebebi, inhisar ile idaresinde değildir, 
sigara kâğıdının inhisar altına alınması do-
layısiyle sarfiyat  miktarının artması, ikin-
cisi de sigara fiatlarına  zammedilmesi, bu 
tezayüdün başlıca amilidir.. Her yirmi si-
garaya bir kuruş zam beş milyon lira eder.. 
16 kuruşluk bir Yenice bugün yirmi kuruş-
tur.. İnhisarın reddile bandrolün kabulü-
nü rica edeıim. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Bende-
niz tütün meselesinde inhisarcıyım.. İnhi-
sar bir elden idare edilir; inhisar idaresi 
sermaye sahibidir; inhisar henüz muhtacı 
muavenet ve ıslâh olan tütünlerimiz için 
indelhacce zürraa yaıdım edebilir. 

Bandrola gelince: Bandrolcu olamıya-
cağımızı bir noktai nazardan değil, bir kaç 
noktai nazardan tetkik ediyorum, muvafık 
görmiyorum, tamamiyle arzu ettiğimiz mil 
lî şekilde sermaye konamıyacaktır, sureta 
millî olacaktır. A\ltından başka sermayeler 
arzu ettiğimiz menfaatin  kısmı a zammı 
götürecektir. 

Bu gün zürra, piyasada bir kriz oldu-
ğu vakit, çıkarıp tütün inhisar idaresine pi-
yasadan mal alacaksınız diyor, Hükümet 
ayni zamanda ticarî müdahalelerle hariç-
ten mübayeatta bulunacağı vakit mukabil 
tütün gösterebilecektir. Yani birçok nok-
tai nazardan memleketin menafii  umumi-
yesi bunu icap ettirir. Bir elden idare edi-
lir. Zürraa yardım edilebilir. Hükümet mu-
bayaat için elinde bir istok bulundurabilir. 
Zira elinde vasıtası vardır.. İnhisarın bilâ 
müddet kabulünün muvafık  olduğu kanaa-
tındayım. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (KARS) 
— Tütünle onu içmekten başka hiç bir alâ-
ka ve münasebetim yoktur. Tütün müte-
hassısı değilim. Yalnız iki şey biliyorum,.. 
Birisi; tütün meselesi, birçok senelerden-
beri devam edip gitmektedir.. Ben inhisar 
taraftarıyım.  Yani tütünün Hükümetin 
elinde kalması taraftarıyım.. 

İkincisi... Bendeniz geçen sene Avus-
turyada bulundum. İşim yoktu, refikamı 
tedavi için oraya götürmüştüm. Bir az 
Avusturyanın iktisadî vaziyeti ile alâkadar 
oldum. Orada tütün inhisarı vardır. Cemi-
yeti Akvamın çok müdekkikane yapılmış 
bir raporu elime geçti.. Avusturyanın aha-
lisi beş altı milyon yani bizim ahaliden ik;-
buçuk kere az olduğu, Avusturyanın me-
sahası bizim mesahamızdan takriben altı 
kere daha az olduğu ve Avusturya'da bir 
tek metre murabbaı yere tütün zeredilme-
diği halde, tütün inhisarından on milyon 
İngiliz lirası yani bizim bu günkü para-
mızla yüz milyon lira temin etmektedir.. 
Avusturya'da masarif  çıktıktan sonra bi-
zim paramızla altmış milyon, İngiliz lira-
sı ile altı milyon lira Hükümete safi  vari-
dat kalıyor ve o kırk milyon masrafın  da 
kısmı âzamini hariçten tütün almağa sev-
kediyor ve tütünlerini bizden ve diğer yer-
lerden alıyor. Halbuki burada tütünü biz 
ekiyoruz, biz biçiyoruz, biz yapıyoruz, biz 
satıyoruz nihayetünnihaye ne kazanıyoruz, 
24 milyon; Avusturya tütün ekmiyor, biç-
miyor altmış milyon lira kazanıyor.. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MALİYE 
VEKİLİ) — Tütün İnhisar İdaresi Teşki-
lâtına hayat veren kanunlardaki muvakkat 
tabirinin (bu inhisar 1930 senesine kadar 
devam edeceği için) kalkmasını Hükümet 
sizlerden istemiş bulunuyor.. Efkârı  umu-
miyede hasıl olmuş bir kanaat vardır ki 
bunu tam hakikî noktasına hatta bu gün 
dahi getirmiş olduğumuza kani değilim. 
Bandrol sisteminin serbesti sistemi, inhi-
sar sisteminin kuyudat sistemi olduğu na-
sılsa, bu kelimelerin içinden çıkan mana 
bu imiş gibi, bu işin içine girmiş bulunu-
yor.. Devletin resim alması meselesidir.. 
Bir memlekette bir metağa eğer onun zi-
raatından san'at haline inkılâp edinceye, is-
tihlâk edinceye kadar bütün safhaları  ya-
pılabilirse ve bunun her safhasında  sui is-
timaller imkânı derpiş edilebiliyorsa ister 
inhisar sistemiyle ister bandrol sistemiyle 
resim alalım. Bu safahatın  hepsini takip el-
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mek ve sui istimallere beher an meydan 
vermemek mecburiyetindeyiz. O halde zi-
raatte kuyudat vardır. Ticarette kuyudat 
vardır. Fabrikasyonda kuyudat vardır. 
Fabrikasyonda kuyudat vardır. Hatta is 
tihlâk anında dahi gayri meşru istihlâk 
edilmiş metaın mevcudiyeti görülüyorsa 
orada dahi kuyudat mevcuttur. Bu kuyu-
dat mutlaka inhisarda b ;r az daha ağır 
bandırolda bir az daha hafif  değildir.. 

Onun içindir ki inhisar kanununun ku-
yudatı iddia edebiliriz ki ziraatçi bandrol 
memleketlerinde yapılan kanunların kuyu-
datından daha hafiftir..  Herhangi bir sis-
temi alabiliriz. Ve bu sistemlerden herbi-
rine istediğimiz gibi hafif  veya ağır ku-
yudat koyabiliriz. Bandrol kabul edersek 
kuyudat daha ağır olabilir. İnhisar yapar-
sak kuyudatı daha hafif  yapabiliriz. Kuyu 
datın daha hafif  veya daha ağır olması bi 
zi, bu sistemlerden birini tercihan kabul 
etmeğe götürmez.. Resim; resim olduğuna, 
vergi olduğuna ve Devletten başka bir mü-
essesenin velev dolayısiyle olsun, bir vergi 
almak hakkı bulunmadığına göre inhisar 
usuliyle vergi almak kavaidi umumiyeye 
daha muvafıktır.  Ve kontrol kuyudatı mut-
laka inhisar suretiyle idare olunan yerlerde 
hiç olmazsa bir safhada  büsbütün yoktur. 
Eğer biz imalâtı serbest bırakıp Hüseyin 
Beyin sadece etiket yapıştırmaktan ibaret-
tir, dediği bandrol sistemine avdet edecek 
olursak her fabrikanın  etrafım  birçok kont-
rol memurlariyle dairen madar çevirmemiz 
lâzımdır. Buraya bizim malûmatımız hari-
cinde tütün girmesin ve buradan çıkacak 
tütünler bizim malûmatımız haricinde çık-
masın. Eğer fevkalâde  serbest bir muamele 
yapacak olursak bandrolda varacağımız ga-
ye şu olacaktır. Herkes istediği yeıde fab-
rika açabilir demektir. Tasavvur buyuru-
nuz ki memleketin her noktasında, irili 
ufaklı  yüzlerce fabrikalar  açılmıştır. 

Bu fabrikaların;  hergün kaçak tütün 
almak, onu kaçak olarak imal etmek şüp-
he ve töhmeti altında bulunmamalaıı için 
dairenmadar ihata edilmiş olmaları lâzım-

dır. İçeri girenler ve içerden çıkanların 
hepsi ayrı ayrı büyük bir memurin kitlesi 
tarafından  murakabe ve takip edilmelidir. 
Ben zannediyorum ki bu kadar büyük bu 
kadar geniş ve bu kadar ihatalı bir mu-
rakabe makinesini muntazaman kurup iş-
letebilecek kadar kendimize kusursuz bir 
itimadımız vardır, diyemeyiz.. Diğer istih-
lâk vergileri için koyduğumuz pul sistemi-
nin ki bir nevi bandroldür. Memlekette 
takibat yüzünden tevlit ettiği müşkülat 
nazarı dikkatimizi celbettiği için yavaş ya-
vaş onları başka şekle ifrağ  etmek mecbu-
riyetini duyduk. Maliye Vekili olarak bu 
gün yirmi beş milyonla otuz milyon ara-
sında hasılatı safiye  temin eden bir mües-
sese karşısında hasılatı safiye  temin eden 
bir müessese karşısında bütün garanti ile 
sana elli milyon vereceğiz deseler şüphe 
yok ki ben oraya temayül ederim. İki va-
ziyet vardır ancak birisi farazî  diğeri müs-
bettir. Ve öyle müsbettir ki bandrol mu, 
inhisar mı müzakereleri cereyan ettiği za-
man inhisar yolu ile varmış olduğumuz 

rakkamları, bandrol sistemini bize tavsiye 
eden adamlar adeta bir hülya gibi ifade 
ediyorlar. Bandrola geçeı seniz 20 milyon, 
25, 30 milyon alırsınız diyorlardı. Biz band-
rola geçmeden dahi iki üç senelik az bir 
zaman zarfında  inhisar yolundan buraya 
vasıl olmuş oluyoruz.. Bu yolda mütema-
diyen mesafe  katedeceğiz.. Bizim de Avus-
turya tütün inhisar idaresine benziyen bir 
idaremiz vardıı. Bir tek çivisini yapmayız 
bir tek ağacını kesmeyiz, bir tek kutusunu 
imal etmeyiz. Kibrit inhisarımız vardır. 
(2) liraya alırız da (125) liraya satarız. 
Masrafımız  ve sairemiz yüzde onu da bul-
maz. Değil böyle yüzde (40)'ı bulsun. Yüz-
de onu da bulmaz Bu vaziyet Devletin 
külfetini  artırmak itibariyle hasılatı safiye 
ile gayri safiye  arasında başka memleket-
lere nazaran daha büyük bir mesafe  ya-
pan, şarj bırakan bir vaziyettir.. Binaena-
leyh ( %10) masraf  etmeksizin (%90)'ı ha-
sılatı safiye  olarak bütçemize (2) milyon 
küsür lira koyuyoruz. Eğer memleketimiz-
de tütün zeriyatı bulunmıya idi bu kadar 
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büyük teşkilâta lüzum kalmazdı. Ziraat ve 
ticareti bizde olmasa idi, mesele, sadece 
hariçten aldığımız tüfünleri  fabrikalarımız-
da imal ederek sigara şeklinde vermekten 
ibaret olsa idi masrafımız  hiç şüphe yok 
bu gün yapmakta olduğumuz masraftan 
çok az olacaktı.. 

Ceman yekûn tütün inhisar idaresin-
den bir senede almış olduğumuz varidatın 
yüzde kırk yedisi masraf  diye karşımıza 
çıkmaktadır. Yüzde kırk yedi rakamı ifade 
edildiği zaman bu hakikaten büyük bir ra-
kamdır. Ancak., görülüyor ki, şu kadarı 
mübeyea bu kadarı bey ye ücretidir ve san-
ra şu kadarı da sigorta ve amortismandır.. 

Ben de ilk Maliye Vekili olduğum gün-
den beri acaba bu Devlet müesseselerinin 
daha iyi idare edilmesi, Meclisin daha ya-
kından mürakabesi altına girmesi imkânı 
var mıdır? Memurlarının adedini diğer 
Devlet müessesatmdaki memurun adedi gi-
bi ve maaşatmın derecesini de yine onla-
rın maaşatı gibi yaparak bütün inhisar ida-
relerini bir tek kanunun çerçevesi altında 
sevk ve idare etmek imkânı var mıdır, yok 
mudur diyerek düşündüm ve çarelerini 
araştırdım.. 

Başka başka mevzularda ve manzara-
larda olan bu inhisar idarelerini bir tek 
kanun altına alarak ve daha ziyade Mecli-
sin mürakabesi altına vererek aynı zaman-
da da işlerin sürat ve sühuletle yürümesi-
ne mani olmayıcı tedbirleri de alarak yeni 
bir manzume teşkil etmek imkânı olup ol-
madığını araştırdık, vardığımız kanaatin 
neticesini bir kaç maddelik kanun lâyiha-
sında tespit ettik. Geçen senedenberi tet-

kik edilen bu kanun lâyihasının son fetki-
katı da Bütçe Encümeninda ikmal edil-
miştir. Bu kanun inhisar idarelerini daha 
ziyade Millet Meclisinin mürakabesi altı-
na koyan bir kanundur. Bunun da Heyeti 
Celilenizde münakaşa ve müzakeresi gün 
ve hafta  meselesidir. Mümkün olduğu ka-
dar bütün dairelerin tevhidini istihdaf  et-
mektedir.. 

Biz bütün inhisarından aldığımız vari-
datın büyük bir kısmını sadece bir vilâye-
timizden, İstanbul'dan alıyoruz. Ondan 
sonra onu az farkla  takip eden İzmir gelir, 
Ondan sonra da Ankara ve havalisi geli-
yor. Bunlar ihraç edilecek olursa, Türki-
ye'nin diğer aksamı hatta nüfus  itibariyle 
de bunlardan geri kalmıyan yerlerden bu 
gün almakta olduğumuz varidat, rakkam-
landırılmıyacak kadar küçüktür. Bundan 
evvel daha küçüktü. 

Eğer siz zürradan tütün almak mecbu-
riyetini kabul ediyorsanız., bu, bütün Tür-
kiye'nin her tarafmda  bir mubayaa teşki-
lâtı yapmak ve her tarafta  faaliyete  geç-
mek demektir. Eğer 15 milyonu bir adam-
dan almak mümkün olsa bir memur da 
kâfi  gelirdi. 

Buna sigara kâğıdı da inzimam etmiş 
ve istihlâk çoğalmıştır. Şarkî Anadoluda 
bile ilk defa  olarak, miktar itibarile evvel-
ki senelerin iki veya üç misli sigara sarfi-
yatına başlanmıştır. 

Fabrikalarımızın adedi, kuvveti, kud-
reti eskisinin lâakal beş misline çıkmak 
mecburiyetindedir. Çünkü vaki olan talep-
ler başka türlü tatmin edilemez.. 

YOL MÜKELLEFLERİNDEN ALINACAK 
MAARİF VERGİSİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(ÇALIŞARAK  YA  DA PARA ÎLE  YOL  YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
ÖDEYENLERDEN  BUNUN  YANISIRA 

MÎLLÎ  EĞİTİM  VERGÎSÎ  DE ALINMASI  KONUSUNDA  GÖRÜŞMELER) 

Vergi  ve yükümlülük,  Cumhuriyetin  kuruluş  yıllarında  kamu hizmetlerini  yürütmek 
üzere sürdürülen  iki  yol olarak  görülüyor.  \923'den  1939'a uzanan dönem  içinde  vergi-
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ferin  konulması,  kaldırılması  ve yeniden  düzenlenmesine  sık sık rastlanmaktadır.  Bun-
ların bir bölümü milli  eğitim gibi zorunlu kamu hizmetlerinin  yürütülmesini  amaçlamak-
tadır.  Aşağıdaki  örnekte,  milli  eğitim (maarif)  deki  kaynak  yetersizliğinin  başka bir 
alanda  uygulanmakta  olan bir yükümlülüğün  (yol  mükellefiyetinin)  kapsamım genişle-
tici bir etki  yaratmış olduğu  izlenmektedir. 

3.5.1930 

CEMAL HÜSNÜ BEY (MAARİF 
VEKİLİ) (GÜMÜŞHANE) — Açık üç 
milyon kadardır. Bu kanun esasen iki 
seneden beri meridir. Bu sene yine aşağı 
yukan ayni şekilde temdidini rica ediyo-
rum. Birçok ilk mektepler vardır ki bu ka-
nun çıkmazsa maalesef  kapanmak mecbu-
riyetinde kalacaklardır. Vergi de esasen 
yeni bir vergi değildir. İki neneden beri 
alınmakta olan bir vergidir. Bu vergiyi 
geçen sene elli iki vilâyet tatbik etmişti. 
Bu sene de diğer bazı vilâyetlerin tatbik 
etmeğe mecbur kalacağını tahmin ediyo-
ruz. Gelen idarei hususiye bütçelerinin 
bir çoğuda kendilerine verilen varidatla 
masraflarının  ancak dokuz aylığını kar-
şılamaktadır.. Bu iki sene zarfında  mem-
leketin iktisadî vaziyetinin genişlemesi ve 
matrahlardan da daha ziyade varidat te-
mini ihtimali vardır. Ayni zamanda bu iki 
sene zarfında.,  ayrıca bir matrah bulmağa 
da çalışılacaktır.. 

ETHEM BEY (SAMSUN) — Memle-
kette ilk tahsilin masrafları  halka tevzi 
edilmek suretiyle istihsal edilmek esası ka-
bul edildikten sonra bu masrafların  temi-
ni hususu düşünüldü. En son teklif  ve ka-
bul edilen şekil müsakkafat  vergisine, ka-
zanç vergisine, sayım kanununa bir nisbe-
ti mahsusada zamaim icrası suretiyle bu ilk 
tahsilin daimî ve tesisata müteallik olan 
aksamı karşılaştırılmıştı. O da kifayet  et-
medi. İki veya üç senedenberi devam et-
mekte olan yol mükelleflerine  üç yevmiye 
ilâvesiyle bu açıkların kapatılması arzu 
edilmektedir.. Bu usul, bu iş tenkide lâyık-
tir. Birincisi yol mükellefleı  ine üç yevmiye 
zam etmektir. Mükellefiyeti  bedeniye ile 
mükellef  olacaklar yollarda çalıştıktan baş-

ka mektep inşasında; maarif  işlerinde de 
gösterilecek yerde çalışacaklardır. Yol ka-
nununun geçen sene kabul buyrulan şekli 
malûmu Âlileridir: Bedenî mükellefiyet; 
malî mükellefiyet;  bedenen çalışacaklaı on 
gün çalışacaklar; para verecekler de on 
lira vereceklerdir. Güzel fakat  bu iş vilâ-
yetlerin yolunu yapmağa ve sonra emni-
yeti Devlete taallûk eden umumî yollara, 
iktisadî işlere taallûk eden umumî yollara 
sarf  edilecektir ve bu varidatın bir kısmı 
da Devlet eliyle, Nafıa  Vekâleti eliyle 
sarfedilecektir.  Diğer bir kısmı da emniyeti 
Devlete taallûk etmiyen ve sırf  vilâyetlere 
ait olan vilâyet ve kaza yollarına sarfe-
dilecektir. Bir vilâyetin 10-15 saat uza-
ğından gelecek olan bir adam gelmek için 
bir iki gün, gitmek için de biı iki gün sar-
fedecektir.  Sonra da on gün mükellefiye-
tini ifa  edecektir. İş merkezine 15 saat 
mesafedeki  bir mükellef  15 gün ekmeğini 
sırtlayıpta gelmek suretiyle orada çalışıp 
vazifesini  yaptıktan sonra gidecektir. Bina-
enaleyh artık buna daha fazla  bir yük 
tahmil ve tevdiine imkân yoktur. Şimdi 
maarif  için de ikinci bir üç gün ilâvesi 
mevzubahs edildi. Ve bu üç yevmiyeyi 
ilâve ederek 10 gün yerine 13 gün çalışmak 
tarzı daha kolay. Halbuki; bu öyle değil, 
yol için gelecek, mektep yapılmak lâzım 
geldiği zaman tekrar gelecek ki, ikinci bir 
külfettir. 

Alınacak olan bu vergi yoktan alına-
caksa maarif  açığı yine kapanacak değil-
dir. Belki para alınabilir. Fakat mükelle-
fiyeti  bedeniye meselesinde iyi bir tedbir 
olmadığına kaniim. Sıkıştığımız vakit şu 
veya bu unvanlarla yeni vergiler almağa 
kalkışmak - hepimiz takdir ederiz ki -
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doğru bir mesele değildir. İktisat vaziye-
tinin gerginliği malûmdur. 

Binaenaleyh halk üzerine değil, tah-
sili iptidaî masraflarını  vilâyetlerde ma-
hallî halka terketmeliyiz. Maamafih  bu 
maarif  işidir. Fikrî terbiye işi de ileri gö-
türülmesi icap eden bir iştir. 

Fakat bir noktai nazardan da çok 
musip olan bir şey vardır ki halk teşekkül-
lerine kendi işlerini temin edebilmek için 
kendi dairei vazifelerine  dahil olan halktan 
aşağı yukarı nisbet dahilinde bir şey ala-
bilmek salâhiyetini veriyor. 

1930 MUVAZENEİ UMUMİYE (BÜTÇE)  KANUNU GÖRÜŞMELERİ 

(1930 BÜTÇESİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Maliye  Vekilinin  yıllık  bütçe konuşması önemli bir yenilik  taşımıyor. Sadece,  Cum-
huriyetin ilk  yıllarında  köylünün  durumunun  düzelmiş  olduğunu,  vergi sistemindeki  de-
ğişikliğin  de  buna katkı  yapmış olduğunu  söylemektedir.  Bu konuda,  Besim Atalay ve 
Tahsin  Beylerin görüşleri  bundan  farklıdır. 

• 17.5.30. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MALİYE 
VEKİLİ) — Devletin bütün hizmetleri 
için istenilen umumi tahsisatın tevzi nisbeti 
şudur: Maliye vekâleti % 7.55, Düyunu 
Umumiye yüzde 14.83, Sıhhiye vekâleti 
yüzde2.22, Adliye yüzde 3.17, Maarif  ve-
kâleti yüzde 3.69, Nafıa  vekâleti yüzde 
14.85, İktisat vekâleti yüzde 6, Milli müda-
faa  vekâleti yüzde 29, Maarif  vekâleti yüz-
desi 3.5 görüldüğü halde... umumi bütçenin 
yüzde 5 ini tecavüz eder... Gerek İktisat 
vekâletine, gerek Sıhhiye ve Maarife 
ve gerek Nafıaya  vermiş olduğumuz 
ve mütemadiyen arttırmak azminde bu-
lunduğumuz tahsisatlar sarahaten göster-
mektedir ki, hükümetiniz Meclisin verdiği 
direktif  dairesinde iktisadi düşünceyi her-
şeyin üstünde tutmaktadır. Müdafaayi  Mil-
liye tahsisatına gelince, burada emir bera-
kistir... Milli Müdafaamıza  verdiğimiz 
rakamın hakiki yüzdesini bulmak lazım 
geldiği zaman Müdafaaya  tahsis edi-
len paranın nisbeti yüzde 20 yi tecavüz 
etmez. 

Bu kadarla da hakikat tamamen ifa-
de edilmiş değildir. Memleketimizde öte-
denberi ordu bir müdafaa  silahı olduğu 
kadar bir inkişaf,  bir terakki unsurudur. 

Nitekim memleketimizde müdafaa  si-
lahlarına vermiş olduğumuz meblağın yüz-
desi çok memleketlerin yüzdesinden dun 
bir vaziyete düşer 

Harici borçlar: İmparatorluğun 
Cumhuriyete miras bıraktığı büyük hat-
lardan birini teşkil eden bu mesele mem-
leketin iktisadi nizamım hırpalayan ve 
milletin istikbalini ve itibarını tehdit eden 
bir manzara arzediyor... Her millet gibi 
hatta yakın bir mazinin acı hatıraları ve 
milletimizin layık olduğu medeniyet se-
viyesine bir an evvel yetişebilmesi gibi 
sebeplerden naşi her milletten bir az ziya-
de Türk milletinin hayat hakkı, istiklal 
hakkı, müdafaa  hakkı, inkişaf,  medeniyet 
ve terakki hakları çok mukaddestir. Hiçbir 
iddia neye istinat ederse etsin milletin bu 
haklarını asla rencide edemez.... 

İktisadi noktadan bakılınca, Türkiye' 
yi A) Ham mevat istihsal ve ihraç eden, 
B) Mamul mevat ithal eyleyen bir mem-
leket olarak görürüz. Türkiye'nin iktisadi 
hüviyeti ziraatçiliktir. İstihsal ve ihraç edi-
len mevat da bilhassa zirai ve hayvani 
ham maddelerdir. Nüfusumuzun  üçte ikisi 
çiftçi  ve ihracatımızın yüzde 75'i mevaddı 
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ziraiye olunc.a memleketin ana damarı ne 
olduğu meydana çıkar... Bir memleket, 
ihtiyacı olduğu mamul mevaddın kâffesini 
hariçten tedarik etmemek vaziyet ve mec-
buriyetindedir. İnkişafa  müsait veya inki-

şafı  lâzım sanayiin bir memlekette tees-
süsüne saha ve imkân vermek icap eder... 
Sanayiimizi himayeye daha evvel bir ka-
nun ile başlamıştık. Geçen sene kabul 
buyurduğunuz gümrük tarife  kanunu ver-
gi noktasından olduğu kadar, himaye 
noktasından da işlenmiş bir şekli almış 
bulunuyor... 

Cumhuriyet teessüs ettiği zaman her 
nevi kuvvetimizin membamı teşkil eden 
köyleri ve köylüleri bitkin bir halde bul-
duk. Bir taraftan  aşâr ve mültezim, diğer 
taraftan  askerlik mükellefiyeti  Devletimi-
zin hayat membalarınt kurutacak bir hale 
getirmişti. Cumhuriyet asırlarca sûren bu 
hataları biraz da vergi rejimiyle tashihe 
çalıştı. Bu tashih ameliyesinin ne dereceye 
kadar müsbet bir netice verdiğini anlaya-
bilmek için aşarın lağvinden bugüne ka-
dar toprak alım satımlarının her vilâyet 
için ayrı ayrı istatistiklerini yaptırdım. 
Alınıp satılan topraklardan ne kadarının 
köylüden şehirliye, ne kadarının şehirli 
den köylüye intikal ettiğini öğrenmek is-
tedim. Gelen rakamlar, takip edilen vergi 
sisteminin matlûp neticeleri vermeye baş-
ladığını göstermektedir. Bu alım ve sa-
tımlar 100 rakamiyle ifade  edilecek olur-
sa, bunun ellisinin kendi aralarında, otu-
zunun şehirliden köylüye, yirmisinin de 
köylüden şehirliye intikal ettiği şeklinde 
hulâsa edilebilir. Bu demektir ki, Devlet 
binasının istinat ettiği omuzlar kuvvet-
lenmeğe ve köylü, Cumhuriyet rejimi sa-
yesinde tabii hakkı olan topraklara sahip 
olmağa başlamıştır. Onun için, neticesi 
alınmağa başlayan bu yolda imanla, em-
niyetle ve katiyetle yürüyeceğiz. Artık 
köyleri ve köylüleri İmparatorluk zama-
nında olduğu gibi sadece fedakârlık  za-
manlarında hatırlanan ve diğer zamanlar-

da unutulan ve ezilen yerler ve insanlar 
olarak telakki etmiyoruz 

Normal inkişafımızı  bu sene cid-
di bir surette tehdit eden bir hadise ve 
vaziyet görülmüştür ki o da kambiyo 
temevvücatıdır. Mali senenin ortalarına, 
ihracat mevsimimizin sonlarına doğru 
kambiyoda her seneden farklı  bir temevvüç 
görüldüğü. Bunu mütalea ederken tabii 
bazı sebeplerle de karşılaştık. Evvelâ te-
diye muvazenemiz henüz müesses değil-
di, saniyen tarife  kanununun milli iktisa-
dımızı himayeye matuf  tedbirler neticesi 
olan resim farklarından  istifade  ememile 
mevsimsiz ve sırasız birçok mallar kredi-
lere istinaden ithal edilmiş idi... 

Türk parasının her sene kıymetinden 
muttarit ve mütevali bir surette gaip et-
mesi, onbeş senedenberi devam eden bu 
sukutun şimdiye kadar güya tevekkül ile 
karşılanmış olması fena  istikamette bir 
itiyadın yerleşmiş olduğu hissini vermeğe 
başlamıştı. Fakat Türk milleti bu seneki 
korkunç sukut karşısında gösterdiği he-
yecan ve aldığı tedbirlerle bünyesinde ne 
kadar büyük bir hayatiyet kuvveti meknuz 
olduğunu fiilen  bir kere daha isbat etti. 
Bizzat millet tedbirler aldı. Tasarruf  ce-
miyetleri teşekkül etti, yerli mallara rağ-
bet gösterdi... Kezalik Hükümet resmi ve 
nim resmi teessüsler üzerinde ayni istika-
mette tedbirler aldı; kayıtlar koydu ve 
bütün bunlar dahil ve hariçte işaa edilen 
zehirli propagandalara, ümit kırıcı isnat-
lara rağmen sukutun büyük bir kısmını 
çok kısa bir zaman içinde istirdat etti ve 
paramızın yürüyüş istikametini kat'i ola-
rak istikrara çevirdi.... 

18.5.1930 

TAHSİN BEY (AYDIN) — 30 se-
nedenberi bulunmakta olduğum Denizli, 
Aydın havalisinde afyon  ekildiğini gör-
memiştim. Bu defa  Balıkesirden Denizliye 
kadar her yere afyon  ekildiğini gördüm. 
Sebebini sordum. .Mahsulât para etmiyor. 
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Ekser kazalarda tecrübe ettik nefis  tütün 
çıkarmıyoruz. Afyonun  tohumu hiç ol-
mazsa masrafa  tekabül ediyor. Afyon  yük-
te hafif  pahada ağır olması dolayısiyle 
şimendifer  nakliyesine vereceğimiz ücret-
ten kurtuluyoruz. Bunun için ekiyoruz 
dediler. Geçen seneye kadar Aydın hava-
lisinde arpanın dolusu 110 kuruşa 100 
kuruşa 90 kuruşa; mısır darısı 160 kuruşa 
satıldı. Bu defa  baktım ki okkasını 2 ku-
ruşa satıyorlar da kimse almıyor. Denizli 
ve havalisinde yeni mahsul yetiştiğinden 
ve herkes satmak istediği halde kimsenin 
almamasından dolayı mahsul dolu. Arpa-
nın dolusu 6 kuruşa satılmağa başlamıştır. 
Şimendifer  kumpanyası beher okkasına 
3,5 kuruş navlun alıyor. Mısır darısını 
İzmire göndermek lâzımgelse darıyı ver-
dikten sonra üstelik altmış parada ver-
mek lâzım. Köylü ziraat ve istihsalde 
bulunmak istiyor. Hükümetin vasayasına 
ittiba ediyor. Malûmu Âliniz ortada bir 
para buhranı var, herkes sıkıntıdan şikâ-
yet ediyor. Halbuki görülüyorki İstan-
bul gazetelerinden bazılarında Yunanis-
tana (150) çuval buğday ihracat yapıl-
mıştır. 

150 çuval buğday gitmiştir diye bu-
nun bir muvaffakiyet  gibi kaydetmek fe-
lâketine düşüyoruz. Türkiye gibi bir mem-
leketten Yunanistana bir haftada  150 çu-
val buğday sevkedilmiş ve bunu gazete-
lerde büyük bir muvaffakiyet  diye kayde-
diyorlar. Halbuki Harbî umumî bittiğin-
den beri herkes hali tabiiyeye riicu ediyor, 
istihsalât çoğalıyor, her memleket harbi 
umumiden aldığı tecrübeler üzerine ve 
ondan aldığı derslerden ibret alarak is-
tihlâkini kendi istihsalde temine çalışı-
yor. Meselâ; İngilterede kendilerine lâzım 
olan şeyi kendileri yetiştirmeğe çalışıyorlar, 
keza Fransa, İtalya - gazetelerde okuruz -
kendi hububatlarını kendileri yetiştirmeğe 
uğraşıyorlar, hatta bunun içindir ki, Ame-

rika Hükümeti kendi malını satamadı ve * 
yakmağa mecbur oldu. 

ŞAKİR BEY (İKTİSAT VEKİLİ) 
(EDİRNE) — Alelumum hububat fiyat-
larında dünyada bir tenezzül mevcuttur. 
Bunun neticesi olarak birçok memleket-
ler hububat ziraatini tahdide mecbur ol-
muşlardır. Bu meyanda komşumuz bulu-
nan memleketlerden bazılarının yüzde 22, 
yüzde 25 nisbetinde tahdidat yaptıklarım 
zikredebilirim. Bunların haricinde fazla 
mahsule karşı alınmış tedbirler yine muh-
telif  memleketlerde caridir. Fakat bunla-
rın tatbiki çok paraya mütevakkıf  tedbir-
lerdir. Amerika'nın almış olduğu tedbiri 
bu meyanda hatırlamak mümkündür.... 
Memleketimiz gerek sermaye itibariyle, 
gerek teşkilât itibariyle bu hususta çok 
zaif  bir mevkidedir... Fakat tahmin edi-
yoruz ki ihtiyacatımızın beşte birini altıda 
birini göstereceğimiz kolaylıkla karşıla-
mak kabil olacaktır... 

BESİM ATALAY BEY (AKSARAY) 
— Sözüme büyük Başvekil İsmet Paşa 
Hazretlerinin "Cumhuriyet, donuk ve dur-
gun bir devrin adı değil, bilâkis her gün 
yeni bir hayat gösteren, doğurucu ve ya-
ratıcı bir hayatın timsalidir", sözüyle baş-
lıyorum. 

Hakikaten Cumhuriyet; bize durgun, 
sönük, yeknesak ve donuk bir hayat 
gösterişi göstermedi. Her biri bir asrı 
öğündürecek kadar kıymetli değişiklikler 
büyük yükselişler gösterdi. Memleketin 
en ücra yerlerine demiryollaıı uzanırken, 
bir taraftan  memleketin müdafaası  için 
fabrika  bacaları yükseliyor, bir taraftan 
memleketin düşünüşü; eski asırlara bağlı 
iken yeni asrın düşünüşlerine doğru uy-
durulmağa çalışılıyor. Fakat, memleket 
bilgi, düşünüş yolunda ilerlerken her hal-
de san'at ve istahsal yolunda da ilerlemek 
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lâzımdır. Bir memleketin yaşayışı yükse-
lir, kazancı, istihsali eski halde kalırsa o 
memlekette büyük bir açıklık, büyük bir 
muvazenesizlik başlar. Her halde yaşa-
yışını kazanışına uydurmak lâzımdır. Biz-
de kazanmanın birçok yollan vardır. Bu-
nun en ehemmiyetli yolu şimdilik çiftçi-
liktir. Sonra davar yetiştirmek, sonra 
ticaret, sonra da bütçe. 

Ziraatimiz memleketimizde çok ip-
tidaî, çok sade ve bundan 800 sene evvel 
ve belki de 1000 sene evvel, belki daha 
eski asırlardan nasıl görülmüşse öylece 
devam edip gidiyor. Memleketin iktisadî 
sahasında iyi bir hasılat temin edebilmek 
için her halde köylüyü himaye etmek, 
köylünün istihsalini yüceltmek icap eder. 
Memleketimizin ziraatine gelince: Bu, 
hangi tarafa  yönetilecektir, hangi tarafa 
gidecektir. 

Evvelâ ufak  ufak  ziraat usulleri mem-
leketin muhtelif  kıt'alarında tatbik edil-
meli, memleketin bir yerinde afyon,  bir 
yerinde pamuk, bir yerinde üzüm ve saire-
yi iyi yetiştirmek lâzım. İyi yetiştirmek 
şunun için lâzımdır ki: İyi satabilelim, 
kıymetli satabilelim, yoksa gelişi güzel ya-
pılmış olan her hangi ziraî tedbirler, heı 
hangi iktisadî bir tedbir hiç bir faide  ver-
miyecektir. 

Memleketimize birçok traktörler girdi, 
ne oldu netice itibariyle ? Hemen hepsi de 
muattal bir halde kalmıştır. 

Memleketin iktisadiyatını yükseltmek 
için ziraate ihtiyaç vardır. Bunu yükselt-
mek mahsulâtı ziraiyeyi istandarize . . . . 
ve mahsulâtı ziraiyeyi yetiştiren elleri hi-
maye etmek lâzımdır. Bunlardan sonra is-
tihsâl menbaı gelebilir. Memlekette bir 
Ziraat Bankası vardır. Bu banka elinden 
geldiği kadar ufak  tefek  yardım yapıyor, 
fakat  bu yardımlar en ziyade rençberin en 

kudretli ve becerikli olanına yapılıyor ve 
nihayet yapılan yardım (30) lirayı geç-
miyor. Bu köylüye yardım değil. Onu 
borç altına sokmaktır. Hükümetin Ziraat 
Bankasına büyük yardımlara bulunacağı-
nı işitiyoruz. Harbi umumî dünya iktisadi-
yatı üzerinde büyük rahneler açtı, elde 
mevcut istoklar tükendi kollar azaldı, 
bu hal hayat pahalılığını intaç etti mem-
leketimiz bundan çok müteessir oldu. 
Şüphesiz biz de diğer memleketler kadar 
ve belki onlardan daha fazla  müstahsil ve 
sermaye gaybettik. İstoklar bulamadık, şu 
halde memleketimizin de onların uğradığı 
buhrana uğraması çok tabiidir. Mem-
leket az çok bir buhran geçiriyor. Hükü-
metimizin iktisadiyatımızı yükseltmek için 
acilen yapacağı işlerden biri de istihsal 
kooperatifleri  vücuda getirmektir. Biz 
garp medeniyetini çok ters tarafından 
yakalarız. Bir istihlâk kooperatifi  yaptık, 
bize Kaliforniyadan  kabak getirdi bilmem 
nereden kurumuş bilmem ne getirsin o 
bunu da reklam yaparak satsın diye değil. 
Kooperatif  bu demek değildir. 

Memlekette yapılacak iş evvelâ is-
tihsal kooperatifidir,  yapabiliyormusun bir 
tütün kooperatifi,  bir üzüm kooperatifi, 
bir pamuk kooperatifi?  Bize bunlar lâ-
zımdır. Memlekette iktisadî muvazenenin 
temini için her halde yegâne bir şeye ihti-
yaç vardır. O da istihsâl seferberliği,  her-
kes bu uğurda bu istihsâl seferberliğinde 
kendisine düşen vazifeyi  yapmalı, erkek 
ve dişi bu seferberlikte,  bir nefer  gibi ça-
l'şmalıdır. 3,5 bin, (100) bin kişinin doy-
ması ve çalışması bence nakâfi  bir mesele-
dir. Memleket heyeti umumiyesi itibariyle 
aç efendiler;  ileri doğru yürüyeceksiniz, 
az yiyeceksiniz, sen rahatından fedakârlık 
edeceksin, öteki kumarından vaz geçecek, 
beriki bilmem nesini bırakacak, beriki 
kahvesini terkedecek, fakat  her halde bir 
şey yapacaktır. Takunya yapacak, çivi 
yapacak, üvendire yapacak, yapacak oğlu 
yapacak. Arkadaşlar ancak biz bunu ya-
parsak kurtulmamız imkânı vardır. 
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Kömürcülüğümüz de diğer istihsalâ-
tımız gibi çok acınacak bir haldedir. (600) 
bin tondan ibaret olan kömür ihtiyacımı-
zın ancak (400) bin tonunu istihsal ede-
biliyoruz ve mütebaki (200) bin tonunu 
hariçten İngiltereden ithal ediyoruz. 

Bu günahtır. 
ŞAKİR BEY (İKTİSAT VEKİLİ) 

(EDİRNE) — Kabul buyurulmuş olan 
kredi kooperatifleri  kanunu tatbik edil-
mektedir. Şimdiye kadar, memnuniyetle 
söyliyebilirim ki, teşekkül eden kredi koo-
peratifleri,  iki yüz elliyi tecavüz etmiştir. 

Memleketimizde liman şirketleri, bir 
kanunu olmak üzere teşkil edildi. Trab-
zon, İstanbul, İzmir ve Mersinde olmak 
üzere dört yerde imtiyazlı limanın şirket-
leri tesis edilmiştir. Derdin büyüğü limanın 
şirketlerinin iyi çalışmamasından, yolsuz-
luğundan tevellüt ediyor demek ve bunu 
böyle tasvir etmek hakikate tevafuk  et-
mez. En büyük dert ve müşkülât, mem-
leketimizde tam manasiyle bir liman ol-
mamasıdır. İstanbul da dahil olmak üze-
redir - ki memleketimizde liman tesisatına 
malik addettiğimiz yegâne limanımızdır. 
Asrî tesisata malik bir limanımız yoktur 
diyebiliriz. Liman meselesi çok paraya, 
esaslı bir hazırlığa ve tetkikata tevakkuf 
eden bir meseledir. Liman şirketlerinin, 

imtiyazlı olmaları hasebile doğrudan doğ-
ruya vekâletle alâkaları olmamakla bera-
ber yalnız tarife  noktasından murakabe-
mize tabidir. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
GÖRÜŞMELERİ 

19.5.1930 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (DAHİLİYE 
VEKİLİ) — "Meşgul olacağımız mühim 
bir iş de köylüyü toprak sahibi yapmak-
tır. Memleketimizde bulunan 40.300 köy-
den 1.500 köyün halkı topraksızdır. Şe-
hirlerde de topraksız olarak bir bu kadar 
çiftçi  vardır. Toprağı nakâfi  olan çiftçi 
nüfusu  da aşağı yukarı 300.000 e baliğ 
olmaktadır. Geçen sene Büyük Meclisin 
kabul ettiği bir kanun sayesinde bu köylü-
leri peyderpey arazi sahibi yapmaktayız 
ve bu vazifeyi  İskan İdaresi görmektedir. 
Şimdiye kadar şarkta ve garpta bazı vilâ-
yetlerde bunun tatbikatina girişildi ve bu 
topraksız köylüler kendileri müstahsil ve 
ektikleri toprakların efendisi  haline ge-
tirildi. Çok ümit ediyoruz ki bu program 
neticesinde ve bilhassa Ziraat Bankasiyle 
ümit ettiğimiz bir anlaşma neticesinde az 
zamanda Türkiye'de topraksız hiçbir çiftçi 
ailesi kalmayacaktır... 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ GÖRÜŞMELERİ 

Nafıa  Vekili  demiryolu  yapımı ile ilgili  ayrıntılı  bilgi  vermektedir.  Konunun  önemi, 
demiryollarının  Cumhuriyetin  kuruluş  yıllarında  yatırımcılığı  ve kalkınmayı  simgeleyen 
ilk  büyük çaplı ve ayrıntılı  inşaat hareketi  olmasında  yatmaktadır.  Recep Bey'in belirttiği 
noktalardan  birisi, Türk  müteahhitlerinin  ilk  kuşağı  denilebilecek  bir iş grubunun bu 
inşaat çalışmaları  içinde  yavaş yavaş oluşmaya başlamasıdır. 

22.5.1930 

RECEP BEY (NAFIA VEKİLİ) — Na- ni bir inkişaf  safhasına  girmemiştir. Çün-
fıanın  demiryollarından gayri su, şoşe ve kü şose, köprüler kanununun ilk tatbik 
köprüler işleri yeniden söylemeğe değer ye- senesi içinde bulunuyoruz. Su işleri için 
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ilk aldığımız tahsisat bu sene zarfında 
vaki olmuştur. Ana programları tanzim 
edilmektedir. Demiryollarımızın işletmek 
faaliyeti  aleyhinde kasdan veya ancehlin 
propagandalar yapılmaktadır. 

1929 senesinde Devlet Demiryolları-
nın Meclisi Âlice tasdik edilmiş olan büt-
çesinin yekûnu küçük küsurdan sarfı  na-
zar (54) milyon liradır. Bu sene idare bu 
elli dört milyonluk yekûne ilâveten üç 
ilâ üç buçuk milyonluk bir borçla çalışa-
caktır. 

Şu halde 929-930 malî senesi zarfın-
da Devlet Demiryolları 57-57,5 milyon 
liralık bir mesai üzerinde çalışmaktadır. 

Demiryolu inşaatı için Devletin gi-
riştiği mukavelelerin icra ve inşa kısmı 
(1934) senesinde bitecektir. Tabii tediye 
miktarları bir az ileriye doğru devam ede-
cektir. Evvelâ İsveçlilere yaptırmakta ol-
duğumuz iki hattan bahsedeceğim. 

Bu hatlardan birincisi Fevzi Paşa ve 
Ergani arasında yapılmakta olan hattır. 
580 kilometredir. 

Fevzipaşa - Ergani hattı önümüzdeki 
senenin baharı sıralarında Malatya Vilâ-
yetinin merkezine nasıl olacaktır. 

Yarısına yakındır. Fakat Devlet De-
miryollarının bundan sonraki bütçesini 
müzakere edeceğimiz esnada bu hattın 
(Frata) yaklaşmış olacağını tahmin edi-
yorum. 

Ayni İsveç gurubunun yapmakta ol-
duğu ikinci hattın Ankara şarkında Ir-
mak ile Kara denizde Filyos arasında 
nişaatına devam edilmekte olduğu malûm-
dur. Bu hattın tülü bildiğiniz gibi (400) 
kilometredir. 

(Yûlyüs Berger) Şirketine yaptırmak-
ta olduğumuz hatlardan birisinin Kütah-
yadan ayrılıp Tavşanlı üzerinden Balıke-
sire giden diğerinin de Ankara, Kayseri, 
Sivas üzerinden geçen hattı Konyadan 
geçen Anadolu hattına bağlamak üzere 
Ulukışla ile Kayseri arasında yapılmakta 

olan iki hattan ibaret olduğu malûmdur. 
Bu hat Kütahya ile Balıkesir arasında iş-
lemeğe hazır olacaktır. Bu hattın yapılması 
ile Anadolu-Bağdat hattının Anadolunun 
garbindeki en yüksek yaylasından geçen 
bildiğimiz Eskişehir - Konya demiryolu 
Manisa ile Bandırma arasındaki İzmir-
Kasaba hattının Adalar Denizine muvazî 
giden kısmına bağlanmış ve bu suretle 
kuvvetli bir irtibat hasıl etmiş oluyor"* 
Yûlyüs Berger şirketinin yapmakta ol-
duğu Ulukışla ile Kayseri arasındaki hat -
ki tülü 183 kilometredir - Bu hattın heyeti 
mecmuası 31 senesinde hitam olacaktır. 
Bu ecnebi şirketlerin yapmakta olduğu 
hatları bitirdikten sonra: Bizzat yaptığı-
mız hatlardan, hakikî bir iftihar  duyu-
yorum. 

Ecnebi şirketlerin, bizim memlekette 
meşgul oldukları hat inşaatında, kendi 
vesait ve nezareti fenniyeleri  cari olmakla 
beraber ikinci derecede mutaahhitlerin 
Türk evlâtlarından teşekkül ettiğini aynı 
zamanda Türk sermayesi ve bilhassa bu 
sermayeye mesnet olan Türk millî banka-
larının kredisi çalıştığını tesbit etmek lâ-
zımdır. Bu suretle memleketimizde kuv-
vetli haysiyetli ve liyakatli iş grupları 
teşekkül etmektedir. 

Bahsedeceğim hatlar, Belçikalılardan 
mürekkep bir gruba verilmişken bilâhare 
mukavelenin bozulması lâzım geldiğinden 
Devlet Demiryolları İdaresi hatları parça 
parça ve doğrudan doğruya yerli mütaah-
hitlere ihale etti. Bu hatlardan birincisi 
Samsun - Sivas arasındaki hat ve diğeri 
de Kayseri - Sivas arasındaki hattır. 

Kayseri ile Sivas arasındaki hat. 

Kayseri - Sivas diye küçük bir haı-
tan ibaret değil, Devletin şark ve garbini 
bir birine raptedecek olan ana demir-
yolunun en mühim bir parçasıdır. Önü-
müzdeki yazda hattımızm doğruca Siva-
sa vasıl olacağım kuvvetle ümit etmekte-
yiz. 
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Yerli müteahhitlere yaptırmış oldu-
ğumuz hatlardan Samsun - Sivas arasın-
daki kısmın tulü 400 kilometredir. 

1931 senesinde bu hat da tamamen hi-
tam bulmuş olacaktır. Yani 1931 senesin-
de Kara Denizle Ak Deniz muvasalesi 
tamamen demiryolu ile bağlanmış olacak 
ve gerek şimale, gerek şarka gerek garba 
doğru ayrılan birçok esaslı hatları ihtiva 
eden orta demiryolu dairesi kapanmış 
olacaktır. 

Eskişehirden başlıyalım; Eskişehir -
Afyon  - Konya - Ulu kışla, (Ulu kışladan 
Kayseri üzerine dönelim) Kayseri, (Kay-
seriden Ankara üzerine dönelim) Ankara, 
buradan tekrar Eskişehir. 

Bu daireyi gözünüzün önünde çize-
rek ve eskiden gerek imtiyazlı şirket, ge-
rek Devlet malı olarak mevcut olan hat-
ları da gözlerinizin önüne getirirseniz ve 
bu dairenin kapanmasının şarkı garba 
ve şimali cenuba raptetmek hususundaki 
ehemmiyeti iktisadiyesi de tamamen teba-
rüz eder. îşte daire, arzettiğim ibi 1931 
senesinde tamamen kapanmış, Akdeniz 
demiryolu ile Karadenize bağlanmış ola-
caktır. Toplayarak telhis edersek 2400 
kilometreye varmak üzere bundan bir kaç 
sene evvel demiryolu inşaat proğramı diye 
tesbit etmiş olduğumuz hatlardan bu gün 
bin kilometresi yapılmış bitmiş ve filen 
işlemekte bulunmuştur. İşlemeğe henüz 
açılmıyan istasyonlara doğru devam eden 
inşaatı ilâve edersek (2400) kilometrelik 
yeni demiryolların yarısmdan fazlasının 
bu gün bilfiil  yapılmış olduğunu görürüz. 

Devlet Demiryolları ilk defa  olmak 
üzere 930 senesinde Devlete (640) bin lira 
irat veriyor. 

Bu gün Türkiyede imtiyazlı demiryo-
lu olarak Aydın, İzmir, Kasaba, Edirne 
ve Nusaybin, Mudanyanm da küçük bir 
parçası dahil olduğu halde Türkiyede 
Millî mücadeleye kadar Devlet, Devlet 
olalı memleketin içinde vücude getirilmiş 
olan kısımdan el-yevm ecnebi ve imtiyazlı 

şirketlerin işlettiği demiryollarının yekû-
nu (2287) kilo metreden ibarettir. (1378) 
kilometrelik Anadolu - Bağdat ve (68) 
kilometrelik Mersin - Adana hatları im-
tiyazlı şirketler tarafından  yapılmış oldu-
ğu halde Cumhuriyet devrinde Devlet 
tarafından  satın alınmıştır. Bunlarda da-
hil olduğu halde inşa ederek işletmiye 
açtığımız kısımlarla beraber bu gün (2815 
kilometrelik Devlet Demiryolları, vata-
nımızın içinde işlemektedir. Demek ki ar-
kadaşlar, içinde bulunduğumuz bu tarihte 
(2287) kilometrelik koca bir tarihin mirası 
olan imtiyazlı demiryolları muvacehesin-
de Türkiye Cumhuriyetinin teessüsü za-
manından itibaren binlerce malî takatsız-
lıklanmıza, her gün hepimizin müşteki 
olduğumuz yokluklara rağmen Devlet ken-
di hayatından, etinden canından, ayırdığı 
paralarla (2815) kilometre demir yolunu' 
ya filen  işletmeğe açmıştır veyahut mev-
cutlardan satın almak suretiyle kendisine 
mal etmiştir. 

Tarife  meselesi alelûmum bütün dün-
ya demiryollarında esaslı bir hayat me-
selesidir. Her yaşadığımız günün ucuz-
luğunu ve kolaylığını demiryolları tari-
fesinde  tenzilât yaparak temin etmek. 
Eğer bu yola girer ve ucuzluğu yalnız de-
miryollarının sırtından çıkarmak istersek 
sonra demiryol işletme açığını her sene 
milyonlarla kapatmak mecburiyetinde ka-
labiliriz. Bu fikir  meselenin birinci tarafı-
dır. İkincisi de büyük külfetlerle  Devlet 
Demiryolları inşa edilmektedir. Bunlar 
mahallî inkişafatı  iktisadiye imkân ver-
miyecek bir ağırlıkla tarife  sıkletlerini 
muhafaza  edecek olursa, onu da açıkça 
arzedeyim, bir gün vatandaşlar bu hat-
ların yapılmaması yapılmasından hayırlı 
olurdu diyeceklerdir. Binaenaleyh arka-
daşlar hakikat bu iki noktayı telif  eden bir 
hat üzerinde bu gün üç bin kilometreyi 
bulan Devlet Demiryolları 15, 20 sene 
sonra iki mislini geçecektir. 800 bin kilo-
metro mürebbaı arazi teşkil eden bir va-
tan hududu dahilinde bu geniş hatları iyi 
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bir surette hem halka ve memlekete nafi 
olacak hem de işletme zararı yapamıya-
cak bir tarife  ile işletmek büyük bir mese-
ledir. Bu husus demiryollarının işlediği 
mıntıkaların ahvali iktisadiye ve iklimi-
yesi, imar ve inşaat ihtiyacatı, maden is-
tihsalâtı, ve ziraati büsbütün bir birinden 
farklı  olduğu cihetle bu tarife  meselesi 
çok ehemmiyetli bir mahiyet arzeder. 

Devlet Demiryolları; bu memleketin, 
hayatı, emniyeti; millî vahdeti siyasî mev-
cudiyeti ve millî iktisadın inkişafı  için 
yapılmaktadır. Devlet Demiryollarının ga-
yesi, bu maksatları birinci derecede mu-
hakkak temin etmektir. Bunu temin et-
miyecek herhangi işletme nazariyeleriyle, 
ağır tarifelerin  tazyiki ile Devlet Demir-
yolları milleti hiç bir vakit sıkıp muztarip 
etmiyecektir. Yalnız arzettiğim gibi bu 
icabatı yaparken de hesaplı olmağa mec-
buruz. Meselâ bu gün meşe ağacının 
nakline şu tenzilâtı yapın, yarın filân  yer-
den buraya tuğla gelecek, bu tenzilât 
olmalı, öbür gün daha başka bir şey... 
bu gibi günlük telâkkilerin hafifliği  ile 
tarifeleri  tahrip etmek yolundan da içti-
nap etmek lâzımdır. 

Devlet Demiryolları gittikçe mesafe 
almaktadır, mütemadiyen uzaklaşmakta-
dır. Demiryollarının ucu vatanın içlerine 
girdikçe o mmtıkalardaki ziraî istihsalâtm 
ihraç merkezlerine, ihraç limanlarına gel-
mesi uzamakta, mesafe  büyümektedir, 
ayni mesafenin  sabit miktarı darp olu-' 
nunca uzak yerden gelen hububat pazar-
lara gayri kabili sevk bir hale gelecektir. 

Türkiyedeki gerek madeniyat, gerek 
hayvanat, gerek hububat mevadmın hari-
ce değer bahasına satılması ve mümkün 
olduğu kadar satıcının çok kâr etmesi, 
bizim iktisadî zemin üzerindeki bütün 
faaliyet  ve maksatlarımızın ana hatlarını 
teşkil ettiğini söylemek istemem. Yine 
bu fikrin  mukabili olan diğer fikre  temas 
etmek isterim. Bütün istihsal mevadım, 
gerek mevadı smaiyenin gerekse madeni-
ye ve ziraiyenin ucuz olarak nakli ile müs-

tahsilin veyahut satıcı tüccarların cebine 
fazla  para, fazla  kâr gitmesi çaresini nakil 
vasıtalarından yalnız bu Devletin malûm 
olan emekler mukabilinde vücuda getir-
diği ve batî dahi olsa istikbalde ümitler 
vadeden işletmesinden çıkartmak zihni-
yeti asıl olarak kafalarımızda  yer tutarsa, 
hakikaten yanlış bir yola gitmek tehlikesi-
ne maruz bulunuruz. Arkadaşlar, memle-
kette iktisadî dertlerin ana çarelerini bul-
mak için istihsalin maliyetini ucuza geti-
recek bir takım ana ve esas tedbirleri 
mak, arzettiğim gibi gerek müstahsilin 
ve gerek arada vasıta olan satıcı tüccarın 
fazla  kâr etmesi için nakil vasıtalarından 
yalnız şimendiferlerin  sırtına yükletmemek 
fikri  esas fikir  olarak kafamızda  yer tut-
malıdır. 

İstihsal edildiği tarladan ihraç istas-
yonuna getirilecek olan bir maddenin 
oraya nakli için tutulan araba, kamyon 
gibi, hatta hayvan sırtı gibi adî vesaitin 
tahmil ettiği nakliye yükünü mühimse-
meyüpte bütün bunların ceremesini de-
miryollarından çıkarmak doğru bir dü-
şünce değildir. Eğer vazıh an taayyün 
ederse, ki bu memlekette istihsal edilen 
zahairin bir faidei  iktisadiye temin etmesi 
için çareler meyanmda tarifelerin  de dü-
şürülmesi lâzım geliyor. O zaman hububat 
mevcut olmadığı zaman darlığa çare bul-
mak için demiryolları üzerinde, fakat  diğer 
yollar üzerindekinin aksine olmak üzere 
tarifeler  üzerinde yeni tetkikata girişilip 
bu meselenin halli için demiryolları üze-
rinde iktisadî bir tedbir ve karar almak 
lâzımgelir. 

Bizimle beraber çalışan ecnebi şirket-
lerle Nafıa  Vekâletinin yaptığı sıkı muha-
berat ve her gün aramızda müsademe 
zemini teşkil eden ihtilâfatm  % 90 nı 
amele meselesidir. Bir iki hafta  geçmez ki 
bu yüzden aramızda böyle ihtilâflı  bir 
müsademe noktası vaki olmasın. 

Bizde çalışan iki ecnebi şirketinden 
İsveç şirketi bizi amele meselesinde haki-
katen tatmin edebilecek dereceye yakın 
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bir teşkilât ihzar etmiştir. Kendi muka-
velesinde mevcut olan şeraitin azamî de-
recesinde ameleye yardım edecek esbabı 
temin etmiştir. Fakat diğer Yûlyüs Berger 
şirketi - amele meselesinde beni en çok 
yoran, aramızda ihtilâfa  sebebiyet veren 
ve bu iş için müzakerata zemin açan bir 
şirket olmuştur. 

Mevcut ecnebi şirketlerle yapılmış 
olan mukavelelerdeki amelenin şeraiti sıh-

hiye ve hayatiyesine temas eden madde-
lerin tatbikinde gördüğümüz amelî tecrü-
beler, yerli, yahut ecnebi şirketlerle ya-
pacağımız büyük inşaat mukavelelerinde 
amele hayat ve sıhhati için çok kuvvetli 
esaslar vazetmek lüzumunu göstermiştir. 
Binaenaleyh bundan sonra herhangi bir 
mukavele yaparsak amele işlerini bir mad-
de değil birçok maddeler içinde, birçok 
şerait tesbit ederek vücuda getireceğiz. 

ARAZİNİN KISA BİR MÜDDET ZARFINDA 
UMUM TAHRİRİNİN İCRASI İLE YENİ KIYMETLER ÜZERİNDEN 

VERGİ ALINMASININ TEMİNİ İÇİN TECRÜBELER İCRASI HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(ARAZİNİN  KISA  SÜREDE  KAYIT  VE  YAZIMININ  YAPILMASI  VE 
YENİ  DEĞERİ  ÜZERİNDEN  VERGİLENDİRİLMESİNİ  AMAÇLAYAN 

YASANIN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Arazi mülkiyeti  Cumhuriyetin  ilk  yıllarının  önemli ve karmaşık  sorunlarındandır. 
Savaşlar  ve göçlerle  birlikte  yaşanmış olan enflasyon,  mülkiyetin  kaybolması  ve el değiş-
tirmesi gibi gelişmeler  arazi mülkiyetine  ilişkin  kararları  ön plana getirmiştir.  Buradaki 
görüşmeler,  bunun küçük  bir örneğini vermektedir. 

29.5-1930 

ŞÜKRÜ BEY (BOLU) — Arazinin 
kısa bir zamanda umumî tahriri hakkın-
daki bu kanun, bu vergi kendisinden alı-
nacak halkın senelerden ve hatta denile-
bilir ki asırlardan beri içinde çırpındığı 
müşkülât ve hukukî vaziyet ve münase-
bata dair hiç bir hükmü ifade  etmemekte-
dir. Halktan vergi istifasını  temine hadim 
ve yalnız kıymet tesbitini istihdaf  eden 
bu lâyiha kabul edilirken Heyeti Celile 
bir noktayı gayet ehemmiyetle düşünmek 
zaruretindedir. Bu nokta arazinin hakikî 
sahibi namına yazılması keyfiyetidir.  Bu 
gün tapu kuyudatı ile tahriri emlâk, arazi 
kayıtları arasında ihtilâf  ve mübayenet 
o kadar çok ve sıkıdır ki bu mesele mem-

leketin her tarafında  halkı mütemadi mü-
cadelelere sevketmektedir. 

Memlekette hadisatı cürmiyenin % 
80 ni arazinin kuyudu tasarrufiyesinden 
ve vergi tekâlifinin  ciheti aidiyetinin mü-
şevveş vaziyetinden inbias etmektedir. Ka-
nun vergi istifasını  istihdaf  etmekle bera-
ber ayni zamanda eshabmın tasarruf  hak-
larını da birlikte temin ve tahkim edecek 
ahkâmı ihtiva etsin. 

AHMET REMZİ BEY (BÜTÇE EN. 
M. M.) (GAZİANTEP) — Şimdiye kadar 
arazi ne vaziyette idi ? Ve bunların tesbiti 
muamelesi ne yolda yapılmakta idi? Cüm-
lenizin malûmudur ki tahrir basit olarak 
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tahakkuk memurlarınla arzu ve takdirine 
bırakılmıştır ve bu vaziyet ne arazi sahip-
lerinin hukukunu, ne de Hükümetin hu-
kukunu temin edecek bir vaziyette de-
ğildir. Yeni teklif  doğrudan doğruya hal-
kın kendisine, kendi vergisini söyletmek-
tedir. Bu teklif  içinde görüyoruz ki halkın 
mümessili olan heyeti ihtiyariyeler ve 
halkın intihap ettiği insanlar tarafından 
arazinin cinsi, evsafı  tayin ve muhtelif 
derecelere taksim edilmektedir. Hükümet 
bu kanunu 4 muhtelif  vilâyette tatbik 
edecek, halk verdiği beyannamede mik-
tarları' iyi tesbit etmezse yeniden esaslı 
tedbirlere baş vurulacaktır. Kanunu en-
cümene iade edersek şimdiki tahririn daha 
bir müddet devam etmesi gibi bir netice 
hasıl olacaktır. 

SELÂHATTİN BEY (KOCAELİ) — 
Biz bu kanunun tahrire ait olan hu-

susatmı kabul ediyoruz. Vergiye matrah 
ittihaz edilecek kıymet meselesi ta (1275) 
den beri esaslı bir neticeye raptedilemiyor. 
Muhtelif  tarihlerde çıkan kanunlar mem-
leketin her yerinde tatbik edilemediğinden 
bazı tedahüller ve vukuat dolayısiyle 
yani intikal, terhin, beyi gibi muameleler 
dolayısiyle kıymetlerde zamanın rayicine 
göre zamlar hasıl oluyor. Fakat hiç mu-
amele görmemiş yerler., ayni kıymette 
olması lâzım gelirken (50) (60) senelik 
kıymetlerini muhafaza  ederek birisi (10) 
kuruş vergi verirken itısalindeki yerin sa-
hibi tarafından  belki onun (10) (20) misli 
vergi verildiğine tesadüf  olunuyor. Gö-
rülüyor ki sür'ati temin gayesiyle yapılan 
bu lâyiha, tasarruf  cihetini hiç nazarı dik-
kate almamaktadır. Herhangi bir kimseye 
bir mükellefiyet  tahmil etmek için mutla-
ka o adamın sahip ve mutasarrıf  tanın-
ması ve bir hakka müstenit olması lâzım-
dır. Kadastro kanununun tahakkuku çok 
uzun bir zaman meselesidir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MALİYE 
VEKİLİ) — Halkla Hükümet arasındaki 
münasebatı tesis etmek için yapılmakta 
olan bu tahrir keyfiyetinin  son zamanlar-
da almış olduğu neticelerden biri de, her 
hangi bir yere gider yüz arazi yazarsanız 
o kadar da şikâyet, temyiz ve istinaf  şek-
linde vaki olmuştur. Bu itibarla yazılan 
arazi yüz adet ise vaki şikâyetin adedi 
yüz tecavüz eder. Çok makul fikirlerle, 
çok iyi düşüncelerle tertip edilen bu ka-
nunla; Türkiyenin muayyen yerlerinde 
tecrübe şeklinde tatbik edildikten ve netice 
alındıktan sonradır ki umumileştireceğiz. 
Bu kanunun bir an evvel çıkıp tatbik edil-
mesinde fayda  vardır. Bu güne kadar eş-
kâli kanuniye ne olursa olsun daima ha-
kim vaziyette bulunan Hükümettir. Bu 
gün bu kanun rolleri tebdil etmiştir. Hal-
kı hakim yapmıştır. Hükümet müşteri ye-
rine geçmiştir. Bu memleketin en nazik, 
en hassas ve en yüksek işlerinden birisi bu 
memleketteki emvalin tasarruf  senedinin, 
kanunu medeninin işaret ettiği sicile raptı 
meselesidir ki çok nazik ve mühimdir. 
Ne de olsa halkla Devlet arasındaki vergi 
münasebatım tanzim etmek için yapılmış 
olan bir kanun, ne kadar iyi işlenirse iş-
lensin, yanma ne kadar hukukî ve adlî 
fikirler  konulursa konulsun zannediyorum 
ki memleketin tasarruf  hakkım bu vesikaya 
rapteden bir vaziyet almak, bizi altından 
çıkamıyacak kadar çok ağır bir yükün al-
tına koymuş olur. 

Temenni ediyoruz ki memleketimizin 
muhtelif  yerlerinde ilk defa  halkın ken-
disine kendi vergisini söyletmek için kuru-; 
lacak olan bu kanun memlekette büyük bir 
refahlık  versin. Bu gün memlekette hisse-
dilen ıztırap daha ziyade, bazı adamlar-
dan nisbeten yüz misli fazla  alındığı halde, 
bazı adamlardan nisbeten yüz misli nok-
san alınmasından ileri geliyor. 
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PULLUK VS. İÇİN BİR SERMAYE TESİSİ HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(PULLUK  KULLANIMI  İÇİN 
BİR  FON  OLUŞTURULMASI  KONUSUNDA  GÖRÜŞMELER) 

Tarımda  modern  girdilerin  kullanılması,  Cumhuriyet  yönetiminin amaçlarındandır. 
Karasaban  yerine pulluk  kullanımını  özendirmek  bunun örneklerinden  birisi oluyor. Ay-
rıca, o tarihlerde  Türkiye'nin  çeşitli  yörelerinde  imal edilebildiği  anlaşılan pulluğun  bir 
sanayi dalı  olarak  desteklenmesi  de  aynı amaçla içiçe düşünülmektedir. 

2.6.1930 

ŞAKİR BEY (İKTİSAT VEKİLİ) — 
Vekâletin kabul edilmiş olan 1930 senesi 
bütçesinde 400 bin lira pulluk tedariki için 
tahsisat mevcuttur. Meclisi Âli bu tah-
sisatı kabul etmekle 400 bin liralık pulluk 
tedarik edip köylüye vermeği tesbit etmiş 
bulunuyor. Bu para ile ve doğrudan doğ-
ruya, Hükümetin eliyle bu işi idare ede-
ceğimize, her sene azamî tediye miktarı 
beş yüz bin lirayı geçmemek üzere tedricen 
Ziraat Bankasında 2 milyon liralık bir 
sermaye tesis etmeği daha muvafık  bul-
duk. 

Her sene dörder yüz bin lira olarak 
vermek istersek sermaye beş senede tees-
süs etmiş olacaktır. Bu sermaye memle-
ketin pulluk ihtiyacını muntazam bir prog-
ram dahilinde tatmin etmek için istimal 
olunacaktır. Pulluk ihtiyacı istisgar edi-
lecek bir ihtiyaç değildir. Bir milyon yedi 
yüz bin çiftçimizden  elde mevcut malû-
mata göre, ancak beş yüz bini pullukla 
çalışmaktadır. Mütebaki bir milyon iki 
yüz bini de kara sabanla çalışmaktadır, 
bir milyon iki yüz bin kara sabanın hep-
sini pulluğa tahvil edecek olursal lâakal 
bu günkü istihsalât kitaplar ve mütehassıs-
ların tesbitine göre % 25 nisbetinde fazla 
olabilir. Fakat bu günkü şerait ayni ol-
mak şartiyle. Bir milyon iki yüz bin çift-
çiye tasavvurumuz veçhile, tesis edilecek 
olan sermaye ile on senede lâzım olan pul-
lukları temine çalışacağız. Şimdiye kadar 
Ziraat Bankasının ve Hükümetin bu gibi 

işler için bilfiil  çalışması daima zararlı 
olmuştur diyorlar. Biz bunu bildiğimiz için 
ona ait tedbirleri de almak kararındayız. 
Bu pulluklar memleketin ihtiyacı şu veya 
bu tarzdadır diye verilecek bir kararla 
mübayaa edilmeyecektir. Ziraat Bankası 
doğrudan doğruya alâkadarlardan sipa-
rişler kabul edecek ve bunları kredi ile ve 
ucuz bir fiyatla  temine çalışacaktır. Da-
hildekiler henüz evsaf  itibariyle matlubu-
muza tam muvafık  olmamakla beraber 
memnuniyetle arzedebilirim ki yer yer bazı 
müesseselerimiz pulluk imalinde muvaf-
fak  olmaktadırlar. Büyük bir mübayaa 
ve teçhiz kudretiyle karşılarında bulun-
duğumuz takdirde, kendilerini takviye 
etmek, daha fazla  çalışmağa sevketmek ve 
memleketimizde pulluk imali işini, tamir-
haneleriyle beraber, imalâtiyle beraber 
tesis ettirmek kabil olacaktır. 

Bilhassa ehemmiyet verdiğimiz nok-
ta buna millî bir yoldan da vasıl olmağa 
çalışmaktır. Tabiî ticaretin bütün hare-
kâtına müdahale etmek ve ona hakim 
olmak iddiasında değiliz. Ziraat Banka-
sının hariçten alacağı aksamının da en 
ucuz şerait dahilinde memlekete girece-
ğinden ümit var bulunuyoruz. 

RASİH BEY (ANTALYA) — Bu 
gün pulluğun tamamen reklâmı yapıl-
mıştır, lâzım gelen propaganda yapılmış-
tır. Köylünün eline para geçerse kendisi 
kullanacağı pulluğu bizim gözlerimizden 
daha iyi görerek alıyor. 
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Çiftçi  hayvanını tedarik ettikten kul-
lanacak sabanını bulduktan sonra pulluğu 
her halde alır. Yalnız Ziraat Bankasının 
çiftçiye  yardım edecek vaziyette sermaye 
bulmasını temin edelim. Ziraat Banka-
sını kuvvetlendirmeği, mülhakatta, hiç 
olmazsa her kazada, birer sandık açmasını 
temin edelim. Bu gün birçok yerlerde 
2-3 kazaya bir sandık düşüyor. Onun da 
sermayesi 20-30 bin lira kadardır. Ziraat 
Bankası bu vaziyette yardım edemiyor. 

Köylü, çiftçi  faizle  bitiyor. Onun için 
bir gün evvel kara sabandan pulluğa 
geçmek şeklini eğer İktisat Vekâleti arzu 
ediyorsa bunu oraya sermaye olarak ve-
relim. Onlar da bu sermaye ile doğrudan 
doğruya çiftçilere  yardım etsinler. Yoksa 
vereceğimiz bu sermaye ile pulluk mübayaa 
edip getirecek olursa, köylünün ya hayvanı 
yoktur alamaz, yahut alınan alât kendisine 
uygun gelmez olmaz, bu yüzden miiker-
reren memleketin serveti heder olmuştur. 
Demir halinde orada burada dağılıp duru-
yor. 

ŞAKİR BEY (İKTİSAT VEKİLİ) — 
Dahildeki imalâtı teşvik etmek için 

birinci mertebede lâzım olan pullukları 
dahilden tedarik etmek hedefiyle  hareket 
edilecektir. İkinci mertebe de hariçten 
mübayaası lâzım olan miktarı toptan 
alacağımız için bu siparişi kabul edecek 
fabrikaları  memleket dahilinde yaptırmak, 
lüzumuna göre memleketin her tarafında 
tamirhaneler açtırmak, yedek aksamını 
muayyen müddetle memleket dahilinde 
bulundurmayı temin etmek ve nihayet 
toptan yapılan mübayaalarda vadeli sa-
tın almak imkânını ve ucuzluğunu temin 
edecek menafii  halkımıza nakletmek gibi 
muhtelif  faideleri  vardır. Zaten kıymeti 
on, on iki lira arasında olan bir pulluk 
bedelinin iki sene bir vade dahilinde 
ödenmesi, köylü üzerine çok kolaylık ola-
caktır. 

Her sene sarfedilecek  (2) milyonun bir 
milyonu gelecek sene istirdat edilecektir 

ve üçüncü sene tekrar sarfedilmekle  ihzar 
edilmiş bir tarzda, on sene nihayetinde 
memleketin bütün pulluk ihtiyacını kar-
şılıyacak bir sermaye olabilir. 

Bilhassa Orta Anadoluda ağır pul-
luklar yerli çift  hayvanatımızın çekemi-
yeceği aletlerdir. Fakat bize gelen ufak 
pulluklardır. Memleketimizin yine Orta 
Anadolunun birçok yerlerinde bu gün 
pulluk istimali taammüm etmiştir. Misal 
olarak, Eskişehiri, hat boyundaki birçok 
yerleri ve Konya civarım, Ankara etrafı-
nın bazı aksamını göstermek kabildir ve 
görüyoruz ki pulluğun kullanıldığı yer-
lerde istihsalâtı ziraiyemiz diğer yerlere 
nisbetle gözle görülecek kadar fark  irae 
ediyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DENİZLİ) 
— Memleketimizin muhtelif  yerlerinde 
pulluk yapılmaktadır. Meselâ: Denizlide, 
Uşakta, Kütahyada mükemmel yapılı-
yordu, fakat  teşviksizlik yüzünden o ima-
lâthaneler kapanmıştır. Şu halde anlaşılı-
yor ki memleketimizin şurasında bura-
sında ve ekser yerlerde pulluk imalâtha-
neleri vardır. Bunların bu gün kapanması 
teşviksizlik, sermayesizlik yüzündendir. 

Kanuna nazaran on senede biz bütün 
çiftçimizi  pullukla mücehhez kılacağız. 
Zannederim, dahildeki fabrikalar  ve ima-
lâthaneler teşvik görürse, on seneden az 
bir zaman zarfmda  bize lâzım olan mik-
tarda pulluk imaline muvaffak  olacaklar-
dır. 

Hiç kömürü olmayan, hiç demiri 
olmıyan Yunanistanda yapılan pulluklar 
bu gün İzmire gelmektedir. 

On sene zarfında  acaba bu ihtiyacı te-
min edebilir miyiz meselesi bendenizce 
burada en mühim meseledir. 

Bendeniz diyorum ki memlekette mev-
cut olanlar teşvik edilirse - ki bizde san' 
atkâr da vardır - on seneye varmadan 
evvel gayemize vasıl olacağız. 

RASİH BEY (ANTALYA) — Adana 
havalisinde hububat tohumları mahlut 
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olduğu için çiftçi  mütemadiyen tohumlu-
ğunu yenilemek mecburiyetinde bulunu-
yor. İhtiyaç çok fazla  olduğu için müra-
cat ta çok fazla  oldu. Şu halde sipariş 
varit ve vakidir. Fakat Ziraat Bankası bu 
Adana mıntıkasının istediği tohumluğu 
getirdiği halde çiftçi  almamış ve almaktan 
istinkâf  etmiştir. İhtiyaç olduğu halde 
niçin alınmamış. Okkası otuz kuruşa buğ-
day alınır mı? Bu gün okkası otuz kuruşa 
dünyada buğday yoktur. Çiftçi  bu yükün 
altından kalkamıyacağını anladı, almadı. 

Sene ortasına doğru kalanlar vade 
ile almağa mecbur oldular, fakat  tohumun 

kısmı azamı kaldı. Bu gün zararını bütçe-
den ödemeğe mecbur olduğumuz bu to-
humlar bu suretle kalıyor, niçin kalıyor? 
Şeklin iyi olmamasından. Onun için bu 
kanunla da bu esası kabul edersek. Hiç 
faidesi  olmadan parayı ifna  ederiz şekli 
iyi değildir. 

Bu paraları biz köylünün ev eşya-
sını sattırarak topluyoruz. İyi idare edil-
memek yüzünden çekilen zararları yine 
millet ödüyor. 

İNŞA OLUNACAK ŞOSE VE KÖPRÜLER TAAHHÜDATIN1N 
GELECEK SENEYE SİRAYETİ HAKKINDA 

KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(YAPILACAK  YOLLAR  VE  KÖPRÜLER  İÇİN  NAFIA  VEKALETİNİN 
GELECEK  YIL  DA TAAHHÜDE  GİREBİLMESİ  KONUSUNDA  GÖRÜŞME) 

Nafıa  Vekilinin  konuşması,  1929'da  görmüş olduğumuz  şose ve köprüler  kanunu 
çerçevesindeki  çalışmaları  dile  getiriyor;  yönetimin karayolu  ve köprü  yapımına olan 
yaklaşımını,  bu işlerin gelişme derecesini  gösteriyor.  Ortada  demiryolları  inşaatına ben-
zer bir harekete  girişme niyeti olduğu,  fakat  bunun bir karayolu  programına ve somut 
çalışmalara  yönelme aşamasından  henüz uzak bulunduğu  anlaşılmaktadır. 

5.6.1930 

RECEP BEY (NAFIA VEKİLİ) — Bir 
sene kadar bir zaman oldu ki vatanın şose 
ve köprülerini inşa etmek usul ve sistemi 
hakkmda yeni ve esaslı bir kanun kabul 
buyurmuştunuz. Şose ve köprüler kanu-
nunda zikredilen şeraiti haiz olan vatan-
daşlardan toplanacak verginin yüzde ellisi 
vilâyetlerin yol ve köprü inşaatı ve tamir 
ihtiyaçlarına sarfolunacak,  diğer yüzde 
ellisi de Devlet eli ile nisbeten yüksek ev-
safı  fenniyede  inşa olunacak millî şose 
ve köprüleri vücuda getirmek üzere 
Devletin hazinesine gelecekti. 

Şose ve köprüler kanununun bir mad-
desi mucibince Nafıa  Vekâleti bu millî 
şoseleri inşa etmek için ilerideki senelere 

şamil taahhüdat yapmağa esasen mezun-
dur. Geçirdiğimiz ilk tatbik senesinde, 
şose, köprüler kanununun yeni esasları-
nın tatbiki neticesinde tam bir tahsil ne-
ticesine vasıl olamadık. Esbabı, şu kısa 
cümlelerle izah olunabilir: Devletin yol 
işleri oldukça karışık bir tarih geçirmiştir. 
Geçen sene bu günlerde kabul edilen şose 
ve köprüler kanunu ondan evvel mer'i 
olan yol kanununu esaslı surette değiştir-
miştir. 

Yeni vatan idare merkezini Garpta 
İstanbul, Trakya ve Edirne hududuna ve 
İzmir limanına, Hükümet merkezini 
Şarkta Rus, İran hudutlarına kadar bağ-
lamak ve cenup ve cenubi şarkî istika-
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metlerinde Suriye ve Irak hudutlarına 
doğru temdit etmek bu suretle şarkı, gar 
bı, şimal ve cenubi yapısı kuvvetli ve seri 
vasıtaların hareketine müsait - olacak, 
demiryollarından sonra sür'at ve emni-
yetle ve devamlı surette harekete müsait 
olacak şoselerle birbirine bağlamak ola-
caktır. Bunlar ilk ana şebekeyi vücuda 

getirecektir. Millî şoseler mutlaka altı 
temelli şoseler olacaktır. Millî şoselerin 
düşmek ihtimali olan tehlikeli yerlerde 
etrafı  korkuluklu olacaktır. Hasılı bütün 
dünyada şose edildiği zaman hatıra gelen 
bir muvasala vasıtasının haiz olması lâ-
zım gelen evsafta  şoselerimizi yapacağız. 

T.C. İLE ALMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA AKTOLUNAN 
TİCARET MUKAVELENAMESİNİN TASDİKİ HAKKINDA 

KANUN LÂYİHASI 

{T.C.  İLE  ALMANYA  ARASINDAKİ  TİCARET  SÖZLEŞMESİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Almanya ile imzalanan ticaret  sözleşmesi, A.B.D. ile yapılmış olanın kalıpları  için-
dedir.  Almanya'nın  önemi, 1930'dan  sonra gitgide  Türkiye'nin  dış  ticaretinde  en büyük 
paya sahip ülke  oluşundan  ileri gelmektedir.  Bu sözleşme de,  henüz "serbest  ticaret" 
dünyasının  anlayışı ve kuralları  içinde  bağıtlanmaktadır. 

7.6.1930 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜŞA-
NE) — Muahede, en ziyade mazharı mü-
saade millet muamelesi esasına müstenit-
tir ve iki tarafın  (A) ve (B) cetvellerinde 
gösterilen ithalât mevaddı üzerindeki re-
simleri tenzilen veya olduğu gibi kanunî 
şekilde takyit eden hükümleri havidir. Ti-
careti hariciyemizde Türkiyeye en yüksek 
ithalât yapan Almanyadır ki takriben se-
nede 30-35 milyon lira tutarındadır. Al-
manların bize karşı taahhüt ettikleri cet-
velde mevcut olan maddeler iptidaî ve 
ham maddelerdir. Esasen bu maddeler 
Alman kanunları mucibince gümrük res-
minden muaf  olan maddelerdir. Bir de 
bir kısım kuru yemişler üzerinde mevcut 
olan ve Alman gümrük kanunu mucibin-
ce alınmakta olan resim miktarını tezyin 
etmiyecekleri vadinden ibarettir. Yani Al-
manların taahhüt ettikleri şey, esasen ken-
di kanunları ile mevcut olan muafiyetleri 
kaldıramıyacaklarından ibarettir. Bu mu-
afiyetler  ise ham maddelere aittir. Halbu-
ki Alman sanayiinin behemehal bu mad-

delere ihtiyacı vardır. Taahhüt edilen bu 
mevat, 28 madde olup bunun on birinden 
de halâ almakta oldukları gümrük res-
mini tezyit etmiyeceklerdir. Bize gelince, 
bu mukavele ile bizim Almanlara karşı, 
yüzde otuzdan başlıyarak halen alınmak-
ta olan gümrük resminden yani son tarife 
kanuniyle alınması lâzım gelen gümrük 
resminden yüzde (30) dan başlıyarak, 
30, 25, 20, 15 hattâ bazı maddelerde (10) 
a kadar tenzilâtı taahhüt ettiğimiz mevat, 
(88) maddedir. Bu (81) madde hemen 
umumiyetle lüks eşyadır. Fantazi eşyadır 
ve memleketimizde harcı âlem denilecek 
eşyadan da yünlü ve pamuklu mensucat 
vardır. Binaenaleyh bu muahede ile bir 
taraf  yalnız mevcut kanunu teyit ediyor, 
bu muahede, devam ettiği müddetçe ka-
nunu değiştiremem, diyor. Bilmiyorum 
bu tenzilât karşısında bizim dahilî sanayii-
miz yani dokumacılık nasıl inkişaf  ede-
cektir. Malûmu Âliniz Almanyadan it-
hâl ettiğimiz mevattan bizce mühim ve 
lâzım olan makineleri biz kısmen gümrük 
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tarife  kanuniyle ve kısmen ve teşviki sa-
nayi kanuniyle muaf  tuttuk. Teşviki sa-
nayi kanununun dairei şümulüne girmi-
yen kısmı da yüzde bir ilâ yüzde beş ve ni-
hayet on kadar cüz'i bir resme tabi tuttuk 
ve yine Almanların vasi mikyasta ithal et-
tikleri kimya mevaddmı hafif  bir resme 
tabi tuttuk ve hattâ bunların büyiik bir 
kısmı yine teşviki sanayi kanuniyle muaf-
tır. 

Velhasıl Alman ithalâtının ehemmi-
yetli ve azametli bir kısmının bizim ihti-
yacımız olduğu için tarife  kanunumuzda 
asgarî bir resim ile ve bir kısmını da muaf 
olarak ithalini esasen kabul etmiştik. Şim-
di bu mukavele ile de fantazi  eşya üzerin-
de yüzde otuza kadar tenzilât kabul edi-
yoruz. Gümrük tarifesindeki  resim mik-
tarını Türkiye bir kanunu mahsusla tez-
yit etmek lüzumunu görür ve bir kanun 
yaparsa bu kanun (9) ay geçmedikçe 

- mevkii meriyete giremiyecektir. Bu pek 
hoşa gidecek tabir ve tarif  değildir. Haddi 
zatında mütekabil menfaat  temin etmiyen, 
onların esasen muaf  olan maddei iptidaiye 
üzerindeki muafiyeti  kaldırmamak teah-
hüdüne karşı bizim (B) cetvelindeki fan-
tazi eşya üzerinde yüzde (30) kadar ten-
zilât yapmamız teahhüdünü ihtiva eden 
bir mukavelenin metnine bu hususta ya-
pacağımız kanunun (9) ay geçmedikçe 
mevkii tatbika konmiyacağı yolunda bir 
hüküm dercini bendeniz bir az fazla  gör-
düm. 

Binaenalayh bendeniz muahedeyi bir bi-
riyle vasi mikyasta ticaret yapan tarafey-
nin menafiini  müsavi şekilde temin eder 
bir mahiyette görmedim. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
ENCÜMENİ REİSİ) — Bu muahede en 
ziyade mazharı müsaade millet esası 
üzerine yapılmıştır. 

En ziyade mazharı müsaade millet 
demek; ticaret âleminde ve her hangi 
bir pazarda ayni eşyayı ticcariyeyi sev-

keden millet arasında fark  olmamak de-
mektir. Daima Devletlerin düşündükleri 
kendi eşyalarına mümasil eşya çıkaran 
memleket ile ayrı gayrı muameleye uğra-
mamaktadır, bütün ticaret mukavelâtı 
yapılmasındaki gaye, diğer Devletlerle 
müsavi şartlar temin etmektir. Bunun 
içindir ki ticaret muahedeleri yapılırken 
evvel emirde esas prensip olarak en ziya-
de mazharı müsaade millet muamelesinin 
tasdik ve tatbik edileceği dercedilir. Bun-
dan sonra tarafeyn  arasındaki eşyalar me-
yanında siyaset itibariyle ehemmiyet ver-
dikleri mahsul veya mamûl varsa onlar 
için de ayrıca bir liste yaparlar, o liste 
içerisindeki tarife,  vergi, resim ne ise o 
tatbik olunur. Almanlarla yaptığımız mua-
hedede şu iki esas aynen tatbik edilmiştir. 

Bizim Almanyaya ihracatımız 75 mil-
yon marktır. Yani 35 milyon Türk lirasını 
mütecavizdir. 

Almanların bize vaki olan ithalâtı 
ise 61 milyon marktır. Yani arada aşağı 
yukarı 8 milyon liralık bir fark  vardır. 
Bu itibarla ithalât ve ihracat yekûnları 
noktasından memleketimiz Almanyaya 
nazaran daha faik  bir mevkide bulunmak-
tadır. Umumî haricî ticaretimizin altıda 
biri teşkil edecek bir ticaret mahrecini, bir 
pazarını mukavelesiz bırakamazdık. Her 
Devlet böyle büyük yekûnları değil, kü-
çük yekûn tutan eşyayı bile bir mukave-
leye raptediyor ve bu, menfaati  icabından-
dır. Almanyaya ithalât eşyamızın müf-
redatı da şudur: 27 milyon marklık tü-
tün ithal edilmiştir, 27 milyon kuru meyve 
ithal etmekteyiz. (15) milyon markını ku-
ru üzüm, fındık,  incir, badem teşkil edi-
yor. (6) milyon marklık halı ve yirmi mil-
yon marka yakın mevaddı iptidaiye ithal 
ediyoruz ki, bu esaslara tevfikan  liste 
yapmak zaruretindeyiz. 

Fantazi eşya ithal ediyor, veyahut 
hakikatta istihlâkâtı umumiyeye dahil eş-
ya ithal ediyor. Bu, öbür tarafın  listesini 
tanzim etmekte hakim olması itibariyle 
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elbette bizim yedi ihtiyarımızda değildir. 
Onların listesinin tertibini de bizim, kendi 
elimize almaklığımızı istemek ve talep 
etmek, imkânı olmıyan bir şeydir. Bu, 
onların menfaatlannı  bizi idare edeceğiz 
gibi bir şey olur. 

1916 da yapılıp son zamana kadar 
5,8,15 gibi zarplar ile arttırılarak tatbik 
edilegelmekte olan tarife  ile yeni yaptığı-
mız tarife  arasında pek büyük fark  meş-
huttur. Onlar menafii  mevcudesini eski 
hafif  tarife  üzerinden istemektedirler. Ye-
ni tarife  buna nisbetle iki, üç, dört misli 
yükseklik arzediyor. Tabii onlar bu yük-

seklik karşısında elbette benim vaktiyle 
olan ithalâtım düşecektir, hiç olmazsa 
onların yüzde elli payını veriniz diyorlar. 
Hiç bir vakit fazla  müsaade bahşedilmiş 
değildir. Hasan Beyefendi  Almanların bir 
kısım eşyasının teşviki sanayi kanunu ile 
zaten muaf  olduğunu beyan buyurdular. 
Bu böyledir, fakat  bir ticaret mukavelesi 
yapılması demek bir tarafın  menafiinin 
ihlâlini o bir tarafın  ihtiyarından çıkar-
masından ibarettir. Binaenaleyh teşviki 
sanayi kanunumuz malûmu Âliniz muv-
akkat bir kanundur. 

ZİRAAT BANKASİ HAKKINDAKİ KANUNA 
BAZI MADDELER TEZYİLİNE DAİR KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(ZİRAAT  BANKASI  YASASINA 
BAZI  MADDELER  EKLENMESİ  KONUSUNDA  GÖRÜŞME) 

Ziraat  Bankası Cumhuriyet  yönetimi için önemli bir kuruluş  olmuş, bu önemini 
hep korumuştur.  Sahip olduğu  varlıklarla  Kurtuluş  Savaşanın finansmanına  katkı  yaptı-
ğı anlaşılan banka,  1924Ve adeta  yeniden  kurulmuştur.  Bankanın sermayesini artıran 
1930 kanunundan  bir süre geçtikten  sonra, 1934/ 35 yıllarından  başlayarak  Ziraat  Ban-
kasının varlığını  artırdığını  izleyeceğiz.  Cumhuriyetin  kuruluş  döneminde  Ziraat  Bankası 
devletin  elinde  tarımın kredi  gereksinmesini  karşılayabilecek  tek  kuruluştur.  Ayrıca, 
tarım fiyatlarının  düşüşü  ile birlikte  ekonomik  sıkıntıların  en çok tarımda  ortaya çıktığı 
yıllarda  Ziraat  Bankasına tarım ürünlerini  destekleme  politikasının  oluşturulmasında 
görev verildiğini  de  ileride  1932Ve izleyeceğiz. 

8.6.1930 

MEHMET FUAT BEY (KASTA-
MONU) — Ziraat Bankası bidayeti te-
şekkülündenberi, ta devri istipdatta bile 
çiftçilerin  lehine değil, aleyhine hareket 
etmiştir. Sermayesi Hükümet elinde bat-
tal edilmiştir. Birçok suretlerle çiftçiler 
imha edilmiştir. Ufacık  tefecik  bir arazisi 
olanın rehininden istifade  ederek arazisini 
temellük etmiştir. Köylüyü aç ve biilâç bı-
rakmıştır. Devri Meşrutiyet te böyle geçti 
dersem hata etmem. Dairei intihabiyem 
olan Kastamonunun bir köyünden üç 
beş arkadaş yerlerini bankaya rehin et-

mişlerdir ve bunlardan bir tanesi eramil-
den bir kadındır. Bu kadın iki buçuk lira 
olan taksit hissesini verememiş ve bunun 
için banka kadıncağızın yerini tefviz  etti-
rerek kendi üzerine koçan kestirmiş, mü-
zayedeye çıkarmış ve satmıştır. Kaç liraya 
satmıştır? Beyefendiler?  180 bu kadar 
liraya, 2,5 liralık alacağına mukabil 180 
liralık malı satmıştır. Bir değirmen 800 
liraya satıldı ki, sahibinin yetmiş lira bor-
cu vardı. Adam işinden gücünden oldu, 
aç kaldı. Adliyemizden, hukuku mevzu-
atımızdan emin isek Cumhuriyet devrin-
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de her hangi bir muamelenin ahkâmı 
umumiyeden istisnasına hiç bir sebep yok-
tur. 

Çiftçilerin  istediği bir şey var; bizi 
eski usulden kurtarınız,. 

Vaktiyle paramızın düşmemesi için 
demiştim ki kambiyo temevvücatı benim 
ve meslekdaşlarımm elindedir. Başımız-
dan âşar belâsını kaldırın, krediyle temin 
edin, asayişinizi düzeltin, biz çalışalım, 
istihsal yapalım, harice gönderelim. Pa-
ramızı düzeltelim. Yalan mı idi arkadaşlar; 
âşarı kaldırdık, fakat  kolundan kestik 
sırtına yama yaptık; bu halden bu ahval-
den çiftçiler  yine Cumhuriyet Hüküme-
tine medyunu şükrandır. 

Fakat Ziraat Bankası hakkında ver-
diğimiz bir karar dolayısiyle bugün yü-
reğim sızlıyor. O karar Ziraat Bankasını 
anonim şirket haline ifrağ  için verilen ka 
rardır. İş Bankası Müdürü Umumisi ar-
kadaşımız Celâl Bey de buradadır. Bera-
berce o zaman düşünmüş taşınmış ve 
demiştik ki ne âla; Hükümetin tebeddü-
lde usuller değişiyordu. İşte bu anonim 
şirket olursa Hükümet mal sahiplerine 
verir. Bu da şayanı şükrandır. O vakit 
Ziraat Mektebi Müdürü olan ve bu gün 
Yozgat Meb'usu bulunan Tahsin Bey 
cevaben bunu yanlış yapıyorsunuz, keyfi 
muameleye girer dedi. Hakikaten sonra-
dan anladık ki, maalesef  böyle oldu ve 
zürra istifade  edemedi. 

KEMAL BEY (ADANA) — Ziraat 
Bankası iki senedenberi bir şekli ikraz 
kabul etmiştir. Her sene çiftçinin  arazisi-
nin, kıymetini ve mahsulünü tahmin edi-
yor. Bunun % 20 yahut % 25 i nisbetinde 
köylüye bir para veriyor. Fakat % 12 
faizden  aşağı olmamak şartiyle ve iki 
seneyi de geçmemek şartiyle. Şimdi yeni 
bir kanun teklif  ediyor. Bu kanun bütün 
mevzuatı kanuniyemizin fevkinde  olan bir 
kanundur. Bu kanuna göre çiftçi  borcunu 
zamanında vermediği takdirde kendisine 
bir tebliğ yapılacak ve icraya bir tezkere 

yazılacak. Çiftçinin  vaziyeti nazarı dik-
kate alınmaksızın, bir ay zarfında  köylü-
nün arazisi hiç bir merasime tabi tutulmak-
sızın ve kemiyeti asliye nazarı dikkate 
alınmaksızın köylünün 50 bin liralık ara-
zisi derhal satılacak, mesele budur. He-
pimiz biliriz ki; çiftçilik  tabiatla mücade-
ledir. Bu gün yağmur yağıyor mahsul iyi 
oluyor. Mahsul tam idrak edilecek bir za-
manda, bir Haziranda çiftçinin  Ziraat Ban-
kasına borcunun vakti gelmiş, çiftçi  faali-
yete geçmiş, mahsulünü kaldıracak ve 
piyasaya sevkederek borcunu verecek. Tam 
bu esnada bir yağmur başlıyor. Mahsulün 
idrakini bir ay geciktiriyor. Fakat banka 
parasını istiyor, çiftçi,  rica ederim mü-
saade et, dediği zaman; hayır kanun sa-
rihtir, binaenaleyh bir Hazirandan itiba-
ren senin mülkünü satacağım, diyor ve 
satılığa çıkarıyor. Yahut mahsul idrak 
ediliyor, fakat  piyasa yok. İşte bu gün gö-
rüyorsunuz ki; İzmir ve Eskişehirin en 
güzel arpaları, dünya piyasasında en mak-
bul arpaları biçilmiyor. Çünkü; okkası 
2 kuruşadır. Masrafım  korumuyor. Ya-
hut bunların hiç biri mevzubahs değilde, 
köylü bankaya borcunu vermek için mah-
sulünü piyasaya sevketmiş, arz; piyasada 
birdenbire çoğalınca derhal fiyat  düşüyor. 
10 kuruştan 7 kuruşa veyahut beş kuruşa 
iniyor. Millî Bankalarımız öyle bir vazi-
yette olsun ki piyasanın düşük zamanında 
çelik elleriyle piyasayı tutsun, köylüyü 
himaye budur. Fakat bu kanun köylünün 
doğrudan doğruya inhidamına mütevec-
cihtir. Bu kanunu Heyeti Celile kabul 
ederek tatbikat sahasına geçecekse bu gün 
bir şefkat  yuvası olan Ziraat Bankası köy-
lüyü yıkıcı bir müessese şekline girecek-
tir. 

İSMET BEY (ÇORUM) — Evvelce 
bankanın sermayesi menafi  sandıklarından 
devredilen para ve saire ile banka muame-
lâtında hasıl olan temettü ve menafi  his-
sesinden mürekkepti. Ziraat Bankasını bu 
günkü şekle koyan 1340 senesi Ziraat 
Bankası bütçe kanununa ilâve edilen esas 
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kanun maddeleridir. Bunda Ziraat Ban-
kasının sermayesi otuz milyon liraya ib-
lâğ edilinceye kadar hissei menafiinin  isti-
fasına  devam edileceği tasrih edilmiştir. 

Ziraat Bankası harbi umumî niha-
yetinde mütareke devirlerinde ikrazattaki 
sermayesini evrakı naktiyeye tahvil etmiş, 
birçok zararlara uğramış, parasının birçok 
kısmını Hükümete vermişti. Mütareke 
devresinin neticesindeki vaziyeti elime üze-
rine burada teşekkül eden Millî Hükü-
met zamanında banka ikiye ayrılmış, bir 
kısmı Ankarada merkezi teşkil etmiş, di-
ğer kısmı da İstanbul merkeziyle idare 
olunmuştur. İstanbulun istirdadı üzerine 
bankanın merkezleri bittabi birleştirildi. 
Bankanın Ankaradaki merkezi faaliyete 
geçti. Fakat sermayesi çok azalmış, çok 
zarar etmiş, evrakı naktiyeye tahavvül 
eylemiş, hesaplar alınamamış senelerce 
bilânçoları yapılamamış bir vaziyette idi. 
Millî ve Cumhuriyet Hükümeti bankanın 
takviyesi hususunda büyük himmet ve 
gayret sarfetmiştir. 

Bankanın böyle bir akibete uğrama-
ması ve daha iyi çalışabilmesi maksadı 
tesisine göre çiftçinin  ihtiyacım temin ede-
bilmesi için bankanın muhtar bir surette 
çalışması arzusu dahi vaki oluyordu. Biz-
bankayı müstakil ve muhtar bir Devlet 
müessesesi halinde idare etmek üzere bir 
kanun lâyihası tedvin ve İktisat Vekâleti 
vasıtasiyle meclise tevdi ettik. Bizim ka-
bul ettiğimiz esas, muhtar ve müstakil bir 
Devlet Müessesesi esası idi, kanun lâyihası 
da bu esasa göre yapılmıştı. Büyük Mil-
let Meclisi Ziraat Encümeni bu günkü 
anonim şirketi şeklini terviç etti ve Meclisi 
Âli de bu esası tasvip ettiği, o esnada tam 
bir halde verilmiş olan kanunun bu esasa 
göre değişmesi lâzım geldi. Ziraat Ban-
kası bu günkü şeklini aldı. Fakat bu esaslı 
maddeler âşarın ilgası kanunu, ticaret ka-
nunu ve tevhidi küsurat kanunu ile çok 
müteessir oldu. 

Kanunun diğer maddesi de heyeti 
umumiyenin temsili salâhiyetini eshama 

sahip zürra ve hükmî şahıslar mümessille-
rinden mürekkep bir heyet tarafından  in-
tihap edilecek murahhassalara verilmesi 
esası kabul etmiştir. Halbuki böyle esha-
ma sahip zürra yoktur. Yani hiç bir çift-
çiye şimdiye kadar bir senet verilmemiştir. 
Şu halde banka heyeti umumiyesini tem-
sil eden yalnız kazalar şahsiyeti manevi-
yesinin mümessilleri nizamnameye göre be-
lediye meclisleri, varsa ziraat odaları, iti-
barî zürrai birliklerdir ve bunlar tarafın-
dan müntahap murahhaslardır. Bina-
enaleyh hakikatta çiftçinin  bunda reyi ol-
madığı gibi belediye meclislerinin de banka 
ile münasebeti ve alâkası yoktur. Banka 
esaslı temsil salâhiyetini haiz olması lâ-
zım gelen çiftçiye  hisse senedi vermemiş 
olması itibariyle bu maddedeki hakikî 
temsil salâhiyeti de vücut bulmamıştır. 
Şu halde banka kendi teşkilâtiyle mura-
kabe ve idare ediliyor demektir. Banka, 
kanunu mahsus ile müteşekkil anonim 
şirket olduğu için muamelâtını tamamen 
ahkâmı umumiyeye tevfikan  tedvir ede-
miyor ve etmiyor. Nitekim bu günkü tek-
lif  olunan kanun lâyihası da bunun bir 
misalidir. 

Bankaya hakikî vaziyetini aldırabil-
mek bu günkü iyi faaliyetini  daha ciddî 
bir surette halka anlatabilmek için yine 
bankanın tam ve kâmil kanununu yap-
mak lâzımdır. Ve şimdiye kadar bu kanun 
gelmedi. Binaenaleyh bu gün müzakere 
ettiğimiz kanun dahi umumî ve mükem-
mel bir kanuna mevzu olacak ahkâmı ih-
tiva etmiyor. Yani çiftçiye  ikraz muamelâ-
tında teshilât ve saireye mukabil çiftçinin 
de borcunu tanıması lüzumu sıkı bir su-
rette teyit olunuyor, bazı külfetler  kalk-
makla beraber faideli  yardım maksadına 
tamamen tekabül edemiyorsa da Ziraat 
Bankası bu gün çok iyi bir banka halin-
dedir. Bu hakikaten çiftçi  için de tüccar 
için de çalışan bir bankadır. Bazı arka-
daşlar bu'banka çiftçiye  ait olan sermaye-
yi ticarette de istimal ediyor diye şüphe 
ediyorlar. Hakikatte böyle değildir. 
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Banka bir taraftan  asıl çiftçinin  ser-
mayesini çiftçiye  hasretmekle beraber di-
ğer taraftan  da tevdiatından ilâve etmek 
ve kalanını da ticarette istimal etmek su-
retiyle hakiki bir banka vazifesi  yapmak-
tadır. 

ŞAKİR BEY (İKTİSAT VEKİLİ) — 
Huzuru Âlinize getirmiş olduğumuz ka-
nun münhasıran ötedenberi şikâyet edil-
mekte olan Ziraat Bankasiyle köylü ara-
sındaki münasebatı kolaylaştırmak, yar-
dımlarını mümkün olduğu kadar tesri 
etmek esasına istinat eden bir kanun lâyi-
hasıdır. Ziraatte kredi ihtiyacı fazla  taf-
sile ihtiyaç bırakmıyacak kadar aşikâr 
ve umumî bir haldedir. Bir milyon yedi 
yüz bini mütecaviz olan çiftçi  halkımızın 
asgarî bir hesapla muhtaç oldukları kredi 
miktarı (85) milyon liradan az değildir. 
85 milyon lira elde mevcut olsa ve her sene 
verip almak suretiyle işletilebilse ancak 
çiftçi  halkımızın kredi ihtiyacını asgarî 
mertebede temin etmiş olacağız. Halbuki 
bankanın elyevm sermayesi 24 milyon 
lira dahilindedir. 24 milyon liranın gayri 
menkule de bağlanmış veyahut muhtelif 
alacaklıların gayri kabili istifade  ve teda-
vül bir halde bağlı kalmış olan kısmı hariç 
bırakıldıktan sonra geriye kalan ve daima 
ziraî ikrazatta kullanılan miktar 15, 16 
milyon lirayı tecavüz etmemektedir. Mem-
leketimizde senevî zeriyat kırk küsur mil-
yon dönümden ibaret olduğuna göre eli-
mizdeki para her dönüm hesabına ancak 
(30) kuruş ikraza müsait olacak bir derece-
dedir. Eğer bankada alâkası olan ve me-
nafi  hissesi namı altında bankaya para 
vermiş ora ile alâkalanmış olan, bankaya 
hükmen hisseder bulunan bütün çiftçile-
rimizin bankadan istifade  etmeleri bir hak 
ise herkes dönüm başına (30) kuruş al-
mak talebinde bulunabilir. Halbuki muh-
telif  zamanlarda bankanın dönüm başına 
vermiş olduğu paralar (30) kuruşun çok 
fevkindedir  ve bu otuz kuruşun fevkinde 
alman paraları bankaya iade etmemek 
içindir ki çok defa  tecil talebiyle bankanın 

tazyik ettiiği yolunda şikâyetlerle meşgul 
oluyoruz. Paramızın az miktarını sık sık 
alıp vermek suretiyle korumak sayesinde-
dir ki ancak bu az para, herkesin hakkı 
nisbetinde bankadan az çok müstefit  ol-
masına hizmet ediyor. Bu da bankanın ala-
cağını vaktinde almasını ve her kese mü-
savi şekilde muamele yapmasını temin et-
mekle kabil olabilir. Bankanın sermaye-
sini (100) milyon liraya iblâğ edeceğimize 
dair bir işarette bulunmuş oluyoruz. 

Nitekim yarın veya öbür gün Hükü-
metiniz, bir başlangıç olmak üzere Zi-
raat Bankasına bu sene (7) milyon lira 
avans itası için Maliye Vekâletine mezu-
niyet verilmesine dair bir hükmü ihtiva 
eden bir kanun lâyihasiyle huzuru Âlinize 
gelecektir. Beş on sene bu yolda devam 
edildiği takdirde bu gün pek uzak bir he-
def  diye gösterilen yüz milyon lira gibi 
bir sermayenin tahakkuku müşkül olmı-
yacağina emin bulunuyoruz. Bankanın 
muayyen faizinin  fevkinde  olan muhtelif 
masrafların,  bilhassa küçük ikrazatta, ye-
kûnu zürram eline geçen paranın ekseriya 
yüzde ellisine kadar çıkmaktadır. Bu ka-
nun lâyihasiyle herkesin bankadan az ol-
sun, çok olsun eline geçecek paraya nis-
betle vereceği faiz  miktarını normal had 
dahilinde tutmak için tedbir almış olu-
yoruz. 

Bir seneden beri memleketimizde te-
şekkül eden kooperatifler  adedinin yüz 
elliyi pek az tecavüz ettiğini söylersem, 
bütün memlekete nisbetle bunların ne ka-
dar az olduğu kolayca anlaşılabilir. Ba-
husus kooperatif  teşekkül eden yerler he-
men ekseriyetle mümtaz köylerdir. Az çok 
varlığı olan ve kendilerini idare etmek 
kabiliyetinde olan mümtaz köylerdedir 
ki kooperatifler  teşekkül edebilmiştir. Da-
ha çok muhtaç vaziyette bulunan ve yar-
dım görmesi lâzım gelen küçük ve fakir 
köyler daha çok seneler kooperatif  teşkilâ-
tından mahrum kalacaklardır. Bu kanun 
bilhassa fakir  köyleri istihdaf  ederek bun-
ları göstermektedir. 



ZAMİR BEY (ADANA) — Haki-
katen bu kanunun çiftçilere  bahşetmiş ol-
duğu menfaatler  vardır. Fakat buna mu-
kabil, bankanın vermiş olduğu menfaate 
mukabil bizden almış olduğu imtiyazı 
karşılaştıracak olursak emin olunuz ki 
bu kanunun heyeti umumiyesinin red-
dini kabul etmek daha muvafık  olur. Yani 
bu kadar menfaate  rağmen, bu kadar su-
hulete rağmen, bilhassa vadesi zamanında 
parayı vermiyenler için konulan hüküm 
çok ağırdır. Bunun için daima ipotek 
suretiyle para ikraz olunan adama vadesi 
hulûlünde banka tarafından  bir ihbar-
name gönderilir. Bu ihbarnamenin müd-
deti iki aydır. Şimdiye kadar cari olan şey 
budur. Fakat şimdi bunu bir haftaya 
indirmişler. Rica ederim, bir hafta  zar-
fında  bunu köylünün kulağı bile işitmez. 
Köyü belki kasabaya sekiz saattir. Bu 
madde çok ağırdır ve zaten bu dördüncü 
madde büsbütün paranın alınmasına dair-

dir. Gayet seri bir surette paranın alın-
masına dair ahkâmdan ibarettir. Memle-
ketimizde millî bankalar vardır. Bu millî 
bankalar böyle bir imtiyaz istemiyorlar. 
Onlar ahkâmı umumiyeye tabi oluyor-
lar. 

Ben demiyorum ki Ziraat Bankası 
parasını almasın. Ziraat Bankası da bi-
zim kendi bankamızdır. Bunun parasını 
toplamak ve zamanında almak bizim için 
borçtur, vazifedir.  Fakat öbür taraftan 
da bankaya böyle çok kuvvetli bir silâh 
vermek çok tehlikelidir. 

ŞAKİR BEY (İKTİSAT VEKİLİ) 

Hükümet halkı, çiftçiyi  toprağından 
ayırmak değil bilâkis onu toprak sahibi 
yapmağı iltizam etmektedir. Yegâne mak-
sadımız, köylüye borucunu ödetmektir. 
Yoksa köylüyü toprağından ayırmak de-
ğildir. 

TÜTÜN İNHİSARI HAKKINDA KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(TÜTÜN  ÜZERİNDE  DEVLET  TEKELİ  KURAN  YASANIN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Tütün  üzerinde  devlet  tekeli  kurulması  burada  yapılan görüşmelerle  kesinleşmekte-
dir.  Böylece Cumhuriyetten  önce yabancı şirkete  bir ekonomik  imtiyaz olarak  veril-
miş bulunan tütün tekeli,  Cumhuriyet  yönetimince devlete  aktarılmış  ve bu konu artık 
bağlanmış olmaktadır.  Bilindiği  gibi, Cumhuriyet  yönetimi tütün tekelini  kısa süre içinde 
yabancı şirketten  satın almış, fakat  Lozan'da  mali tekellerle  ilgili  olarak  kabul  edilmiş 
koşullar  gereğince,  bu alanda  "geçici  bir yönetim" kurmuştu.  Tekel  kanununun görüşül-
mesinde,  ticaret  çevrelerinin  tekele  karşı  olan tutumunu yine izleyebiliyoruz. 

8.6.1930 

HÜSEYİN BEY (İSTANBUL) — 

İnhisar idaresi tütün ticareti yapmalı 
mı, yapmamalı mı? 

İnhisar memlekette sarf  ve istihlâk 
edilecek tütün içindir. Yani halkın içeceği 
tütün için inhisar vazolunmuştur. Ancak 
İnhisar idaresi bir Devlet müesesesi ol-
duğu için ticaret yapar mı, yapmaz mı? 

Bu hakikaten çok nazik ve çok iyi tetkika 
muhtaç bir meseledir. Bir Devlet müesse-
sesi olan ve halktan vergi toplıyan bir 
müessesenin, sermaye tesis etmek suretiy-
le, halkın serbestçe çalışmakta olduğu 
ticaret meslekine karşı rekabet yapması 
doğru mudur; değil midir? İmtiyazlı bir 
müessesenin, ztirraın ve tüccarın karşısı-
na çıkarak rekabet etmesi doğru mudur, 
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değil midir ve acaba bunun karşısında 
tüccarın serbest ticaret yapmasına imkân 
var mıdır, yok mudur? Efendiler!  Yoktur. 
İnhisar idaresi kazanç vergisi vermez, in-
hisar idaresi birçok muafiyetlere  mazhar-
dır. İnhisar idaresi, bir tüccarın tütünü-
nün nerede olduğunu, nasıl işlediğini, 
nereye sattığını hepsini bilmektedir. Ti-
caret çok açık olmakla beraber gizli nok-
taları da vardır. Fakat tüccarın bütün 
esrarı onun elindedir. Binaenaleyh tücca-
rın karşısına rakip bir müessese halinde 
çıkacaktır. 

Binaenaleyh burada halledilecek me-
sele Devlet ticaret yapar mı ? yapamaz mı ? 
meselesidir. Memleketin bu günkü ihra-
cat emtiasının başında tütün mahsulü bu-
lunmaktadır, hariç pazarlara ihraç edil-
mezse hiç bir kıymeti kalmaz ve günden 
güne azalmağa ve zevale,mahkûm olu; 

Tütün inhisar idaresinin Devlete te-
min etiği yirmi dört milyon lira varidat 
gerçi büyük bir şeydir. 

Buna hiç bir şey denilemezse de, ha-
riçten memlekete giren 55-60 milyon lira, 
bunun çok fevkindedir.  Memleketin ikti-
sadî bünyesine en kuvvetli tesir yapacak 
şey, istihsalâtm artması ve ihracat em-
teasınm gittikçe inkişaf  etmesidir. Tacir-
ler bu vaziyetten müştekidir. İnhisar İda-
resi reji gibi tütünü satıyor bu kemmiye-
ten hiç bir şey ifade  etmez. Fakat yaptığı 
tesir çok büyüktür. Arzettiğim gibi elin-
deki tütünün maliyet fiyatını  tayine im-
kân yok, kazandığı şeyi anlamağa imkân 
yok, tüccarın kendisi doğrudan doğruya 
her türlü mükellefiyeti  kabul etmiştir, 
hesabını tesbit etmek, kâr ve zararını bil-
mek zaruretindedir. İnhisar İdaresinin se-
nevi sattığı tütün iki milyon lirayı tecavüz 
etmez. İnhisar İdaresi bir, iki milyon 
liralık tütün sarmakla tüccara rakip vazi-
yette bulunabilir mi? 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜ-
ŞANE) — Tütün inhisarı, bizde hemen 
üç yüz yirmi dört meclisinden başlıyarak 

bu güne kadar bu işe müteallik her hangi 
bir kanun lâyihası Meclise geldiği zaman 
etrafında  en çok söz söylenen, en çok tet-
kiklere tetebbülara, mütalealara zemin 
olan, hatta kitaplar neşrine kadar gidilen 
ve bu suretle en fazla  tahlil edilen bir 
mevzu olduğu için bendeniz bunun esası 
hakkında maruzatta bulunmağı zait ad-
dediyorum. Tütünün memleketimizin en 
mühim ihracat maddesi olduğu kabili 
inkâr değildir. Tütün istihsalâtı, tütün 
ticareti üzerinde memleket her vesile ile 
birçok müsaadelerde bulundu ve daima 
bu ciheti düşünmekte olduğunu gösterdi. 
Tütün 300 - 301 mukavelesinden evvel 
bandrol suretiyle memlekette idare edildi. 
Malûm olan şirket mukavelesi ve malûm 
olan temdit mesaili bertaraf  edildikten 
sonra bu gün de kanaatimde sabitim ki 
imtiyazlı şirketlerle aktedilen mukavele-
lerin en iyilerinden birisidir. Hatta Tür-
kün ve Türkiyenin menfaatlarmı,  hakla-
rım istirdat etmek hususunda en hayırlı 
ve ciddî bir mukaveledir. Bu mukavele 
senelerce uğraşılıp şirketin elinden hakkı 
imtiyazını ve baki müddetini istirdat etti. 
Kuvvetli cihazlarla teçhiz ederek seneler-
den beri kurulmuş olan bir müesseseyi 
40 milyon frank  mukabilinde ki; o za-
manın rayicine göre üç milyon Türk lirası 
ile mevcudatı da dahil olduğu halde tes-
lim alan Hükümetin tanzim ettiği plânço-
ya göre 14 milyon, hakikî rayice göre 18 
milyon liralık mevcudatına sahip olmuş-
tur. Devletin zabıta kuvvetlerinin de yar-
dımı ile ahalinin verdiği paraların bir ec-
nebi şirketine değil, doğrudan doğruya 
Devletin hazinesine verildiğinden dolayı 
halkımızın verdikleri parayı seve seve ver-
meleri yüzünden bu gün yirmi dört mil-
yon liralık bir varidata nail oldu. Türki-
yede vergi menbaları zannolunduğu ka-
dar ardı arkası gelmiyecek ve sayılamıya-
cak derecede çoktur denemez. Devletin 
umumî ihtiyaçlarını karşılayacak olan ver-
gi menbaları muayyen ve mahduttur. 

Memleketimizde yetişen asgarî kırk, 
azamî 65 milyon kilo arasında tahavvül 
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eden tütün mahsulünü birden ve icabın-
da mübayaaya yetişecek derecede, ser-
best sahadaki sermayenin kâfi  olmadığı, 
bin kere tecrübe edilmiştir ve bu sermaye-
nin kâfi  olmamasıdır ki; tütün fiyatları 
arasında bir sene zarfında  senenin bazı 
aylarında yüz kuruşu vahidi kıyasî olarak 
kabul edersek yüz kuruş kıymeti olan bir 
tütünün piyasada elliye kadar düştüğünü 
bazen de 150 ye kadar çıktığını, piyasanın 
bu kadar geniş bir surette tahavvül etti-
ğini müşahade ederiz. Bunun sebebi, ha-
ricin talebi dolayısiyle biraz dahildeki 
zamlardan, dahildeki sermayenin zayıf-
lığı hasebiyle mukavemet edememektedir. 
İnhisar İdaresi gibi kuvvetli bir müşteri 
yalnız kendi ihtiyacına kâfi  tütünü alsın, 
madamki ticaret yapmıyacak, başka tü-
tün almasın, dersek bunda yaprak tütün 
ticaretiyle meşgul müesseseler daha ser-
best, daha rakipsiz tütün mübayaa ede-
bilirler. Fakat tütün zürraının aleyhine 
mi ? Böyle büyük sermayeli bir müessese-
nin ledelicap elinde fazla  istok tutarak 
icabında piyasaların açılması zamanında 
harice satmasında tütün müstahsili olan 
zürram menfaati  vardır. Bir sene evvel 
tütünün kilosunun Bursada 20 kuruşa 
düştüğü ve Adapazarında bir araba tü-
tünün bir Türk evrakı naktiyesine müba-
yaa edildiği vakalarını hatırlıyoruz. Ted-
bir ne olabilir? Amerikalılar kadar zengin 
değiliz ki; piyasa düşgün olduğu zaman 
fazla  miktarda mal mübayaa ederek pi-
yasayı tutalım, biz ise bir kilo tütüne bile 
kıymet vermek ve onu muhafaza  etmek 
mecburiyetindeyiz. İnhisar İdaresinden ti-
careti hariciyeyi nezettiğimiz gün, bekle-
diğimiz faide  fevtolacaktır. 

Tütün idaresi Devlet inhisarı şeklinde 
idare edildiğine göre bunda ticarethane-
lerin verdiği rüsum ve tekâlif  mevcut ol-
madığı ve binnetice yaprak ticaretinde bu 
muafiyet  dolayısiyle tüccarlara vergisiz 
bir rakip vaziyetinde bulunduğu mütaleası 
tamamen doğrudur. Fakat zannederim ki 
bunun halli çok kolaydır. Yaprak tütün 

ticaretinden dolayı idarenin, yaprak tütün 
ihraç eden ticarethanelerimize böyle bin-
nazariye rakip vaziyetine geçmemesini te-
min için vergi noktai nazarından da yap-
rak tütün üzerine isabet edecek vergileri 
hesaben olsun ayırmak bendenizce müm-
kündür. Ticarethanelerimizin sıkı bir mü-
rakabe altında, inhisar idaresinin tayin 
edeceği usul ve şerait dahilinde, münha-
sıran harice ihraç etmek üzere sigara imal 
etmelerine eğer bu günkü vaziyetleri mü-
sait ise bendenizce bu müsaadeyi de Ma-
liye Vekâleti deriğ etmemelidir. Evvelce 
bu müsaade vardı. Fakat ticarethaneler 
nasılsa ciddî olarak bunun teşebbüsüne 
geçmediler. Niçin geçilmedi? Çünkü ha-
rice gönderilecek sigaranın tütününün lüks 
olması ve kalacak miktarın dahilde istih-
lâki imkânı olmadığı için, dahildeki is-
tihlâkât inhisar altında bulunduğu için 
bunu kendileri için hayırlı bir iş addet-
mediler. Bu gün sigara yapmak için ol-
dukça geniş bir teşkilât ve oldukça yük-
sek bir sermaye lâzımdır. Faizlerin yüksek 
olduğu senelerde bu iş için mühim bir 
sermayenin tahsis edilmesini ticarethane-
ler kendileri için faydalı  addetmediler. 
Yaprak ticaretini, tütün inhisar idaresinin 
yapmasında bendeniz çiftçi  için faide  mü-
lâhaza ediyorum. Tüccar için rakip vazi-
yetine geçmemesi doğrudur. Devlet mü-
essesesidir. Ve daima Hükümetin emri al-
tında yürüyen bir müessesedir. Böyle 
doğrudan doğruya tüccarı ezecek bir rakip 
vaziyetine geçtiğini Hükümet hissederse 
elbette buna meydan veremez. Fakat hiç 
yapmasın dersek doğrudan doğruya zür-
raın zararına bir karar almış oluruz. 

REŞİT BEY (GAZİANTEP) — Hü-
kümet bu gün kendine lâzım olan beş mil-
yon kilo tütün yerine on milyon kilo'alır 
ve Avrupada da müşteri bulabilir ve ma-
lını satabilir. Öte tarafta  tüccar istiyor ki 
Hükümet elli kuruşa müşteri olmasın ki 
kendileri yirmi beş kuruşa alsınlar. Karşı-
larına Hükümet rakip olarak çıkarsa on-
ların 25 kuruşa aldığını Hükümet elli ku-
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ruşa alacaktır. Halbuki tüccar da istiyor 
ki Hükümet rakip olmasın ve almasın, 
ben ucuza ftlayım.  Hükümet ne için al-
masın, Hükümetin alması çiftçinin  men-
faatidir.  Çünkü tüccara karşı rakiptir. 
Tüccara lâzımsa alsın, hatta Hükümetin 
ihtiyacı on milyon ise on milyon daha fazla 
alması muvafıktır.  Ne kadar fazla  alırsa 
çiftçi  için o kadar faidelidir.  Şayet Hükü-
met köylüye sen malını tüccara vermiye-
ceksin bana vereceksin derse o vakit bu 
kürsüden bunu söylemek benim hakkım-
dı^, ve hepimizin hakkımızdır. Eğer icbar 
etmezse hiç bir şey demeğe hakkımız yok-
tur, tüccar da alabilir. 

SARAÇ OĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEK Lİ) — Kanun bir baştan di-
ğer başına kadar okunduğu zaman görü-
lür ki en büVük alâmeti farikası  kendisine 
Devlet tarafından  verilmiş olan salâhi-
yetleri istimal etmek, yani, tütün inhisarını 
işletmektedir. Yalnız gayesi bu olan, en 
büyük ve en aslî vazifesi  bu olan bir 
Devlet müessesesi, aslî vazifesini  ifa  eder-
ken, memleketin ziraatine, memleketin 
ticaretine, memleketin iktisadiyatına, her 
hangi bir millî teşkilâtla müfit  olabilirse 
o faydasını  bu memlekette bu tüccar-
lardan ve bu zürradan esirgememek isti-
yor. Tütün inhisar idaresi sadece bir Dev-
let müessesesidir. Devlet müessesesi olan 
bu teessüsün hiç bir hasmı yoktur, Devlet 
teşkilâtı dahilinde tüccar olsun; çiftçi  ol-
sun bunlarırj her ikisine de elinden gelen 
yardımı yapmak vazife  ve mecburiyeti 
altındadır. Bunun içindir ki icap ettiği 
zamanlarda Devlet müessesesi, tüccara da 
faydalı  olabilecek bir salâhiyetle müceh-
hez kalmak zarureti karşısında bulunmuş-
tur. İnsanların hattü hareketleri, mües-
seselerin hattü hareketleri, istikbalde ne 
yapacakları, bir az da mazide ne yaptık-
ları ile istidlal olunabilir. Devletin eline 
geçtiği günden beri hiç bir tüccara, hiç 
bir ticaret sınıfına,  hiç bir yerde rakip 
olmak suretiyle izrar etmemek için r,e 
yapmak lâzımsa tütün inhisarı mütema-

diyen bunu büyük bir takayyütle bu hattü 
hareketi takip etmiştir. 

İktisat noktai nazarından çıkardığı-
mız tütün ve bir kaç senelik gümrük is-
tatistikleri tetkik edilirse görülür ki bu 
memlekette noksan olan kabiliyet, ziraat 
kabiliyeti değildir. Mes'ut seneler tevali 
etse, edebilse tütün istihsalâtımız gerek 
nefaset  itibariyle gerek miktar itibariyle 
mütemadiyen, tekâmül edebilecek bir san' 
at ve bir ziraat mahiyetinde görünmekte-
dir. Fakat bir noktada da maalesef  itiraf 
edeceğim, çok yayayız. İstihsal hususun-
da eğer tacirlerimiz müstahsil zürram ka-
biliyeti ile onların kudretiyle muvazi adım 
atmazlar ise tabiatiyle fazla  istihsâl mem-
leket dahilinde kalmak suretiyle fiatların 
sukutunu intaç ediyor ve zürra sınıfında 
yeni bir ye'is yeni bir inkisarla kendili-
ğinden tahdidi ziraat hasıl oluyor. Hal-
buki tacirlerimizin kabiliyeti zürraımızın 
kabiliyeti derecesine varmış olsa idi, is-
tihsalâtımızı .dünyanın bin bir piyasasına 
yetiştirebilmek imkânı ve kudreti onların 
elinde olsaydı ziraat hususundaki kabiliyet 
ve kudretimizden memlekete azamî isti-
fade  ettirmek imkânı çok basit ve çok ko-
lay bir iş olurdu. İstatistikler tetkik edilirse 
görülür ki istihsâl hayli yükseldiği zaman-
lar ihraç hususundaki kabiliyetimiz bir 
sene evvelkine nazaran değişmemiş dene-
cek kadardır. Bu fazla  istihsal senelerin-
deki ihracatımız aşağı yukarı diğer sene-
lerin ayni olmak üzere devam etmekte-
dir. 

HÜSEYİN BEY (İSTANBUL) — 

Bendenizce sermayeyi getiren şey işt-
ir. İş olan yerde sermaye olur. Bir iş her 
vakit sermayeyi bulabilir. Bu, ticarette 
her vakit için bir düsturdur. Binaenaleyh 
sermaye azdır, inhisar elinde sermaye 
çoktur. İnhisar dairesini alıcı ve satıcı 
vaziyetine getirmek doğrudur, fikrini  ben 
deniz kabul etmek istemiyorum. Tütün 
seneden seneye bazan elliye iner, bazan 
da çıkar, bunu biz yapıyoruz, arzu talep 
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kanununun haricine çıkmağa imkân yok-
tur. 

Tütün mahdut pazarlara tabidir. 
100 - 200 - 300 kuruşa kadar çıkar 60 
kuruşa kadar düşebilir, yoksa bunu tüc-
carın zürradan ucuz almak istediğine ham-
letmek doğru olmaz. 

Tütünün 20 kuruşa kadar düştüğünü 
söylüyorlar; doğrudur: Tütünün kepaze 
bir hale gelmiş olduğu zamanları da gör-
dük. Bu yalnız bizde değil her yerde var-
dır. Bulgaristanda 4-5 sene evvel tütün 
gübre fiatından  daha aşağı idi. Herhangi 
bir metaın fiatı  arzu talep kaidesinin esas-
larına tabidir. Bundan ayrılamaz. Yalnız 
tütün değil, her hangi bir madde de böy-
ledir. Fakat tütün daha ziyadedir. Çün-
kü, havayici zaruriyeden ma dut değildir, 
Alıcıları mahdut ve muayyendir. Her pa-
zara arzedilemez. Bu itibarla tütün met 
ve cezir kaidelerine daha ziyade tabidir. 
Biz memleketimize girecek parayı düşün-
mek mecburiyetindeyiz. Bizim her şeyden 
evvel düşünmemiz lâzım gelen şey; ikti-
sadî vaziyettir. 

Bizde eğer bir tüccar sınıfı  yoksa -
ki vardır ve iftiharla  söylüyorum ki tüc-
car zümresi vardır ve memleket içinde çok 
nafi  bir varlıktır - bunu ibda etmeliyiz. 

Bizim istihsal sahalarımız o kadar 
geniştir ki, rakip memleketlerde hepsine 
mukabil bir yer göstermek imkânı yoktur. 
Meselâ, İzmir mıntıkamız 20-30 milyon 
kilo kadar tütün istihsal edecek vaziyette-
dir ve bu 50-60 milyona da çıkabilir. 
Bafra  ve Alaçam ve Sinobu da ithal ettiği-
miz zaman istihsalâtımız daha yüksek 
bir miktara çıkabilir. 

Kontrol vazifesi  İnhisar İdaresinin 
vazifesi  halindedir. Bulduğum kolcunun o-
radaki vazifesi  içeri tütün girer mi, girmez 
mi, bunu kontrol etmekten ibarettir. De-
featla  söyledik ve buradan da iftiharla 
söylemek istiyorum ki şimdiye kadar tüc-
cardan kaçakçı diye tek bir kimse yaka-
lanmış değildir. Kırk küsur senedenberi 

tütün tüccarları arasında tek bir kimse-
nin, takibatı kanuniyeye maruz kaldığını 
görmedik, işitmedik. Bu kadar dürüst 
ve bu kadar temiz hareket eden bir züm-
reyi böyle rencide etmek ve kolcunun 
maaşını onlara verdirmek doğru değil-
dir. Kolcu maaşı deyipte geçmiyelim efen-
dim, on depomuz vardır. Beherî ayda elli 
liradan senevî altı yüz lira ve hepsi birden 
altı biâ lira eder. On bin lira ile çalışmak 
istiyen bir müessese senede altı yüz liralık 
bir kolcu parası verirse nasıl olur. Bu 
şimdiye kadar mevcut değildi, bunun ta-
rihi harbi umumî ile beraber başlamıştır. 
Harbi umumiye kadar İstanbul tütün met-
hali olamazdı, fakat  son harbi umuminin 
yolları kapanması dolayısiyle İstanbul tü-
tünün methali olmuştur. 

Çünkü başka yol yoktu. Tütünü İs-
tanbuldan ithal etmek zarureti hasıl ol-
muştur ve bu zaruret karşısında tütün 
rejisi tüccarları çağırdı ve size müsaade 
ederim, ancak altı lira kolcu parası vere-
ceksiniz, dedi. 

Bu miktar gittikçe yükseldi. Yüz elli-
de karar kıldı. Bendeniz bunun fuzulî 
olduğuna kaniim, çünkü tüccarın hissi-
yatını rencide eder. Bu itibarla eğer İnhi-
sar İdaresi mutlaka bir kolcu bulundur-
mak isterse bu ücretleri kendisinden yer-
melidir. Esasen binlerce müstahdemin var-
dır. Bunlar arasında onlara da maaş ve-
rebilir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Tütün İnhisar İdaresi 
bir Devlet müessesesidir, Devlet müesse-
sesi sifatiyle  şüpheli, şüphesiz, namuslu 
namussuz, insanlar yoktur. Hepsi mü-
savi mahiyette olduğundan hepsine mü-
savi muamele yapmak mecburiyetinde-
dir. 

Bütün Türk vatandaşları müsavi va-
ziyettedir. Tacirlere ve tütün ticaretiyle 
iştiğal edenlere büyük bir sühulet temin 
edebilmek için, bunlara arzu ettikleri yer-
lerdeki depolarda tütünlerini bulundur-

I 
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mak salâhiyetleri İdarei İnhisariyece ve 
bu kanunca tanınıyor. Bu harbi umumi-
denberi başlamış on beş, yirmi senelik 
bir hâdisedir. O zamandanberi tütün ta-
cirlerinin mağzaları Tütün İnhisar İdare-
sinin bir adamı tarafmdan  müşterek bir 
nezaret ve anahtar ve muhafaza  tahtına 
alınmış bir vaziyettedir. Şimdi bu tayin 
edilmiş olan adamın ücretini de on beş, 
yirmi sened;n beri o mağazanın sahibin-
den alagelmekteyiz. 

HÜSEYİN BEY (İSTANBUL) — 
Tütün memleketin başlıca ihracat emte-
asıdır. Bunu işliyen ve memlekete para 
getiren tüccarlar arasında büyükler oldu-
ğu gibi 500, bin lira sermayeli ufak  tüc-
carların da bulunduğunu ve bu parayı 
bunların vermesinin çok ağır olduğunu 
sözlerim arasında söylemiştim. Tüccara 
sühulet göstermek lâzımdır. Tütün mem-
leketin başlıca ihracat emteasıdır. Bunu 
işliyen tüccara da azamî sühulet göster-
mek lâzımdır. 

Tüccarın depo ittihaz ettiği binalar 
İnhisar İdaresinin tahtı emrindedir. Eğer 
muvafık  görürse müsaade eder. İnhisar 
İdaresinin murakabasmın altındadır. 

Murakabe ediyorsa kendisi için muraka-
be ediyor. Cendi vazifesini  görmek için 
tüccardan bir ücret almasını bendeniz 
muvafık  gö:'iniyorum. 
(GÖRÜŞMELERİN DEVAMI: 9.6.1930) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Hüseyin Beyefendi 
biraz evvel tüccara da, çiftçiye  de müfit 
olmak gayemiz ve hedefimiz,  demişti. Hiç 
şüphe yok ki, Hüseyin Beyefendi  bunu 
itidalin ve ir aksadın temini için lâzım ge-
len tahammülün fevkine  çıkılmadığını pek 
âlâ takdir buyururlar. İnhisar demek, 
Devlete bir menbai varidat bulmak de-
mektir. Tüccar için bizim gösterdiğimiz 
ambara getirmeğe mecbursunuz deneceği 
gibi başka ambarda muhafaza  ettirmek ve-
ya oradan dahi kaldırmak müsaadesi var-
dır. Başından adamlar kâmilen bizimdir. 
Bir tane kapı olacak ve muayyen yerden 

geçecektir. Bununla beraber kendi şeraiti 
fenniyeyi  haiz ambarlarımız varsa orada 
da bulundurabilirsiniz. Yalnız kontrol 
Devletin hakkıdır. Çünkü Devlet müesse-
sesi hiç bir veçhile müsavatsız iş yapmak 
imkânını kendisinde göremez. Binaenaleyh 
bu tacirlerin kâffesi  bir kontrol altına gir-
mek mecburiyetindedir. Mümkün oldu-
ğu kadar bu kontrolü az hissettirmek is-
tiyoruz. Şimdi her tüccar bir depo yapar 
ve arzu ettiği yerde gösterir, ve bizden 
hepsinin başına bir adam isterse, idarei 
inhisariye, varidatını yavaş yavaş bekçi 
diye koyacağı memurlara sarfetmek  mec-
buriyetinde kalır. Her hususu tüccarın 
ambarına Devlet tarafından  bedeli ödenir 
adamlar göndermeğe mecbur olmak, zan-
nediyorum idareye tahammülsüz bir yü-
kü yavaş yavaş yükletmek demektir, hem 
de tüccarlara yeni bir müşkülât ihdas et-
mek demektir. 

Tüccarlar kendilerine ambar tedarik 
ederler ve benim ambarlarım kâmilen boş 
kalır. Tüccarların ayağına kadar adamlar 
gönderirim. 

Kendi arzulariyle kendi mağazala-
rına kaldırdıkları vakit kontrol ücretleri 
vereceklerdir. Bu, yeni bir külfet  değildir. 
Kendi arzulariyle vücuda gelmiş bir ha-
disedir. Eğer bu hadiseden kurtulmak is-
terlerse pek âlâ mallarını Devletin ambar-
larına koyabilirler. 

HÜSEYİN BEY (İSTANBUL) — 
Tüccar kaçakçılı^ yapmağa tenezzül et-
mez ve şimdiye kadar etmemiştir. Böyle 
bir hadiseye şimdiye kadar şahit- olunma-
mıştır. Tüccara, kendisini kontrol eden 
memurun maaşını verdirmek ve böyle 
ağır bir yükü tahmil etmek doğru olmaz. 
Çünkü mühim bir külfettir. 

Kendisine ayrıca bir vergi kadar ağır 
bir yük tahmil etmek doğru değildir. 

Mükerrer vergi ve resimler bir az 
usanç vermiştir. Kırk altı çeşit belediye 
resmi, on dokuz çeşit devlet vergileri ve 
buna inzimam eden İdarei hususiye re-
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simleri, hakikaten içinden çıkılmaz bir 
hal gelmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜ-
ŞANE) — Evvelce reji şirketine imtiyaz 
verildiği zaman, tütün; bilcümle rusum ve 
tekâliften  muaftır;  denilmişti. İnhisarı du-
han kanunu muvakkati ile, şirket için ka-
bul edilmiş - ahkâm mevcuttur. Fakat 
bu gün ne o şirket mevcuttur, ne de imti-
yazı mevzubahstır. Oktorva kanunu bun-
dan yedi sene evvel neşredildi. Halbuki 
reji şirketine kırk sene evvel imtiyaz şek-
linde bütün rusum ve tekâliften  muafiyet 
hakkı verildi. Bittabi bu oktorva kanunu-
nun dairei şumulüne girmedi, hayat için 
elzem olan şey; undur, buğdaydır, et ve 
ekmek ve sairedir. Takdir buyurunuz ki 
bu gün belediyelere vazaifini  ifa  ettirmek 
için et üzerinde alman resimler İstanbul 
şehrinde kiloda 23 kuruşa kadar çıkmak-
tadır. Un ve sair hayat için elzem olan 
bilcümle esaslı gıdalardan resim alınırken; 
oldukça kıymetli ve mahalline ait bir res-
mi, tütün resmini istisna edelim demek 
bendenizce doğru değildir. Hayat için el-^ 
zem bütün mevat resim verirken ve bele-
diyenin yapmış olduğu hizmetlerin hiç 
biri resimden muaf  tutulmazken tütünden 
almamak muvafık  olamaz, tütün resim 
vermesin de bunun mukabilini yine gıda 
maddeleri üzerine mi yükletelim efendim  ? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MALİYE 
VEKİLİ) — Temas ettiğimiz mahsul mem-
leketimizin iki, üç kahreman mahsulün-
den bir tanesini teşkil etmektedir. Eğer 
memleket, beynelmilel pazarlarda bazı is-
tihsalleriyle rekabette muvaffakiyet  elde 
edebilmekte ise, hepsinden evvel tütün 
mahsuliyle rekabet edebilmektedir. Bütün 
ithalâtımızı karşılıyabilen ve istihsalâtı-
mızın en başında olan ve beynelmilel pa-
zarlarda, rekabet sahasında galibane bo-
ğuşan bir mahsulümüzü bundan sonra 
koyacağımız kuyudat ile zincir ve bağlarla 
felce  uğratacak olursak zannediyorum ki 
giriştiğimiz ithalât ve ihracat mücadele-

sinde kendi kendimizi şimdiden zafa  uğ-
ratmış oluruz. 
Bizim bazı sanayiimizin, bazı mahsu-
lâtı arziyemizin mümkün olduğu kadar 
hariçle mücadele sahasında rekabet ede-
bilmeleri için, değil böyle vergi muafiyeti, 
prim şeklinde olarak para verdiğimiz yer-
ler bile vardır. Bundan maada memle-
ketimizin bu ticareti çok hassastır. Eğer 
Türkiye tütünleri beynelmilel pazarlarda 
bu günkü mevkiini tutabilmişse sebebi de 
tütün mahsulâtı üzerinden bu günkü müs-
takar, sabit bir politikayı her türlü ihtiyaç 
ve münakaşat önünde muhafaza  ve idame 
etmiş olmaklığımızdır. 

Geçirdiğimiz üç beş sene içinde tütün 
vergileri üzerinde oynamamış olmak ve 
bunun üzerine herhangi kuyudatı koyma-
mış olmak, müstakar ve salim bir politi-
ka takip olmak, bizim tütün vaziyetimizi 
daima iyiye doğru götürmüş ve tütünü-
müzü beynelmilel mücadele sahasında 
kahraman mahsullerimizin başına geçir-
miştir. 

HÜSEYİN BEY (İSTANBUL) — 
Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Be-
yefendi,  ambarlara tacirlerin menfaatleri 
için bekçilik yapmak üzere tayin edilen 
kolcuların maaşları tüccar tarafından  ve-
rilsin diyor. Bir defa  tüccarın menfaatleri 
tabirinin yeri burası değildir. Çünkü; bu 
doğrudan doğruya muhafazaya  ait bir iş 
olduğu için İnhisar İdaresinin mükellef 
olduğu bir vazifedir.  Bu, neye benzer? 
Hapse konmuş bir adama gardiyan para-
sını öde demek gibi bir şeydir. Benim 
kapuma gelecek beni takyit edecek, kont-
rol edecek ve o adamın parasını da bana 
verdirecek, muvafık  mıdır? Bir bekçinin 
maaşı ayda bir elli liradır. Senede altı 
yüz lira eder. Beş bin lira sermaye ile işli-
yen ve çalışan bir adam altı yüz lira maaşı 
yalnız başına verecektir. Bu cidden çekil-
mez bir şeydir. İstanbulun hususî vazi-
yeti bu işi kabul ettirmiştir. İstanbuldan 
sonra İzmir ve Samsuna da sirayet etti 
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ve oralarda da tatbika başlandı. Evvelce 
mevcut değildi. İstanbulun hususî vaziyeti 
tüccara bu teklifi  kabul ettirmiştir. 

SARÂCOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Katiyen bizim, behe-
mehal tüccardan bu parayı almak husu-
sunda bir niyetimiz yoktur. Bunu eğer 
biz tacirdan almak istiyorsak maslahatın 
icabından ve tüccarın da, bittabi idarenin 
de menfaati  bu paranın tüccardan alın-
ması lâzım geldiği kanaatmdan doğmak-
tadır. Zannetmem ki; Yüksek Meclis; 
Devletin birçok ambarlan boş dururken 
sırf  herkes kendi malını kendi ambarla-
rında bulundurmasını istesin ve o ambar-
ların bekçisinin masrafının  da umumî 
bütçe içinden verilmesi mecburiyetinin 
bize tahmilini kabul etsin. Bizim gerek 

MİLjLİ BANKALARCA TEŞKİL OLUNACAK ŞEKER ŞİRKETİNE 
İŞTİRAKE VE AVANS VERİLMESİNE DAİR 

KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(MİLLİ 
BUNA 

yet yönetilirinin 
teknik 

korunan, 
tışma 
fabrikaları 
devlet  için 
zine, Ziradt 
nayi ve 
dürülmesi 

çiftçiye  ve gerek tüccara büyük serbesti 
bahşederek kuyudatı kanuniyeyi mümkün 
olduğu kadar tahfif  ettik, yalnız eskiden-
beri yerleşmiş olan teamülü ipka ettik. 
Yani kendilerinden parayı almak ve tara-
fımızdan  bir adam tayin etmek şekli ki, 
her iki tarafın  menfaatini  âmir bulundu-
ğundan, bunu ehveni şer addettik. 

Bizim kanaatimiz tutacağımız bekçi-
lerin masrafını  tüccara verdirmektir. Mev-
zuatımız arasında bu sistem hayli mevki 
tutmuştur. Şirketlerden para alırız. Aldı-
ğımız para ile başlarına komiser tayin 
ederiz. Burada da ambarlar için para alı-
rız bizim tarafından  tayin edilmiş bir 
adam koruz. Bununla tüccar işinde sühu-
let görecektir. İstediği zaman mağazasının 
açılma ve kapanma kolaylığını temin eder. 

BANKALARIN  KATILMASIYLA  ŞEKER  ŞİRKETİ  KURULMASI  VE 
AVANS  VERİLMESİ  KONUSUNDAKİ  YASA  GÖRÜŞMELERİ) 

Cumhuriyetin  kuruluş  yıllarında  şeker  yurt dışından  gelen bir maddedir.  Cumhuri-
ithal ikamesi"ni  amaçladığı  malların  başında  gelmektedir.  Bunun için 

incelemeler  yapılmış, Uşak  ve Alpullu  fabrikaları  kurulmuştur.  Ancak, ülkede  pan-
car tarımının gelişmemiş olması ve şeker  üretiminin ancak yüksek  maliyetlerle  gerçek-
leştirilebilmesi  kuruluş  aşamasının önemli engelleridir.  Böylece, sürekli  olarak  devletçe 

f  desteklendikçe  zararı azaltılamayan  şeker  üretimi konusu yıllarca  tar-
konusu olmuştur.  Aşağıdaki  görüşmelerde  ilginç sayılabilecek  bir nokta,  şeker 

yönetiminin birleştirilmesi  ve bir şeker  şirketi  kurulması  kararının,  şekerin 
kârla  değil  zararla  sürdürülen  bir girişim oluşundan  kaynaklanmasıdır.  Ha-

Bankası ve sanayii desteklemek  ve yönlendirmek  üzere kurulmuş  olan Sa-
Mkadin  Bankası yüksek  maliyetli,  zarar eden,  fakat  ithal ikamesi amacıyla sür-

gereken  kuruluşları  sahiplenmiş oluyorlar. 

10. 6. 1930 

ŞAKİR BEY (İKTİSAT VEKİLİ) — 
Memleketimizde şeker işleri ile iştigale 
başlanalı beş sene olmuştur. İlk tecrü-
belerden olmak üzere Uşak ve Alpullu-

da birer fabrika  tesis edilmiştir. Bunlardan 
Alpulluda tesis edilen fabrika  şimdiye ka-
dar normal şerait dahilinde çalıştı ve bu 
gün vaziyeti şayanı memnuniyettir. 
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Uşaktaki fabrika  bidayette bazı rnüş-
Tülâta maruz kaldı. Senelik istihsalâtiyle 
senelik masraflarını  karşılıyamadı. Bunun 
neticesi olmak "üzere elyevm kanunen tas-
fiyesi  zarurî bir hale geldi. Memleketimiz-
de şeker sanayiinin yalnız san'at itibariyle 
değil, ziraî noktai nazardan ve tediye mu-
vazenesi itibariyle dahi haiz olduğu büyük 
ehemmiyeti millî bir mahiyette telakki 
eden Hükümetiniz Uşak fabrikasının  tas-
fiye  neticesinde gayri kabili istifade  bir 
hale gelmesine meydan vermek ve bunun 
için de yeni bir teşekkül halinde bu işi 
idare etmek lâzım olduğuna kanaat getir-
di. Huzuru Âlinize arzedilmiş olan lâyi-
hai kanuniye bu esbabı mucibe ile tanzim 
olundu. Lâyihada rica olunan müsaade 
elyevm Maliyenin iki fabrikadan  şeker 
mukabili avans olmak üzere bidayetten 
beri verilmiş olan paralardan mütevellit 
alacaklarını tasfiye  ederek bunları Ziraat 
ve Sanayi ve Maadin Bankalarının vücuda 
getirecekleri bir teşekküle kısmen sermaye, 
kısmen avans olarak devretmesi merkezin-
dedir. Bu suretle işi - Maliyenin iştirakiyle -
doğrudan doğruya haiz olduğu malî he-
yeti yakından ve bir elden takip edecek 
olan iki Devlet müessesesine tevdi etmiş 
olacağız. 

Tabiî tasfiye  halinde bütün hisse se-
nedatının sıfıra  münkalip olması lâzım ge-
lecektir. Sermayesi bir milyon iki yüz bin 
lira raddesinde olan şirketin blânçoya 
nazaran açığı bir milyon liraya baliğ ol-
muştur. Halkm iştirâki dört yüz bin lira-
dır. Ticaret kanunu mucibince sermayesi-
nin dörtte üçünü kaybetmiş olan her hangi 
bir şirketin tasfiyesi  bir emri zaruridir. 
Bu noktadandır ki evvelâ tasfiyeye  git-
meğe mecbur oluyoruz. Takdir buyurur-
sunuz ki memleketimizde hiç bilinmiyen 
bu işe beş sene evvel girilmiştir. Bu iti-
barla bazı hatalar olduğunu inkâra ma-
hal yoktur. Bu hatalar olmuştur. Bundan 
başka, alelâmum memleketimizin her ye-
rinde mahsulât kuraklıktan müteessir ol-
duğu gibi pancar mahsulâtı da bundan 

zarar gördü. Teknik bazı kusurlar vukua 
geldi ve idare itibariyle de birçok yanlış-
lıklar oldu. Geçen sene fabrika  tamamen 
normal denecek bir tarzda idare edilmiş-
tir. Bu neticeden memnun olmakla bera-
ber arzettiğim veçhile, müterakim borç-
larının faizleri  ve blânçosunda arzettiği 
vaziyet, şirketi bu gün tasfiye  mecburiye-
tinde bulunduruyor. 

EMÎN BEY (ESKİŞEHİR) — Bu 
gibi büyük teşebbüsler için böyle bizim 
gibi acemi olan milletlere; Hükümetin 
daima müzahereti lâzımdır. Ancak her-
hangi bir şuursuz müteşebbisin zararını 
daima Devlet ödeyecekse bu gün tasfiye 
ettiğimiz vakit fiatı  hakikisinden yüksek 
bir tazminat verecekse bu takdirde şuur-
suzları çoğaltmış olur. O vakit herkes 
aklı erer ermez rast gele işlere girer ve za-
rarını Devlete aktarma eder. Uşakta şe-
ker fabrikası  yapılmıştır. İzmirde, Bozü-
yükte, Eskişehirde hatta Malı köyde bile 
tohum parası vermişler. Rica ederim bu-
nun nakli için yüzlerce vagon ve yüksek 
miktarda ücret lâzımdır. Bu vaziyette 
buralardan gidecek pancarla şeker fabri-
kası yaşar mı? 

Şeker fabrikası  denince biz de meşgul 
olduk. Havalisinde 80 bin 100 bin dönüm 
araziye ihtiyaç hissettirir ve ancak bu va-
ziyettedir ki şeker fabrikası  yaşayabilir. 
Yoksa araba ile, şimendifer  ile 200-300 
kilometre uzaktan nakledilen pancarla şe-
ker fabrikası  yaşayamaz. Dünya bütün 
mesaisini inceltmiştir. Her şeyini ucuza 
mal etmektedir. Memleketin neresi mü-
sait ise oraya kaldırsınlar, memleketin 
hepsi bizimdir. 

İki üç zat fabrika  yapmıştır, bu gün 
tasfiye  ederiz, onlar da çalışmışlardır, 
fakat  imkâm yoktur. Şeker idare etmezse 
bilmem ki ne idare eder. Çünkü dört 
misli himaye görüyor. O da idare etmezse 
başka bir şeyi idare etmesinin imkânı 
yoktur. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (KARS) 
— Bir meseleyi müzakere ederken, düşü-
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nurken, konuşurken en evvel bütçeyi ha-
tırhyacak ve bilhassa o bütçeyi veren, 
dolduran Türk köylüsünü unutmıyacağız. 
Türk köylüsünün verdiği paranın nereye 
gittiğini titizlikle tetkik etmek vazifemiz-
dir. Böyle her kesin, her önümüze gelen 
adamın Devlet bütçesine el uzatmak eme-
lini kökünden kesmeliyiz, bu cesareti kır-
malıyız ve ona meydan vermemeliyiz. Te-
şebbüs erbabı olmalıdır ki bu gibi işler 
muvaffakiyetle  neticelensin ve ondan baş-
kaları da istifade  temin etsin, memlekette 
sanayi hayatı hakikaten ciddî olarak teşek-
kül etsin, yoksa işte böyle gözü Devlet 
bütçesinde olan biri gelir. Üç dört sene-
denberi ben fakirin  birçok parası gitmiş-
tir. Birçok şirketlere filân  hesap ediyorum, 
şimdiye kadar bir iki bin lira param git-
miştir. Benim kusurum nedir. Benim pa-
ram gittiği gibi bugün arkadaşım Besim 
Atalay Beyin acıdığı köylünün de, zürraın 
da parası gitmiştir ve bu böyle devam 
ederse mütemadiyen gidecektir. Böyle bir 
vaziyet karşısında, aman efendim  halkçı 
bir Hükümetiz, binaenaleyh halka doğru 
gitmeliyiz diyerek sellemehüsselâm halledip 
işin içindeh çıkmamız doğru olmaz. Aca-
ba Hükümet verdiği parayı göktenmi alıp 
veriyor? Yine halktan alıp veriyor, evvelâ 
halkı düşünmelidir. Hükümet nereden alı-
yor, nereye veriyor, halka mı veriyor? 
Yoksa oradaki bir takım adamların cebi-
ne mi giriyor? Mesele budur. Eğer, ben 
kani olsa idim ki Uşak fabrikası  iki üç 
sene daha hakikaten ve kendi müstakbel 
menfaati  için zarar edecektir ve bilâhare 
bu memleketin iktisadiyatımn inkişafına 
yardım edecektir. Bilâtereddüt bunun le-
hine idarei kelâm ederdim. Fakat cehalet, 
sui istimal, vazifenaşinaslık,  israf  bende-
nizce malûm oldu. Şimdi nasıl olur da 
paramı verebilirim. Hazinei Devlete uza-
nan bigâne elleri kırınız ve onlara meydan 
vermeyiniz, teşvik etmeyiniz. Bir milyon 
bu kadar li ra ile yapılmış olan bir müessese 
iflâs  haline gelir ve bunun esbabı da bizce 
gayri malûm kalırsa ve biz yalnız müp-
hem kelimelerden bazı şeyler sezerek han-

gi emniyet ve vicdanla bu gibi bir müesse-
seye para verebiliriz? Bize Uçak fabrikası 
hakkında muvaffakiyetsizliğin  sebeplerini 
vazih olarak söylemelidirler. Burada ta-
biatin kusuriyle insanların kusuru ara-
sındaki nisbet taayyün etmelidir. 

ŞAKİR BEY ^İKTİSAT VEKİLİ) — 
Uşakın tasfiyesi  kanunî bir zarurettir ve 
yolunu takip edecektir. Takdim edilmiş 
olan kanunla istihdaf  edilen maksat Uşa-
ğın bu tasfiyesine  her hangi suretle mü-
dahale meselesi değildir, fabrika  tasfiye 
edilecektir. Bu günkü şirket tasfiye  edil-
dikten sonra orta yerde bir müessese ka-
lacaktır. Bu müesseseyi kim idare edecek-
tir? En büyük alacaklı Sanayi ve Maadin 
Bankası oluyor. Sanayi ve Maadin Banka-
sının bidayettenberi bu müesseseye yar-
dımları çok ciddî ve mühim olmuştur. 

Fakat şeker sanayii işi o kadar bü-
yüktür ki; Sanayi ve Maadin Bankasını 
yerinden tek başına işe davet etmeği Hü-
kümetimiz muvafık  görmedi. Fabrikayı 
Sanayi ve Maadin Bankasiyle beraber 
Ziraat Bankasının vücuda getirecekleri bir 
limitet şirkete devretmeği daha muvafık 
görüyoruz. Yeni bir şirket doğmaktadır. 
Bu şirkete Hükümetçe yardım edilmesi 
mevzubahstır. 

Şeker fabrikalarına  Hükümet ne ka-
dar yardım etmiştir. Burada arzettiğimiz 
rakamlar dört milyon seksen bin lira ara-
sındadır. Bunun 2,5 milyonu iştirake ait-
tir. 1,5 ğu avansa teali ûk etmektedir. 

Ancak memleketimizdeki maliyetler 
ile hariçteki maliyetler arasında büyük 
farklar  olduğunu arzetmek vazifemizdir. 
Pancar bedelleri maliyete müessir olan 
birinci farkı  teşkil eder. Pancarm hariç 
memleketlerde, tonu 600 kuruş kadar tut-
tuğu halde memleketimizde 25 hatta 30 
liradır. Bu farkın  da böyle olması pek tabiî 
bir şeydir. Pancar zeriyatı çok teknik bir 
iştir. Çapa ziraatinin en müşküllerinden-
dir ve ilk zamanlarda halkı buna alıştır-
mak için fazla  para vermek suretiyle ter-
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ğip etmek zarureti hasıl olmuştur. Şeker 
sanayiine geçmiş olan memleketlerin ek-
serisi bu yolu takip etmişlerdir. Elyevm 
şeker sanayiini memleketinde tesis etmeğe 
çalışan İngiltere, pancar üzerine prim ver-
mek suretiyle himayeyi tesis etmeğe çalı-
şıyor ve bu gün verdiği prim de bizdeki 
pancar bedelinden bir az daha fazladır. 

Kömür bedeli mühim bir yekûn teşkil 
ediyor. Hariçte kömür bedelinin tonu 6 
lira hesap edilirken bizim fabrikalara  ma-
liyet noktasından asgari 20 liradır. 

Diğer bir sebep daha vardır. O da, 
büyük san'at işinde ecnebi mütehassısla-
rına olan ihtiyaç fazlalığı  ve kendilerine 
verilen masrafın  ziyadeliği, normal bir 
surette 10 lira ile gördürmek mümkün 
olan bir işin ilk zamanlarda belki yüz lira 
ile temin edilebilmesidir, bütün bunları bir 
araya getirecek olursak; pek tabiidir ki 
hariçteki maliyetle bizdeki maliyet ara-
sında belki 3 ,belkide 4 misli bir fark  ola-
bilir. 

Yüz seneden beri bu işle meşgul mem-
leketlerde çıkan şeker fiyatiyle  bizde he-
nüz yeni teessüs eden şeker fiyatı  farkının 
her ne kadar müsavi olması şayanı arzu 
ise de bizde şimdilik bu mümkün değil-
dir. 

ZAMİR BEY (ADANA) — Bize 
çok pahalıya mal oluyor. Köylü bir gün-
de 50, 60 okka pancarı merkebine yükle-
tiyor. Bunun için bir gününü sarfediyor. 
Nihayet bunun da okkasını üç kuruşa 
satıyormuş, köylünün bundan fazla  mas-
rafı  oluyor. Yağmur olduğu zaman pan-
car oluyor. Yağmur yağmadığı zaman ne 
olacak? Fabrika büsbütün zarara gide-
cektir. Bizim 6u şeker fabrikalarına  ver-
diğimiz paranın miktarı 4,5 milyona var-
mış. Bu para mukabilinde temin ettiği 
menfaat  nedir ? Acaba bu parayı başka yere 
sarfetseydik  memleket iktisadiyatına daha 
iyi hizmet etmiş olmazmıydık? Olmıyan 
bir işi zoraki sürüklemeğe mahal yoktur. 

Burada bir mensucat fabrikası  vardı, 
vaziyeti malûmualinizdir. Kayseride halı 

için iplikleri Mançisterden getirmesinler 
diye fabrika  yapıldı, vaziyeti yine malû-
mualinizdir. Fabrika bizim için bir ideal-
dir. Artık zorlıyarak zarardan zarara git-
mek doğru değildir. 

TAHSİN BEY (AYDIN) — Şeker 
denilen gıda bu gün havayici zaruriyenin 
en mühimlerindendir. Hastalar, süt emen 
çocuklar hepsi buna muhtaçtır. Bu, mem-
leketimizde yetişebilecek bir maddedir. 
Halbuki biz bunun için harice her sene 
milyonlar veriyoruz. Biz bunu kıyamete 
kadar böyle verecek değiliz. Harbi umumî 
esnasında biz şekerin okkasını bazı yer-
lerde on liraya kadar aldık. Dünya halidir 
bu, fakat  olabilir ki bir gün gelir hariçten 
şeker almak imkânı münselip olunca ok-
kasını on liraya şeker almağa mecbur olu-
ruz, buna tahammül edilmez, binaenaleyh 
yine kendi fabrikalarımızda  bunu yapmak 
ve bunun için muallim zürra ve mütehassıs 
yetiştirmek imkânını temin etmek lâzım-
dır. Tabiî her şeyin bidayetinde bazı müş-
külât vardır, tabii biz de bu müşkülâta 
katlanırız. Zaten bu millet müşkülâtlara 
katlanmak için yaratılmış bir millettir. 
Hükümet havayici zaruriyeden olan bu 
maddeyi imal etmek için bir fabrika  yap-
mağa teşebbüs etmiş ve halkı buna iştira-
ke davet etmiştir. Halk da Hükümete iti-
mat etmiştir. Zavallı fakir  kadınlar para-
larını çıkarmışlar, ortaya dökmüşler, bun-
larsa yemişler içmişler, hiç alâkası olmı-
yan kimseler âza olmuşlar, müdür olmuş-
lar, işin altından girip üstünden çıkmışlar, 
neticede bir milyon lira zarar hasıl olmuş-
tur. Şimdi bu zararı zavallı halka tahmil 
etmek muvafıkı  adalet midir? Halkın ve 
Hükümetin delâletiyle yapılmış olan bu 
işte hasıl olan zarar bunlara tahmil edilir-
se bir daha halkın, Hükümetin teşebbüsa-
tma itimadı olur da kesesinden para verir 
mi? 

AĞAOĞLU AHMET BEY (KARS) 
— Şekerin maliyet fiyatı  bizde (41) kuruş 
imiş başka yerde (9) kuruşa. Bununla be-
raber bu fabrikalar  pek güzel kazanabilir-
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maliyeti 
temin edet 
gün pazard 
lıyor. Pera 
60, 62, 65, 
hariçten 
ben kırk 
İstanbulda 
fmda 
tedir. Bizimki 
dahi okka 
on beş 
Düşününüz 
tin muaveneti 
milyon lira 
sının mahsıklü 
bu memleket 
miştir. Bunu 
şeylere 
buna 

kuruş 

çıkar 
rağmen 
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da hesap etseniz bu pek çok 
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dokuz 
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BEY (İKTİSAT VEKİLİ) — 
mubaleğalıdır, kırk bir kuruşa 

vaki değildir. Bundan 
şeker maliyetini seneden 

seneye normal şekline irca ediyor, bu ihti-
mali böyle giderse beş sene, on sene sonra 
her hangi bir serbest rekabette bulunabile-
cek hale gelir. Bu gösteriyor ki muayyen 
müddetle yapılacak olan himayeler, ni-
hayet cihan piyasasında serbest rekabet 
sahasında muvaffak  olmak için müessese-
lerimize imkân verebilir. Hükümetimiz 
yeni bir teşekküle bu işin devrini faideli 
görmüştür, hem zarar dolayısiyle hem 
böyle bir faide  dolayısiyle bu şekli ihtiyar 
etmiş bulunuyoruz. Arazi kâfi  miktarda 
vardır. Şeraiti umumiyesi buna tamamen 
müsait olabilecek derecededir. 

En fena  senesinde maliyet 35 kuruşu 
geçmediğini arzedebilirim. Bendeniz sana-
yiimizin himayesi ve teşviki noktasından 
her gümrük himayesinin mutlaka yapılmış 
bir yardım şeklinde telâkki edilmesi noktai 
nazarına iştirak edemem. Eğer bu noktai 
nazara gitmiş olsak elyevm faraza  keres-
teden almakta olduğumuz yüksek resmi 
tamamen kereste amillerine yapılmış bir 
yardım diye söylemekliğimiz lâzım gelirdi. 
İpekli kumaşlarımızı himaye ediyoruz, 
resimlerimiz gayet ağırdır. Bunlar her 
memleketin muhtelif  noktai nazarlardan 
yapmağa mecbur olduğu himayelerdir. 

ZİRAAT MAKİNELERİNDE VE ZİRAATTE 
MÜSTAMEL MEVADI MÜŞTAİLE VE MUHARRİKELER İLE 

MÜSTAHZARATI KİMYEVİYENİN RÜSUMU HAKKINDAKİ KANUNDA 
BAZI MApDELERİN TADİLİ VE BAZI MADDELER TEZYİLİ HAKKINDA 

KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(TARIM  MAKİNELERİNDE  VE  TARIMDA  KULLANILAN 
YAKIT  VE  İLAÇLARLA  İLGİLİ  GÜMRÜK  RESMİ  KONUSUNDAKİ  YASADA 

DEĞİŞİKLİK  YAPAN  YASANIN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

Tarımda,  başta makine olmak  üzere modern  girdilerin  kullanılması,  Cumhuriyet 
yönetiminin sürdürdüğü  bir çizgidir.  Böylece, ilk  yıllarda  traktör  sayısında  önemli artış 
görülmüştür.  Ancak, o yılların  traktörleri  benzinle çalışan tiplerdir.  Mazotlu  traktör 
modellerinin  ortaya çıkması ile birlikte,  yönetim, tarımın bu önemli girdisinin  ucuzlatıl-
masına yönelmiştir.  Tarımda  modern  girdi  kullanımına  dönük  kararların  ancak hali 
vakti  yerinde  çiftçiler  için anlam taşıdığı,  o tarihlerde  mali varlık  ve üretim bilgisi  bakı-
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mındarı  oldukça  geri ve yetersiz olduğu  anlaşılan küçük  üreticilerin  bunlardan  uzak kal-
dığı  bilinmektedir.  İlginç  olan bir başka nokta,  görüşmelerde  ve kanun lâyihasında  o ta-
rihte köy ve tarım yapısı oldukça  geri olan ülkede  30 dolayında  farklı  markada  traktörün 
bulunduğunun  dile  getirilmesidir. 

10 .6. 1930 

İSMET BEY (ÇORUM) — Petrol-
le, benzinle işliyen traktörler bu kanun 
mucibince tasfiye  edilmektedir ve bunla-
rın mütemmim aksamı da tasfiyeye  tabi 
tutulmaktadır. Fakat bunların maadası 
deyince mazot ve diğer ağır yağlarla işli-
yen makineler ve bunların çektiği pulluk-
lar ve teferrüatı  ve sairesi girebilir. Bu 
mazot makinesi Fortsonun çektiği pul-
lukları çekebilir mi? 

ŞAKÎR BEY (İKTİSAT VEKİLİ) — 
Mevzubahs olan petrol ve benzin traktör-
lerine tazminat vererek tasfiyeye  tabi tu-
tuyoruz, bunların yerine başka traktörler 
getiriyoruz bunun sebebi nedir? buyur-
dular. Bu günkü petrol ve benzin traktör-
leri evvelâ iktisadî değildir. Maliyeti ucuz-
latmağa çalıştığımız bir devirde traktör-
lerle yaptığımız ziraat pek pahalıya mal 
olmaktadır. Bilhassa (600) dönüm üzerin-
de ziraat yapan çiftçilerin  tek traktör ça-
lıştırdıkları hale göre maruz kaldıkları 
müşkülât ve zarar gayri kabili içtinap bir 
hal teşkil ediyor. Maliyeti gayri kabili 
mukayese bir hadde çıkarıyor. Elyevm 
(1844) traktörümüz vardır. Vasatî her 
traktörün (500) dönüm iş yaptığını nazarı 
itibare alacak olursak senevî bir milyon 
dönüm traktörle ziraat yapmış oluyoruz. 
Gerek memleketimizde gerek hariç mem-
leketlerde resmî mahiyeti haiz yapılan 
tecrübelerden şu neticeye vasıl olmuştur 
ki ağır yağ yakan traktörler istimali ha-
linde bu gün kullandığımız petrol ve ben-

zinle müteharrik traktörlerden lâakal dö-
nüm başına bir liradan fazla  az masraf 
olmaktadır. Memlekette bir milyon dönüm 
ziraat yaptığımızı nazarı itibare alırsak 
maliyete icra edeceği tesir senede bir mil-
yon lira raddesindedir. Bu kanun lâyihası 
evvelâ maliyetten bir milyon lira tenziline 
matuf  olarak düşünülmüş bir kanun lâ-
yihasıdır. Bunu kiloya tahville hesap etti-
ğimiz zaman kilo başına maliyette yapa-
cağı tesir meselâ buğdayda (60) para olu-
yor. Mevcut traktörlerimizden ağır yağ 
kullanan traktörleri kullanırsak buğday 
istihsalinde kilo başına (60) para elde 
edeceğiz. 

İkinci sebep; tediye muvazenemize 
taallûku itibariyle petrol ve benzin ile 
ağır yağ bedellerinin harice çıkması nok-
tasından aralarındaki fark  üçte bir, hatta 
dörtte bir miktarında olmasıdır. Elimiz-
deki istatistiklere göre (12) milyon kilo 
benzin ve petrol ziraatte kullanıldığım 
hesap ediyoruz. Buna nazaran eğer ağır 
yağ sarfetmiş  olsaydık petrol ve benzin 
için elyevm harice vermekte olduğumuz 
paraya nisbetle ağır yağ için vereceğimiz 
para (700) bin lira noksan olacaktı. Üçün-
cü olarak mevaddı müştaile işlerinin me-
leketimizde umumî bir tehlike teşkil et-
tiğini ve mevaddı müştayileden istifade 
etmenin nevamma bir kaçakçılık töhmeti 
suretinde telâkki edilmeğe başlandığını 
görüyoruz. 

CUMHURİYET MERKEZ BANKASI HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Merkez  Bankasının kuruluşu,  Cumhuriyet  yönetimi için ekonominin kontrolünde 
dönüm  noktalarından  birisidir.  Cumhuriyetin  ilk  yıllarından  başlayarak,  bu bankanın 
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kurulması  amaçlanmış, ancak, Cumhuriyet  rejiminin kendi  para otoritesine  varlık  vere-
bilmesi, kaynak  bakımından  rahat değil  sıkıntıda  olduğu  bir dönemde  ve zorlayarak 
gerçekleşmiştir.  Başlangıcında,  Merkez  Bankası para ve döviz  operasyonlarına  yönele-
bilmekten  uzak,  henüz simgesel  değer  taşıyan bir kuruluştu.  1930 yılında  paraya ve dövi-
ze yönelik  politikalar  ise, yönetimin kurduğu  bir konsorsiyumca  yürütülmekteydi.  Dö-
viz yönetimi, 1930'dan  sonra doğruca  hükümetin  kararlarına  bağlanacak,  para politika-
da  Merkez  Bankasının rol oynamaya başlaması ise 1930lu yılların  sonlarına doğru  gö-
rülecektir.  Bu konuda  İlhan  Tekeli  ile Selim  İlkin  in "Türkiye  Cumhuriyeti  Merkez  Ban-
kası"  başlıklı  kitabında  ayrıntılı  bilgi  vardır. 

VEKİLİ) 

için 

LIYE 
gerek "bütçe 
rek 
memlekette 
bulması 
man zaman 
ihraç 
duğu kadar 
tinat etmesi 

ihmal etmpdik 
paranızın 
türlü 

nfe 

Bugün»; 
evrakı nakdiyesi 
maddeten 
rmdan 
ilk defa 
esham ve 

11. 6. 1930 

SARAJCOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
Birkaç senedenberi 

nutukları münasebetiyle ge-
herhangi bir iktisadi münasebetle 

bir Devlet Bankasının vücut 
çalışılmakta olduğunu za-

arzetmiştim.... Çıkaracağımız 
bankası kanununun mümkün ol-

kusursuz ve salim esaslara is-
için, yıllardanberi gerek ar-

kadaşlarımızdan ve gerek hariçte bulunan 
mütehassıslardan istifadeyi  hiçbir vakit 

Bu kanun ... mevcut 
cıymetini tesbit ve onun her 

(enfelasyon)  şaibesinden azade ol-
ması için ne kadar kuyudat icap ediyorsa, 
bu kuyudatın kâffesini  muhtevi bulun-
maktadır. Ezcümle son mütehassısların 
fikirleri  bu bankanın, mevcut evrakı nak-
diye üzerinde herhangi bir enfilasyon  ko-
kusu tatmaktan ziyade, bilâkis bir (dein-
filasyon)  kokusu taşıdığını ve binaena-
leyh bu cihetten zerre kadar korkuya 
mahal olmadığını ve bilâkis paramızın 
kıymetinin istikrar bulması, halkın kendi 
parası üzerine emniyetinin artması ve hari-
cen yine bu para üzerinde emniyetin arta-
bilmesi için lâzım olan kuyudatın kâffesi 
hatta fazlasiyle  konulmuş bir vaziyette-
dir.... 

kadar karşılığı sıfır  olan Türk 
Devlet itibarında yine 

sıfır  demektir. Devletin itiba-
ibaret olan Türk evrakı nakdiyesi, 

olarak oraya vaki olacak altın 
tahvilât tevdiatiyle en nihayet 

bunların karşılığını teşkil eden hazine 
bonolarının da yüzde bir gibi bir faizle 
karşılanmış olmaktadır. Elyevm sadece 
Devlet itibarına istinat eden Türk evrakı 
nakdiyesi bundan sonra da muayyen faiz 
ve mebaliğ, muayyen hisse tahvilâtı ve 
muayyen bir varidat olmak üzere takviye 
edilmiş bir mahiyet almaktadır.... 

Bütün dünyadaki ihraç bankalarının 
sermayesini tetkik ettik. Gördük ki çok 
çok mütevazı rakamlar içindedir. Esasen 
mütehassısların herbiri bize ayrı ayrı 
(banka sermayesinin) çok yüksek bir meb-
lâğ olduğunu... söylediler.... 

Biz, meselâ, Hazine tahvilini kabul 
etmeyiz diyoruz, eşhas ile muamele yap-
mayız diyoruz, bankaların portföyleri  ha-
mil hisse senetleri ve senedatı ticariye üze-
rine muamele yapar diyoruz, altın muka-
bilinde ancak verebilir diyoruz. Bütün 
endişemiz memleketin dahil ve haricinde 
kendi paramıza olan itimadı takviye et-
mek, ihraç hakkını ve bu kadar sıkı kuyu-
dat altında yapmaktır. Bu suretle emin 
hatveler altında yürümek istiyoruz... 

Bütçe encümeninde tetkik edildiği es-
nada denildi ki, mebuslar ne olacaklar? 
Nerede iş görebilecek, nerelerde göremi-
yeceklerdir? Bunun tayini mahalli burası 
değildir. Esasen bir fırka  kararı vardır ve 
bu fırka  kararı mucibince âza olmağa 
imkân yoktur... Bilâhare bir kanun bunu 
daha iyi tasrih edecek olursa, o sarahatin 
içine bu da girerse o şekilde hareket ede-
riz... 
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TÜRKİYE DAHİLİNDEKİ FABRİKALARDAN İSTİHSAL EDİLECEK 
ŞEKER, PETROL VE MÜŞTAKKATINDAN 

DAHİLİ İSTİHLÂK VERGİSİ ALINMAMASI VE 
GÜMRÜK TARİFE KANUNUNUN 695. MADDESİNİN (C ve D) 

FIKRALARININ TADİLİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞÜLMESİ 

(TÜRKİYE'DEKİ  FABRİKALARDA  ÜRETİLECEK 
ŞEKER,  PETROL,  VE  PETROL  TÜREVLERİNDEN 

İÇ  TÜKETİM  VERGİSİ  ALINMAMASI  VE  BUNA  İLİŞKİN  OLARAK 
GÜMRÜK  TARİFE  YASASINDA  DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI  KONUSUNDA 

GÖRÜŞME) 

İç  tüketim  (dahili  istihlâk)  vergisi, aşağıdaki  görüşmelerde  İktisat  Vekili  Şakir 
Beyin (Kesebir)  de  dile  getirdiği  gibi,, ekonomik  olmaktan  çok mali nedene  dayanmak-
tadır.  Önceden  şeker  ve petrolden  alman gümrük  resmi 1929 kanunu ile kaldırılmış 
olduğu  için, aynı kaynağa  bir vergi ile sahip olunmaktadır.  Şüphesiz  özellikle  şekerin 
fiyatını  yükselterek  yerli üretimin korunmasını  sürdürmek  de  vazgeçilmeyen bir 
politikadır. 

12.6.1930 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜŞA-
NE) — Şekerin kilosundan gümrük res-
minden başka on beş kuruş istihlâk ve 
sekiz kuruş inhisar resmi alınıyordu. Güm-
rük kanunu ile üç resim tevhit ve istihlâk 
resmi tamamen ilga edilmiş bulunuyor. 
Bu kanunla dahilde istihsal edilen şeker-
ler hakkında evvelkinden daha az olmakla 
beraber yeniden bir istihlâk vergisi tesis 
etmiş oluyoruz. Halbuki istihlâk vergisini 
bir sene evvel gümrük kanuniyle tamamen 
ilga ettik. Dahilde istihsal edilen şekerlerin 
idare etmediği, maliyet fiyatlarının  çok 
yüksek olduğu ve bu işe henüz başlanıldığı 
ve nihayet gümrük farkı  olan yirmi altı 
kuruşun dahilî fabrikaların  istihsalâtmı 
Avrupa ithalâtına karşı sıyanet edecek 
mahiyette olmadığı uzun uzadıya burada 
müzakere edildi. Böyle bir istihsalin bir 
sene evvel bir kanunla lâğvedilen istihlâk 
vergisini sırf  dahilde istihsal edilen şeker-
lere maksur olmak kaydiyle tekrar tesis 
etmenin bendeniz ne iktisadî sebebini ne 
de malî sebebini anlayamadım. 

ŞAKİR BEY (İKTİSAT VEKİLİ) — 
Dahilî istihlâk vergisi tesisine ait olarak 

arzettiğimiz kanun lâyihası Hasan Beye-
fendinin  buyurdukları gibi iktisadî bir 
sebebe istinat etmez. Daha ziyade malî 
sebebe müstenit olan bir kanundur. Bu 
seneki bütçemizde az çok tesir yapacağını 
nazarı itibare alan Hükümetiniz bir, bir 
buçuk milyon lira kadar tahmin edilen 
şeker ve petrola ait olan bu vergiler hası-
lasından müstağni kalamamak zaruretin-
de idi. Dört senelik bir tedriç takip edile-
rek nihayet yedi kuruşa kadar çıkacak 
olan bir vergi tarzı düşünülmüştür. Bu 
miktar vergi asgarî bir hesapla istihsalâ-
tımızm müteessir olmasına meydan ver-
miyecek normal bir şekilde hem istihsa-
lâtı büsbütün durdurmıyacak ve hem de 
malî ihtiyacımızı kısmen tatmin edebile-
cek miktar olarak tesbit edildi ve o suretle 
arzedildi. Dahilî istihsalâtı azamî merte-
bede himaye etmek; esas noktai nazarım-
dır. Dahilî istihsalâtımızın şayet bu gün 
arzetmiş olduğumuz miktarla her hangi bir 
fevkalâde  sebep dolayısiyle idare etme-
diği manzarası karşısında kalırsak bittabi 
yine daha geniş bir himaye tarzını düşün-
meyi mümkün addettik ve bu günkü lâ-
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yiha ile Huzuru Âlinize gelmeyi tercih 
ettik. İktisadî olmaktan ziyade malî bir 
sebebe iştinat eden bu verginin kabulü 
zaruretini Büyük Meclisin de tasvip ede-
ceğinden eminim. İstihlâk vergisi evvelce 
on beş kuruştu. İnhisarla beraber gümrüğü 
birleştirdik. Bunlarm hepsini gümrük rfes-
mi namı altında toplu bir rakam olarak 

KİBRİT VE ÇAKMAK İNHİSARI İŞLETMESİNİN DEVRİNE VE 
10 MİLYON DOLARLIK İSTİKRAZ AKDİNE DAİR 

KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(KİBRİT  VE  ÇAKMAK  TEKELİNİN 
BİR  YABANCİ  ŞİRKETE  DEVREDİLMESİ  VE  KARŞILIĞINDA 

10 MİLYON  DOLAR ÖDÜNÇ  ALINMASI  KONUSUNDA  GÖRÜŞME) 

Kibrit 
larından  birisiydi 
1930'da  Thç 
nin önem 
nin, aynı 

iki 
LIYE VEK[İLİ) 
yaparken 
iktisadi 
leket noktali 
tayin edilsin 
ederse, De 
zaç ettiği n 

tarifemize  ithal ettik. Şimdi yeniden da-
hilî istihsalâta ait olmak üzere bir istih-
lâk vergisi matrahı bulmuş oluyoruz. Her-
hangi bir imkânda istihsalâtımızı himaye 
etmek esası noktai nazarına istinatla bu 
vergilerde de bazı ıslahata gidilmesi im-
kânı hasıl olacaktır. 

ve çakmak,  Cumhuriyetten  önce yabancı şirketlerin  ekonomik  ayrıcalık  alan-
Kibrit  ayrıcalığı  ve tekeli  Cumhuriyetin  ilk  yıllarında  da  sürmüştür. 

American Turkish  Investment  Corporation  adlı  şirkete  verilen kibrit  tekeli-
taşıyan yanı, bunun karşılığında  alman 10 milyon dolarlık  kredidir.  Bu kredi-
tayihte Merkez  Bankasının kuruluşunda  bir destek  sağladığı  anlaşılıyor. 

15.6.1930 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
Birçok fabrikalarımızı 

endişe ile bağlanıyoruz. Biri 
olsun, diğeri de müdafaai  mem-

nazarından mevkii daha eyi 
Eğer bir iki cihet ' imtizaç 

/let noktasından bunun imti-
oktada yapmak elbette hayır-

lıdır. Fakat' bunun sadece iktisadi ciheti 
galebe çalar ve bunun arzu ettiğimiz yerde 
yapılması memleketin iktisadi bünyesinde 
çok zaaf  yapacağını hissedersek, Devlet 
fabrikalarını  bile çok pahalıya çok masraf-
lıya getirmektense onu tabiatın icap et-
tiği ve ucuza mal olacak yerde yapmağı 
arzu ediyoruz.... 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN 
+BMM TATİLE GİRMEDEN ÖNCE YAPTIĞI KONUŞMA 

Başvekilin  konuşması,  1929 sonu ve 1930 başlarındaki  endişeli  havadan  uzaklaşmış 
gorunüyor.  Ekonomide  kontrol  bir ölçüde  gerçekleşmiş,  fakat  özellikle  dış  borç ödeme-
lerinin yarattığı  baskı ile, bir kaynak  sıkıntısı  başlamıştır.  Bu ortamda,  en çok vurgula-
nan nokta  milli  tasarruftur. 

17.6.1930 
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Altı yedi ay evvel içtimaa girerken 
bir buhran içinde idik. Bu buhran milli 
paranın kıymeti üzerinde tezahür eden 
mali ve iktisadi sarsıntılar şeklinde teba-
rüz etmişti.... Millete hakiki tehlikelerden, 
alınacak tedbirlerden, Hükümetçe ve Mil-
letçe resmi ve gayrıresmi tasarrufattan  ve 
bizzat evlerimizin idaresinde alınacak ted-
birlerden. cesaretle bahsettik... 

Aldığımız tedbirler milletçe ve dev-
letçe azami bir tasarrufa  istinat ediyor. 
Tasarruf  fikrini  geçen devrede ciddi ve 
ameli olarak takip ettik. Bundan sonra 
ecnebi dövizi alım satımını tanzim için 
kanuni miirakabe tedabiri aldık.... 

Milli mahsulün ihracını temin edecek 
birçok tedbirler alınmıştır. Hububat, halı 
vesaire gibi ilk hatıra gelebilen mahsuller 
üzerinde muamele vergisine matuf  suhu-
letler tesirini gösterecektir. Bu sene Zi-
raat Bankasının usullerini ıslah etmek 
için.... müstacelen aldığımız tedbirler, yani 
bazı vergilerden muaf  tutma ve ikraz ve 
istikrazı kolaylaştırma tedbirleri zirai ha-
yatımızda feyzini  hissettirecektir... Pulluk 
tevzii, ıslah olunmuş tohum tedarik ve 
tevzii hususunda alman tedbirler bilhassa 
kaydedilmeğe lâyıktır... Bu sene büyük 
bir işimiz, Cumhuriyet Merkez Bankası 
için vazettiğiniz kanun.. Devletin bünye-
sinde, devletin maliyesini ve milletin ikti-
sadiyatını tanzim ve müdafaa  edecek baş-
lıca bir vasıtadır... Cumhuriyet Merkez 
Bankasının sermayesi 15 milyon liradır 

ki, bu sermaye vatandaşlara arzolunarak 
onların hisse senetleriyle temin olunacak-
tır. 15 milyon lirayı herhangibir surette 
hazineden Cumhuriyet Merkez Bankasına 
sermaye olarak vermek devlet için, Mec-
lisi Âli için asla güç bir iş değildi. Fakat 
bunu tercih etmediniz.... Cumhuriyet Mer-
kez Bankası gibi bir müessesede bütün 
vatandaşlar hissedar olarak alâkadar bu-
lunurlarsa, ancak bu suretle büyük milli 
bir müessese fiilen  bütün milletin mura-
kabesi altında bulunacaktır. 

Önümüzdeki aylar zarfında  iştigal 
edeceğimiz daha bazı meseleler vardır. 
Bunlardan birincisi, bilhassa harici borç-
lardır. Bugün bir mütehassıs harici borçlar 
sebebiyle bütün mali mevzular üzerinde 
tetkikat ile meşguldür... Diğer meşgul 
olacağımız ehemmiyetli bir mesele nakli-
yat meselesidir. Biliyorsunuz ki, bu mem-
lekette nakliyat pahalılığı gibi milli iktisa-
diyatı müteessir eden bir mesele vardır.... 

Milli para ve milli iktisat mesaisinde 
devam edeceğimiz hattı hareketi işe baş-
ladığımız kısa cümlelerle tekrar edebili-
rim: Hususi ve resmi hayatta tasarruf 
takip edeceğiz. Milli tasarrufun  lüzumunu 
vatandaşlara mütemadiyen söyleyeceğiz. 
Vaz olunan kanunların hedeflerini  elde 
etmeğe çalışacağız. Bütün faaliyet  ve mü-
cadelemizi, milli iktisadın inkişafını  temin 
edecek istikametlere tevcih etmeğe bilhassa 
çalışacağız. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN 
ANKARA HUKUK MEKTEBİNDEKİ KONUŞMASI 

İsmet  Paşanın bu konuşması iktisat  politikasında  bazı vazgeçilmez  noktaların  sap-
tanmış olduğunu  göstermektedir.  Bunların başında  döviz  tasarrufu  gelmektedir.  Eldeki 
kaynakların  olabildiğince  yurt içinde  kullanılması  ve orada  kalması  demek  olan döviz 
tasarrufunun  doğal  sonuçlarından  birisi, dış  borç ödemelerinin  azaltılması  ve ertelen-
mesidir.  Osmanlı borçlarının  ödenmesinde  1930't/a yeniden  sorunlar  başlamış, görüşme-
ler yaparak  yeni ödeme  koşulları  aramak  zorunlu olmuştur.  Bu konunun  1933'de  yeni 
yeni bir noktaya  geldiğini  izleyeceğiz.  İsmet  Paşa'nırı  üzerinde  durduğu  bir başka konu 
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da  demiryolu  politikasıdır, 
ya erişmektedir 

şında millî 
millî hayat 
metindeki 
tafsil  etme 
dar birçok 
olarak bu 

. Bu vazgeçilmez  ve çok yönlü politika  1930'da  yeni bir aşama-
Bunu daha  sonraki  belgelerde  izleyeceğiz. 

28.7.1930 

Aldığımız neticeleri, iki üç cümlede 
hulâsa edeyim. Bunlardan birincisi bir defa 
milletin kendi bünyesine ve memleketin 
iktisadî kuvvetine itimat etmesidir ki bu, 
buhranın en şiddetli zamanında süratle 
kendini gösterdi ve en müessir tedbir ola-

müşkülâta süratle galebe etti. 
Bununla beraber fennî  olarak ciddî ted-
birlere lüzum vardı. Bu tedbirlerin ba-

tasarruf  gelir. Millî tasarrufun, 
ın her şubesinde ve her istika-
icabatını burada uzun uzun 
c istemem. Malî noktai nazar-
tetkikat göstermiştir ki döviz 
memleket ilk seneler için üç 

milyon İngiliz lirası kadar tasarruf  etmek 
mecburiyet indedir. 

ilk gündenberi aldığımız ted-
birler böyle üç milyon İngiliz lirasını ta-
sarruf  ettirecek istikamettedir. Ve bu ta-
sarruf  vaki olmaktadır. Bu suretlerle millî 
para kıymetini muhafaza  ediyor. Üç mil-
yon İngiliz lirasını daha az sarfetmek  mec-
buriyeti olunca haricî borçlara temas et-
mek gayrı 
tur. 

Çünki|i 
masraf 
tedarik 
memleketin 

değil; 

kabili içtinap bir netice olmuş-

döviz sarfiyatı  gayrı müsmir 
büyük sanayi âleminden 

olunan vasıtaların, yani nihayet 
ihtiyacına veya inkişafına  ya-

rıya malzemenin bedelidir. Bunlardan ta-
sarruf  etmek büyük fedakârlıktır.  Haricî 
borçlara bu noktadan temas ediyorum. 
Sabit olmuşturki bu memleket herhangi 
bir taahhüdünü ifa  etmekten sun'î olarak 
kendisini kurtarmak için herhangi bir 
gayrı müstakim yola gitmemiştir. Millî 
parayı tutmak için aldığımız tedbirler 
ciddî idi. Millî parayı behemehal korumak 
için alacağımız tedbirler daima ciddî ola-
caktır. Bu husustaki kararlarımıza hatta 
muarızlarımızın toz kondurmalarına ih-

timal yoktur. Vergi olarak bu memleketin 
verdiği para bu milletin umumî hizmetler 
için verebileceği azamî hududa varmış-
tır. Şimdi hariçten vesait tedariki için dö-
viz sarfetmede  imsak fedakârlığı  geliyor ki 
bu da diğer fedakârlıkların  hepsi kadar 
kendisini hissettirecektir. Söylemek iste-
diğim nokta bir devletin döviz sarfiyatın-
dan sarfınazar  etmesi, büyük bir fedakârlık 
demek olduğunu anlatmaktır. 

Şimdiden alınmış olan tedbirler, filen 
millî parayı istikbalde bir tehlikeye ma-
ruz bırakmıyacak vaziyettedir. Bugünkü 
mes'ele, alınan tedbirlerin, kat'î esaslara 
raptolunmasıdır. Haricî borçların, için-
de bulunduğumuz vaziyetin icabına göre, 
kat'î kararlara raptolunması yolundayız. 
Haricî borçlar mes'elesi kat'î karara rap-
tolunmadan muvakkat itilâf  ile temdit 
olunamaz. Çünkü nihayet memleketi in-
şaf  vesaitinden mahrum etmeği icap etti-
ren fedakârlıkların  muayyen ve bittabi 
tahammül dahilinde olduğu bilinmek lâ-
zımdır. Memleket inkişaf  ettikçe borç ar-
tar sistemi bu memlekete istikbalde ser-
best inkişaf  hakkını tanımamaktadır. Borç 
ameliyesi halin zaruretine uygun olarak 
bir defa  kestirilir-se memleket çocukları 
kendi faaliyetlerinin  kendi inkişaflarına 
yarayacağını bilirler. 

Memleketin ihtiyar edeceği fedakâr-
lıklar ne olursa olsun onları tesbit ettik-
ten sonra istikbalini her türlü kasttan 
azade bulundurmayı mes'ul adamların baş-
lıca vazifelerinden  sayarım. 

Şimendiferlerimizin  Anadolunun ya-
rısını aştığını işitmişsinizdir. Bizim şimen-
diferlerimize  tariz ederler. Tarizlerin baş-
lıca mesnedi bunların sevkulceyşî hatlar 
olduğu iddiasıdır. Yani biz tedarik edebil-
diğimiz para ile yalnız askerî hatlar vü-
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cuda getiririz. Vakıâ milletlerin şimendi-
fer  inşaatında böyle nazariyeler vardır. 
Askerî hatlar... iktisadî hatlar gibi.. 

Bir hat münhasıran askerî ve sev-
kulceyşî maksat için yapılmıştır iddiası 
o zaman doğru olurki, memleketin iktisadî 
ve idarî ihtiyacı için o hat lüzumsuz ol-
sun. Bir memleket ki en iptidaî ihtiyaca-
tını temin edebilmek için bu şimendifer-
lere muhtaçtır. Nihayet bir erzak arabası, 
elbette sırasında silâh da ilâç ta taşır. Ya-
pılan şimendiferlerde  sırasına göre vazi-
fesini  ifa  edecektir. Hatlar Anadolunun 
yarısına erişti. Ve memleket iki misli daha 

kuvvet buldu. Fena mı oldu? Elbette 
daha iyi oldu. Kuvvet iktisadî ve medenî 
yolda bir milletin inkişafı  için gayrı lâzım 
değildir. 

Millî hayatı takip ederken ilk gün-
denberi dikkat ettiğimiz nokta her sene 
biraz daha ileri gitmiş olmak ve müşkü-
lât ne kadar çok olursa olsun devir devir 
hesap görünce yeni bir şey yaptık ve ynni 
bir merhale atladık diyebilmektir. Vakit 
vakit böyle muhasebe yapılıp ta, ileriye 
doğru gidildiğini, gidilmek ihtimali kuv-
vetli olduğunu görmedikçe hayat mana-
sız bir yükten ibaret kalır. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN 
SİVAS DEMİRYOLLARININ AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA 

İsmet  Paşçının demiryolunun  Sivas'a  gelişinde  yaptığı konuşma Cumhuriyet  tarihi-
nin en önemli belgelerinden  birisidir.  Konuşma  oldukça  kapsamlıdır.  İsmet  Paşa burada 
Cumhuriyet  rejiminin kurulma  koşullarının  ve politikalarının  milli  mücadeleden  başla-
dığını  ve bir bütünlük  içinde  devletçiliğe  bağlandığını  belirtmektedir.  Demiryolu politi-
kasını Cumhuriyet  rejiminin tüm politikalarını  bütünlüğe  kavuşturan  ana eksen olarak 
sunmakta,  Cumhuriyetten  önce yabancı sermayenin yerleştiği  bu eksenin şimdi  ancak 
1924'den  beri izlenen politika  ile doldurulabildiğini,  Cumhuriyet  reimi için bunun dışın-
da  bir çizginin söz konusu olamayacağını  konuya çeşitli  açılardan  yaklaşarak  anlatmak-
tadır.  Açıklamalar  içinde  en çok vurgulanan  nokta,  yabancı sermayenin Cumhuriyet  re-
jimine karşı  tutumunun, baştanberi Osmanlı yönetimine karşı  olan tutumundan  çok fark-
lı olduğudur.  Yabancı  sermayeye karşı  Cumhuriyet  yönetiminin değil,  Cumhuriyet  yöne-
timine karşı  yabancı sermayenin tavrı olumsuzdur.  Çünkü,  Cumhuriyet  ile dış  çevrelerin 
temel politika  değerlendirmeleri  tamamen farklıdır.  Cumhuriyet  rejimi için en ağırlıklı 
alanlar  olan milli  savunma ve demiryolları,  dış  çevrelere  göre Türkiye  ekonomisini mali 
sıkıntıya  sürükleyen  nedenlerin  başındadır.  Bu anlayış farklılığının  sonucu açıktır:  Tür-
kiye ekonomide  dışa  güvenmek  yerine kendi  kaynaklarından  destek  almak  zorundadır. 
İzlenecek  politika  devletçilik  olacaktır.  İsmet  Paşa'nın  Sivas konuşması bunu belgeleyen 
ve 1930 yılının özellikleri  içinde  kurulmuş  olan Cumhuriyetçi  Serbest  Fırka  karşısında  ya-
pılmış bir tartışma havası içinde  sunulmuştur.  Ekonomi  ve yönetim anlayışı henüz belir-
ginlik  kazanamamış olan Serbest  Fırka'yı,  bu konuşma, Cumhuriyet  yönetiminin ana çiz-
gilerini  eleştiren  bir karşı  "taraf"  gibi kabul  etmektedir.  İki  tarafın  baş sözcüleri  arasın-
daki  tartışma birkaç  ay sonra TBMM'nde  daha  net biçimde  yapılacaktır. 

30.8.1930 

Bizim politikamızın ana hatları; Türk 
tarihinin seyri, ıztırapları ve ihtiyaçları 
göz önünde bulundurulmaksızın anlaşı-
lamaz. Biz lâzım gördüklerimizi yalnız 

okuyarak veya düşünerek bulup çıkardık. 
Bilhassa memleket, kendi ihtiyaçlarını bize 
25-30 senelik didinme yollarında her gün 
başımıza vura vura ibram etmiştir. Aklı-
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mız ermeği başladığı gündenberi bu mem-
leketin asgari olarak Rumeli hududunu 
Anadolu hududuna bağlayan bir şümen-
düferin  hasretiyle tutuştuğunu biliriz. Şim-
di, şümendüfer  geçmeğe başlıyan toprak-
ların altında îstanbul'lu, Sivas'lı ve Van'lı 
yüzbinlerce Türkün kemikleri yatıyor. Bu 
kadar insan, memleketin hesapsız serveti, 
ilâç ve ekjmek taşıyan kağnılar peşinde 
gömülmüştür. 

îstiklâl Mücadelesi esnasında Büyük 
Millet Meclisinin kurulmasına karşı şah-
lanan padişahın ifsadatmı  tenkile yarayan 
başlıca vasıta Konya - Afyon  - Eskişehir -
Ankara gibi elimizde kalan beş altı yüz 
kilometrelik demiryollardır. Gene bu ka-
darcık hat, istiklâl mücadelesini "Devlet 
ve büyük ordu teşkili kararının" büyük 
hummalariyle sarsılan İnönü günlerini mil-
lete nasip etti. Eğer Ankara - Erzurum 
demiryolu mevcut olsaydı Avrupa'nın Sa-
karya seferine  girmesi şüpheli olurdu. 
Çünkü Ankaraya gelip demiryollarına hâ-
kim olduktan sonra modern, millî bir 
devlet kurmak dâvasını haykıran Büyük 
Millet Meclisini, arabadan ve heybeden 
başka bir vasıtai nakliyesi olmıyan bir 
aşiret haline getireceğini zannediyordu. 

Sakarya muharebesi esnasında mü-
temadiyen düşüncemizi iğneleyen tehlike 
büsbütün boş ve açık kalan Konya şü-
mendüferinin  tahrip olunması ihtimali idi. 
Nitekim, Sakarya'yı kazanır kazanmaz bö-
tün orduyu Konya şümendüferi  üzerine 
naklettik; ancak bu sayede onu besledik 
ve kat'î günlere kadar bekliyebildik. Bu 
bekleyiş günlerinin ne hazin olduğunu, nice 
baba yiğitlerin anlayışları ve sinirleri bu 
günlerde nasıl posa haline geldiğini hatır-
larsınız. 

İstiklâl Mücadelesinin mühim bir te-
cellisi daha hiç unutulmamalıdır. O da 
bu memleket, bütün sahillerinden istilâya 
uğramış, en zengin mamureleri elinden 
çıkmış olduğu halde işte bu yolsuz ve 
ağaçsız orta Anadolunun insanları ve va-
sıtalariyle kurtulmak ıztırarına düşmesi-

dir. Sabittir ki İzmir'in servet ve emniye-
tinin her tehlikeden azade olmasının başlı-
ca vasıtası, Sivas'lının yirmi dört saat 
sonra İzmir'i müdafaa  edecek imkâna 
malik bulunmasiyle tahakkuk edilebilir. 

Millî devletin Ankara'da kurulması, 
istiklâl seferinin  bir zarureti idi. Bütün 
vatan kurtulduktan sonra da, millet An-
kara'da kalmak kararını muhafaza  ve 
ilân etti. 

1923 te Ankara'da kalmak ne demekti 
bilir misiniz? Bir çıkmaz sokağın nihaye-
tinde hasretli gözlerini denize çevirip zorla 
bir kulübede barmmağa çalışmak demek-
tir. Anadolu içine o zamana kadar gelme-
miş olanlar Ankara'da kendilerini Pamir 
yaylasma çıkmış seyyah zannediyorlardı. 

Haritaya bakarsanız Ankara bu mem-
leketin ortasında bile değildir. İstikbalde 
çocuklarımız Anadolu ortasına geldikten 
sonra niçin bir köşedeki Ankara'yı intihap 
ettiğimizi kolay anlayamıyacaklardır. Yedi 
senedenberi ilerliyoruz ancak Sivas'a gel-
dik; hudutlarımıza varmak için daha bir 
o kadar yürümeğe mecburuz. 

Evet, Ankara'da, devlet merkezi kur-
mak ilk nefeste  ve ilk iş olarak bu çıkmaz 
sokağı açmak mecburiyetini kabul etmek 
demektir. 

Yol mahrumiyeti bu milletin asırlar-
danberi en köklü derdidir ve Büyük Mil-
let Meclisinin ilk gündenberi meşgul ol-
duğu bir ihtiyaçtı. Her vatandaşın senede 
8-10 gün bilfiil  çalışarak vatan yolları vü-
cude getirmesi hakkmda Büyük Millet 
Meclisinin kanunu bu zihniyetin eseridir. 
Memleket halkı, geçmiş idare adamlarını 
yol faaliyetiyle  ölçegelmişlerdir. Bundan 
50 sene evvel bir memleketi toplamağa kâfi 
gelen yol, birinci derecede bu gün evvelâ 
ana demiryolları şeklini almıştır. Diğer 
bütün yolların ehemmiyet ve kıymetleri 
aslâ tenakus etmemek üzere. 

Ankara'da kurulan millî devlet, sulh-
ten sonra iktisat ve siyaset sahasında 
derhal istifade  edeceği kudretin şümen-
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düfer  ve demiryollariyle bağlı olan vatan 
aksamından ibaret olduğunu gördü. Bu 
kısımları, bütün vatanın aksamını bir 
gayede maddeten, toplıyacak bir çare bul-
mak mecburiyetini duydu. 

Büyük Millet Meclisinin Gazinin ri-
yasetinde toplanan ilk hükümeti 336 da 
dünyanın bütün ateşleri başına yağarken, 
yarınki mevcudiyeti hazin bir şüphe al-
tında iken, vatandaşlar yalnız, yalınayak 
ve sopa ile müstevlilere karşı koymağa 
çalışırken, bütün mamureleri elinden git-
mişken ve hazinesinde bir tek lirası yokken 
ilân ettiği ilk programında Ankara'dan 
Yahşihan'a şümendüfer  temdit edeceğini 
söylüyordu. Bu hazin hâdiseyi nesilleri-
mizin zihinlerine yerleşecek bir ibret dersi 
telâkki etmez misiniz? 

Millî mücadelenin silâh safhası  hi-
tam bulduktan sonra daha sulh olmadan 
evvel Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
oldukça vâsi mikyasta şümendüfer  elde 
edilmek için Çester mukavelesini yaptı. 
Bu mukavele, sulh müzakeratını o kadar 
zehirledi ve müşkülâta uğrattı ki, bir ara-
lık bu yüzden sulh şüpheli anlar geçirdi. 
Sulhü tehlikeye düşürecek kadar Büyük 
Millet Meclisi Hükümetlerini teşebbüslere 
sevkeden ihtiyaç elbette gayri kabili tehir 
olan başlıca ihtiyaç olmak gerektir. Bü-
tün bu söylediklerim, bu memlekette şü-
mendüfer  lâzım mı, değil mi? Yapılma-
sın demiyoruz, tarzında mülâhazalardan 
başka bir şey, çok daha fazla  bir şey ol-
duğunu göstermek içindir. 

Millî devlet için şümendüfer  ihtiyacı 
millî vahdet; millî müdafaa  ve millî si-
yaset meselesi; asırların muhassalası olan 
millî istiklâlin muhafazası  meselesidir. 

Bir millete, millî vahdet ve mevcu-
diyetin çaresi olan tedbir her mülâhaza 
ve her ihtiyaca takaddüm eder. Bu ted-
birin bir gün tehiri, af  olunmaz, tamir 
olunmaz bir hatadır. 

Demek istiyorum ki, millî vahdet 
meselesi haline gelen şümendüfer  ihtiya-

cını bugün bir tehlikenin meydanda görün-
memesi onun tacil edilmemesini teşvik 
etmez. 

Millî vahdet, millî mevcudiyet me-
selesi tehir kabul etmiyen şeylerdir. Si-
vas'a gelmek için işte bu kadar tenkit edi-
len masraf  ve sıkıntılar iktihamı ile bera-
ber yedi sene geçti. Hudutlara varmak 
için belki bir yedi sene daha geçecektir. 
Bu kadar istical ve telâşımızla ancak on 
beş senede hallonulabilecek bir meselenin 
daha kaç sene sürüncemeye tahammülü 
olduğunu kim, hangi cesaretle ve neye 
güvenerek iddia edebilir? 

Türkiye'de ilk şümendüfer  inşaatı 
1860 ta başlamıştı. 1920 de Büyük Millet 
Meclisi dar hatlarla beraber cem'an 4000 
kilometreye yakın demiryolu buldu: De-
mek ki, 60 senede bu memleket vasatı 
her sene 66 kilometre demiryolu elde et-
miştir. Hepsi ecnebi malı, hiç biri millî 
ihtiyaç noktai nazarından yapılmamış... 

920 den bu güne kadar vücude getir-
diğimiz hatlar 1800 kilometredir. Senede 
180 kilometre yapmışız. İmparatorluk ta-
katinin üç misli ve hepsi milletin malı... 
Satın aldığımız şümendüfer  hatları ve baş-
tan başa harap bir halde elimize geçen 
eski hatların tamiri hariçtir. Görüyorsu-
nuz ki, zamanı boş geçirmem işiz. 

Şümendüfer  politikası millî devlete 
bugün mü, yarın mı mülâhazasına taham-
mülü olmıyan ilk gayri kabili tehir, millî 
vahdet, millî mevcudiyet, millî istiklâl me-
selesi olarak teveccüh etmiştir? 

Eğer vergilerimizin ağırlığı, çektiği-
miz sıkıntılar bu en zarurî ihtiyaçtan 
doğmuş ise, milletin varlık meselesi için 
fedakârlık  ettiği meydandadır. Varlık me-
seleleri maatteessüf  fedakârlıksız,  sıkın-
tısız tahakkuk etmiyor. 

Bir milletin gayri kabili tehir olan 
millî ihtiyacının teminini evvelemirde o 
devletin hazinesinde aramak gayri ka-
bili içtinaptır. Gayri kabili tehir millî ih-
tiyaç için milletin ancak bilâ kaydü şart 



ettiği tasarruf 
ması gayet 

923 922, 
sulh müza 
mal olan 
etmedi. Çiinkü 
hakkuk ettirecek 
köşesinde 

senelerinde yapılan ve bize 
ceratmın o kadar müşkülâtına 
Çester mukavelesi tahakkuk 

ü, mukavele sahibi onu ta-
vesaiti dünyanın dört 

aradı, fakat  bulamadı. 

muahedesine 

Sivas 
Reji Jeneral 
Lozan 
ketiyle tek 
laşma olmazsa 
Eski mukavele 
vekâletimd 
Fethi ve Nafia 
hattını Rej 
için ciddî 
dılar. Tek 
hattı, bahs 
tırmak içiı 
şerait karşj 
hasıl olma 
arızlarımın 
gün geçirmiyerek 
aramamda 

Zaten 
müddet za 
tırabilmek 
kadar 
edebilirsini 

inşası 1871 
tın Ankark 
dedir. Tanjı 
Süveyş 
hattı ve 
demiç 
Aydın hattf 
hale ancak 
50 seneden 
hattının 
pahasına 
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iği kendi kesesinden para ara-
tabiîdir. 

hattı, harbi umumiden evvel 
Fransız Şirketine verilmişti, 

göre ayni inşaat şir-
ar görüşülecekti. Eğer bir an-

şirket tazmin edilecekti, 
tasfiye  olunacaktı. îlk Baş-

n çekildiğim vakit Başvekil 
Vekili Feyzi Beyler Sivas 

i Jeneral Şirketine yaptırmak 
ve samimî olarak imkân ara-
-ar Başvekil olduğum zaman, 
jlunan ecnebi sermayesiyle yap-
ı gayri kabili tahammül ağır 
smda bulunduklarından imkân 
lığını söylediler. Bugünkü mu-
yaptıkları bu tecrübe benim 

devlet bütçesinden çare 
d isabeti bir daha gösterir. 

istediğiniz bir işi istediğiniz 
fmda  ecnebi sermayesine yap-
için o sermaye üzerinde bu 

mutlak bir hâkimiyeti nasıl tasavvur 

Haydarpaşa'dan İzmit'e şümendüfer 
Ağustosunda başladı. Bu hat-
ya gelmesi 1892 nihayetin-
yirmi bir sene. Aydın hattı 

kanalı açılmadan evvel bir Basra 
Hindistan yolu maksadı da mün-

olarak 1856 da başladı. Bugün 
600 küsür kilometredir ve bu 

1912 senesinde erişmiştir. Tam 
fazla  bir inşa devresi. Bağdat 

siyasî maksatlar ve ihtilâtat 
meydana çıktığını bilirsiniz. 

nasıl 

Görüyorsunuz, şümendüferlerinizi  si-
zin istediğiniz suretle millî ihtiyaç noktai 
nazarından kabili tahakkuk olduğunu 

ümit ettirecek mazide hiç bir misal yok-
tur. Benim gibi hâdiselerle hakikatlere 
hayalsiz, yaldızsız çırçıplak göz dikmek 
cesaretine malik olan her hangi mes'ul 
adam benim tuttuğum sade yoldan baş-
kasını takip edemezdi. 

Şimdi, beni tenkit edenlerin diğer ha-
yallerine cevap vereyim: Şümendüfer  hat-
larını gene devlet tarafından  yaptırmak, 
fakat  parasını istikraz ile hariçten ve 
münhasıran bir muamelei maliye olarak 
tedarik edip sarfetmek  niçin mümkün 
olmamıştır? 

Ben Lozan'dan şu müşahede ile dön-
düm. Türk milletinin askerî ve siyasî sa-
halarda kazandığı muvaffakiyetlerin  bah-
şettiği millî haklar teslim olundu. Fakat 
Avrupa mahrum edildiği bütün imtiyazları 
Türk milletinin geçireceği malî buhranlar 
sayesinde kâmilen istirdat etmek ümidin-
de idi. Bu bir tahmin değildir. Bu sözler, 
en salâhiyettar ağızlardan benim yüzü-
karşı söylenmiş açık fikirlerdir.  Avrupa' 
nın bu sözlerini, Türk milletine karşı 
sabit bir husumet fikrine  atfetmeyiniz. 
Bu çıkmaz bir yoldur. Millî mücadele 
sahalarında her millet, esaslı imtihanlan 
kendisi vermeğe mecburdur. Binaenaleyh, 
biz Avrupa'nın hitabını realist, acı bir im-
tihan daveti şeklinde ve tabiî telâkki 
ettik. 

Geçireceğimiz malî imtihan geçirilme-
miş çetin bir şeydi. Bize kadar gelen tak-
riben 100 senelik malî tarihi hatırlar mı-
sınız? Sultan Hamitten evvelki zaman-
lar inanılmıyacak derecede fahiş  faizler, 
istikrazlar, israflar  ve iflâsla  geçti. Sultan 
Hamit istikraz yapmadı. O, mütemadiyen 
borç ödemeğe çalıştı. Borcu kontrol eden 
Düyunu Umumiye gibi müesseseler, dev-
let fevkında  bir vaziyet aldı. Sultan Ha-
mit, harice karşı bu tedbirleri aldıktan 
sonra dahilde en fena  bir malî idarenin 
bütün fenalıklarını  mübah gördü. Maaş 
vermiyordu. Vatandaşın alacağım vermi-
yordu. Devlet hazinesi, vatanın müdafaası 
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vesaitini ihmal ediyor, vatandaşların sıh-
hati ve memleketin imarı için hiç bir va-
zife  tanımıyordu. Hilâfet  kaygusu ile tak-
riben 1000 kilometrelik dar eb'atta çürük 
bir şümendüfer  hattını Hicaz'a yapabil-
mek için herkesin ianesine avuç açtı. Bu 
malî siyaset, harici tatmin etti, dahili 
tam bir ümitsizliğe düşürdü ve "Hasta 
adamın" hesabı görüleceği kat'i günlerde 
vatanı muhtaç olduğu vaziyet ve vesaitten 
mahrum bulundurdu. 

Meşrutiyette vatandaşlar maaşlarını 
ve haklarını almadan durmazlardı. Zaten 
meşrutiyet ihtilâlinin.amelî muharriklerin-
den başlıca bir nokta bu idi. Maaş vere-
bilmek için meşrutiyet idaresi hariçten 
para aramağa ve şümendüfer  yapabilmek 
için de devletin mukadderatını Bağdat 
hattı siyasetine raptetmeğe mecbur kal-
dı. 

Görüyorsunuz ki ben Lozan'dan dön-
düğüm zaman Avrupa Türkiye'nin malî 
tarihini daima bir bataktan diğerine düş-
meğe mahkûm olan içinden çıkılmaz bir 
vaziyette tasavvur etmekte haksız değildi. 
Ya memleket kendi vesaiti ile kalacak, 
maaşını veremiyen, yanmış yıkılmış ha-
rabeler içinde hiç bir imar yapamıyan va-
ziyette, yeis ve nevmidî içinde kendi ken-
dine çöküp göçecek yahut yaşıyabilmek 
için Avrupa'nın karşısında diz çökerek 
istiklâl mücadelesinin bütün neticeleri pa-
hasına ekmek parası arıyacaktı. Biz işte 
malî meseleyi halletmeğe mecburduk. İs-
tiklâl mücadelesi neticelerinden hepsini 
muhafaza,  hattâ takviye edeceğiz. 

İşte yedi senedir cumhuriyetin ver-
diği muazzam imtihan budur. Bundan da 
fazladır.  İlk Başvekil olduğum vakit elde 
bulunan bütçenin üçte birinden fazlasını 
köylü veriyordu. Anadolu ortasında tees-
süs etmiş bir köylü hükümeti olduğumuz 
için evvelemirde onun yükünü hafiflet-
meğe cesaretle teşebbüs etti. Aşar ver-
gisinin ilgası malî bünyede yapılmış bü-
yük, korkunç bir ameliyattı. Malî noktai 
nazardan tehlikeli bir imtihana maruz 

olan herhangi bir hükümet ancak idealist 
bir köylü âşıkı olmak hasletiyle, bütçesi-
nin asırlardanberi alışılmış üçte biri üze-
rinde, böyle, bir tecrübeye girişebilirdi. 
Eğer bu büyük ameliyatın sarsıntıları ol-
muşsa bunu tabiî görmek lâzımdır. 

Bütün bu dediğim şeyler yapılmakla 
beraber on sene zarfında  müsait şeraitle 
istikraz yapılabilirdi diye muarızlarımın 
söylenildiğini işitmiyor değilim. Bize zararı 
olmıyan şeraitle para geldi de ben bunu 
kabul etmedim mi demek istiyorlar? Her 
halde müsait şeraitle gelen parayı reddede-
cek kadar işten anlamaz değilim. 

Hem niçin, şimendüferlerimizi  yapa-
bilmek için Avrupa sermayesi teşne ol-
sun? Bunlar iktisadî teşebbüsler midir?. 
Bence iktisadîdir, amma muarızlarımın 
ve sermayeden anlıyan mütehassısların 
sözlerine bakılırsa iktisadî değildirler. 
Eğer iktisadî değiller ise tabiî sermaye 
bunlara heves etmez. 

Sermayecilerin zihniyetine göre ve 
sermaye gelmesine müsait olmak noktai 
nazarından Türkiye'nin geçirdiği son yedi 
seneyi beraber mütalâa etmek ister misi-
niz?. 

1923 — Sulh imzası, Cumhuriyet 
ilânı, hanedan müessesesi İstanbul'da du-
ruyor. Cumhuriyet ve hanedan hangisi 
diğerini yiyeeek belli değil. Muahede tas-
dik olunmamış. 

1924 — Son baharında muahede tas-
dik olunuyor hanedan memleketten çıka-
rılmış. Din ve devlet işleri ayrılmış. İcraa-
tın aksülâmeli ne olacağı belli değil. Bu 
dahilî vaziyet. Haricî meseleler birkaç tane. 
Bilmem ehemmiyetsiz . mi ? Yunanlılarla 
ihtilâf.  Musul meselesi ve bunda sulhe 
varılabilecek mi? Şüpheli. İtalya ile ara-
mızda hiç yoktan nereden geldiği belli 
olmıyan suitefehhümler  alevi. Haricî borç-
lar hallolunmamış. Anadolu hattına vazi-
yet etmişiz. Suriye hududu hallolunma-
mış. 
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1925 -I— Şeyh Sait kıyamı. Seferber-
lik. Bütün haricî meseleler baki. Cumhu-
riyeti müdafaa  için istiklâl mahkemeleri 
kurulmuş ve istiklâl mahkemelerinin mey-
dana çıkardığı meseleler akıllara durgun-
luk verecek kadar karışık. 

1926 — İstiklâl mahkemeleri devam 
ediyor. İtalya ile suitefehhüm  tamamiyle 
zail olmuş. Diğer bütün meseleler had 
devrinde. 

Acap bu seneler sermaye gelmek için 
pek mi müsaitti?. 

1926 da devletin yakından temasta 
bulunduğu bir müesseseden altı ay vade 
ile on milyon lira istikraz etmek istedim. 
Cevap olafak  on milyon liralık rehin ve 
evvelemirde borçlar meselesinin hallini 
teklif  ettiler. İhtiyaç zamanında istikraz 
şeraitinin ne olacağını anlamak için bu 
bir misal değil midir?. 

1927 — Musul meselesi hallolunmuş. 
İtalyanlarla münasebetimiz iyileşmiş. Borç-
lar, Anadolu hattı, Suriye hududu ve ilâ-
ahiri duruyor. 

1928 — Borçlar ve Anadolu hattı 
meseleleri hallolunmuş. Sermayedarların 
tâbirince kredi için en büyük mâni tesviye 
edilmiş oluyor. Fakat sene 1928. 

Anadolu hattı mubayaasını esasen 
ben ilk iş olarak düşünmedim. Bence 
şimendifer  politikası herşeyden evvel yeni 
inşaat politikası idi. Bana şimendiferde 
esas politikam ne olacağım sordukları 
zaman bir karış fazla  şimendifer  demiş-
tim. Yeni inşaat gibi muazzam bir mas-
rafa  girerken eski şimendiferleri  devletleş-
tirmek gibi diğer bir masrafa  girmek iste-
miyordum; fakat  arkadaşlarımın ısrarı 
beni nihayet ikna etti. Fakat bu teşebbü-
sün sermayedarı bidayette ürkütmüş ol-
duğu mülâhazasına da beraber iştirak 
etmeliyiz. Şimendifer  politikasına devlet-
leştirmekle başlamak bana bidayette çifte 
müşkülât yaptı. İktiham etmek müyesser 
olunca çifte  muvaffakiyete  erdim. Şimen-

düferleri  devletleştirmekte millî siyasetçe, 
millî iktisatça o kadar çok faideler  tec-
rübe ettim ki mümkün oldukça her yeni 
hattı devlete maletmek vazifemdir.  Dev-
let eline geçen şimendiferlerin  hiç bir 
menfaat  ve şart pahasına devlet elinden 
çıkarılmasına asla muvafakat  etmiyeceğim. 
Geri gitmek, hiç bir zaman kabul edebile-
ceğimiz bir âdet değildir. 

Haricî borçlar meselesini 1928 sene-
sine kadar niçin halledemedim?. Bunda 
da kusursuzum. Bu işin halline muarızları-
mın da itiraz edemiyeceği en muktedir 
adamımızı memur ettim. Neticeye var-
mak için bu milletin takati fevkmdaki 
hudutlara kadar fedakârlık  göze aldım. 
O derecede ki 1928 de kabul edilen şerai-
tin gayri kabili tahammül olduğu bir sene 
sonra büyük bir tarraka ile meydana 
çıktı. 

Bu sene Suriye hudutları meselesini 
de hallettik. 

Bu seneye kadar üç dört sene pek 
kurak ve kıt mahsul seneleri geçirmiş ol-
duğumuzu unutmayınız. Bütün dünyanın 
ziraî mahsuller üzerinde bir buhrana gir-
mesinin kıtlık senelerimizin aksülâmelleri-
nin ve haricî borçlarda takat fevkındaki 
fedakârlıklarımızın  tesirini 1929 da hisse-
diyorsunuz. Millî para buhranı şeklinde 
tebarüz eden 1929 senesi hâdisatı sizin 
istediğiniz şeraitle sermayenin gelmesi için 
müsait olmazsa bunda hayret edilecek bir 
şey yoktur. 

Bu sene 1930 dayız. Görüyor musu-
nuz haricî istikrazla bittabi millî mevcu-
diyetinizi muhafaza  ederek şimendiferleri-
nizi yapmak isteseydiniz işte bu güne 
kadar daha bir metre için kazma vurma-
mış olacaktınız. 

Hatlar pahalı yapılıyormuş. Bu iddi-
ada bulunanlar yanlış malûmat almışlar, 
eksik tetkikat yapmışlar. Henüz inşaat 
halinde bulunan bir işin kat'î hesabı söy-
lenemez. Fakat şimdiye kadar bu Sivas 
hatlarının masrafları  kilometre başına 
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70-75 bin lira tahmin olunuyor ki emsali 
hatlarda bütün şirketlerin yaptığından da-
da ucuzdur. 

Ağır faiz  ve komisyonculuk verildi-
ğinden bahsolunuyor. Bununla kısa va-
deli istikrazla karışık bazı şirketlere yap-
tırdığımız işler ima edilmek istenilmiştir. 
Vakıa biz Sivas hatlarını Sit namı alan bir 
Belçika şirketine verdik. Bu şirket ağır 
faiz  ve komisyonculuk kârına ve Avrupa' 
nın zengin malî memleketleriyle temas 
sühuletlerine rağmen para bulamadı. İn-
şaata başlıyamadı ve mukavelesi fesho-
lundu. Şikâyet olunan ağır faiz  ve komis-
yonculuk arzu edilen sermayeyi getirme-
ğe kâfi  gelmedi. Biz de hiç ziyan etme-
dik. 

Ulukışla ve Balıkesir hatlarını bir Al-
man grubu ile kararlaştırdık. Bu şirket 
işlerine muntazaman devam etmektedir. 
Bu iş bizim bugün tatbikatta olan şimen-
difer  programımızın altıda birinden biraz 
fazladır.  Bu kadar mahdut da olsa ağır 
faiz  ve komisyonculuğu niçin göze aldım 
mı diyeceksiniz? Bu seneye kadar şirkete 
verdiğim paradan çok daha fazlasını  şir-
ket memlekete getirmiştir. Hiç olmazsa 
bu geçen dar, kıtlık, parasız zamanların 
müşkülâtını bu tedbirle biraz ehvenleştir-
miş olmak bir faide  değil midir? 

Memleketin bütün yükünü bir nesle 
yüklettiğimden şikâyet olunuyor. 

Ben size haber vereyim ki imkân olsa 
da bizim bu nesle yüklettiğimiz yükler 
gelecek nesiller lâakal bu kadar tahammül 
etmeğe mecburdurlar. Bizim nafia  işlerine 
tahsis ettiğimiz para aşağı yukarı otuz 
milyon liradır. Eğer yüz sene bu parayı 
sarfetsek  memleketin ihtiyaçlarını temin 
etmek için açık iş buluruz. 

Senede sarfettiğimiz  otuz milyon yüz 
senede üç milyar lira yani üç yüz milyon 
İngiliz lirası eder. Düşününüz ki bu mem-
leketten daha küçük dünyada birçok mem-
leketler vardır, bir senede üç yüz milyon 
İngiliz lirası millî ihtiyaçları için sarfe-

derler. Binaenaleyh memleketin imarında 
bugün şimendifer,  yarın su, elektrik v.s. 
için senedi otuz milyon lira sarfetmekten 
çekinmezsiniz. Bu parayı artıracaksınız ve 
onu yüzlerce sene sarfedeceksiniz.  Yük-
sek ve medenî ileri bir millet olmak davası 
oyuncak mıdır? 

Millî para meselesini mütalâa etmek 
için getirilmiş olan Mösyö Müller malî 
sıkıntılarımızın ana sebeplerini iki noktada 
hülâsa eder; müdafaayi  milliye masrafları 
ve şimendifer  masrafları.  Millî şimendifer 
meselesi Mösyö Müller'in mütalâası hu-
dudu haricinde olan bir Millî vahdet me-
selesi olduğunu bugün size uzun boylu 
böyledim. Millî müdafaa  masrafları  için 
muarızlarımın açıktan açığa dil uzatacak 
bir anlayışta olmamalarına ihtimal vere-
mem. 

Liberalizm nazariyatı bütün memle-
ketin güç anlıyacağı bir şeydir. Biz ikti-
sadiyatta hakikaten mutedil devletçiyiz. 
Bizi bu istikamete sevkeden bu memleke-
tin ihtiyacı ve bu milletin fikrî  temayülü-
dür. Memleketin ihtiyaçları için herkes 
ve her yer hazineden çare arar. Elektriği 
olmıyan şehir, limanı fena  olan yer, iş 
bulamıyan adam hükümeti muhatap tutar. 
Mutedil devletçi olarak halkın temayülâ-
tına ve metalibine yetişemiyoruz diye ku-
surluyuz. Devletçilikten büsbütün vaz-
geçip her nimeti sermayedarlann faali-
yetlerinden beklemeğe sevketmek bu mem-
leketin anlıyacağı bir şey midir?. 

İktisadî noktai nazardan şimendifer 
politikasının bu geçen seneler zarfında 
memlekete ifa  ettiği hizmet görgülü göz-
ler için şükrana lâyıktır. Havza'dan Sam-
sun'a bir çuval un sevketmek için yanına 
bir çuval daha koyuyorlardı ve arabacı 
razı olmuyordu. Erzak ambarı Sivas bu-
rada dururken sahiller ekmeklerini hariç-
ten tedarik ederlerdi, Hügnen bana, An-
kara'ya geldiği zaman, Odesa unundan 
ekmek yediklerini hikâye etmiştir. Geçen 
üç dört kıtlık senesinde kadın erkek orta 
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Anadolu halkı şimendifer  programından 
gıda almışlardır. Bu kadar kuvvetli ve 
feyizli  bir nafia  programı olmaksızın o 
kıtlık senelerde bu orta Anadolu halkını 
ne ile besliyecektik?.. İki sene evvel Har-
put'ta ekmeğin kilosu elli kuruştu. Ol-
maz, büyük devlet meseleleri üzerinde 
esaslı iddialar ve fikirler  yürütebilmek 
için halkı yakından görmek, çok tetkikat 
yapmak lâzımdır. 

Senelerdenberi sermaye propagandası 
millî politikayı çürütmek için çalışmakta-
dır. Millî mücadele senelerinde ecnebi 
mahafile  mensup zevat arasıra gösterişli 
telgraflarla  Ankara'ya bizimle müzakere-
ye geleceklerini söylerlerdi. Bütün mem-
leket derhal bu sıkıntılı ve üzüntülü elem 
günleri hayırlı bir müzakere ile halloluna-
cak ümidine düşerdi. İnebolu'dan sahile 
çıkan ve bize teklifler  getirdiği manzara-
sını veren, müzakereci, uğradığı her köy-
de Ankara'da meselenin bu sefer  artık 
hitam bulacağını bildirirdi. Ankara'da kar-
şı karşıya geldiğimiz zaman teklif  elçisi 
yüzümüze bakar ve söyliyeceğimiz olup 
olmadığını sorardı. Mütehayyir kalırdık. 
Siz kimsiniz, elinizde bir yere mensup 
olduğunuza ve bir salâhiyetinize dair ve-
sikanız var mıdır?. Cevap verir: Resmî 
bir sıfatı  yoktur, salâhiyetname almamış-
tır. Bazı resmî mahafile  irtibatı vardır, 
bir teklif  getirmedi, bizi görmeğe ve bir 
diyeceğimiz olup olmadığını işitmeğe gel-
di. Cevap veririz: Bizim ne istediğimizi 
bütün dünya biliyor, hani siz bizimle mü-
zakereye geldiniz?. Hülâsa teklif  getiren 
müzakereci bir yanlışlık olduğunu ileri 
sürerek itiraz eder ve avdete kalkar. İne-
bolu'ya kadar her köyde meseleyi hallet-
mek mümkün olduğunu, bütürı sıkıntı-
ların geçmesi kabil idiiğünü, fakat  An-
kara'dakilerle konuşmak imkânı tasavvur 
olunamadığını yapma, meyus bir tavurla 
söyliyerek çıkar gider. Maksat, müzakere, 
herhangi bir çare değil, bu nam altında 
memleketin içine gelirken ve giderken ze-
hir saçmaktır. İsmet Paşa sermaye istemi-

yor, zehri kabilindendir. Şimdiye kadar 
hiç bir sermayedar bana şartlarını söyle-
medi. 

Bugün dahi beş on milyon İngiliz 
lirası derhal tedarik edebilmeniz için eli-
nizde çareler vardır. Onları ben size söy-
liyeyim: Birisi şimendiferlerinizdir;  size 
şimendifer  yapacağım diye gelecek olan 
bazı adamlar şimdiye kadar satın aldığınız 
ve yaptığınız şimendiferleri  evvelâ eliniz-
den alıp deve yapmak için beklemektedir-
ler. Bugünkü şimendifer  servetiniz otuz 
milyon İngiliz lirasına yakındır. Buna kar-
şılık olarak size şu teklifi  yapabilirler: 
Bu otuz milyon, kimisi eski püskü, kimisi 
çarık çürük, olduğundan yirmi milyondan 
fazla  sayamazsınız. Bunlar iyi işletilebil-
mek için bir iki milyonluk, hep İngiliz 
lirası, tamire ihtiyaçları da vardır. Geriye 
kalan alacağınıza mukabil size yeniden 
beş altı yüz kilometre hat yaparız. Beş 
altı yüz kilometre en pahalı altı milyon 
İngiliz lirası deseniz çıkmaz, her halde 
sekiz milyona ancak çıkar; geriye beş altı 
milyon İngiliz lirası alacağınız kalır. Bu-
nun yarısını mal olarak derhal vermeğe 
hazırdır. Zaten demir, çorap ve saire olarak 
bir takım şeyler satın almıyor musunuz, 
buna mukabil işte bu paranızdan o malı 
alırsınız. Hülâsa geriye iki üç milyon İn-
giliz lirası kalır, onu da bir iki senede mü-
nasip taksitlerle kabul edersiniz. Mevcut 
şimendiferler  ve daha yapılacak olan beş 
altı yüz kilometre kâmilen sizin malınız 
sayılabilir, yalnız doksan dokuz senecik 
müddetle bankerler işletir. İşte şümen-
düfer  hikâyesinde derhal elimize geçebi-
lecek bir para menbaı budur. Aklınızı ba-
şınıza alınız. Böyle bir hataya düşersiniz. 
Türk milleti kıyamete kadar müsebbiple-
rine lânet eder. 

Derhal para yapabileceğiniz diğer bir 
menbamız da Tütün inhisarıdır. Müna-
sip şartlarla bir ecnebi şirkete Tütün in-
hisarını devretmek dirayetinde bulunu-
lursa dört beş milyon İngiliz lirası derhal 
tedarik edersiniz. Tabiî kısmen mal olarak, 
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taksitle ve saire ve saire... Ecnebi şirket 
inhisarından bu memleketin ne çektiğini 
bilmiyenler böyle gaflete  düşebilirler. 

Kibrit inhisarını ben niçin bir ec-
nebiye verdim diye itap mı ediyorsunuz?. 
Bir defa  kibrit inhisarı bu memleket için 
asla hayatî bir ehemmiyette değildir. Son-
ra bu inhisarı ben vermedim. Bilâkis bu 
inhisar için mahkemeye düştüm. Mah-
kemede ne olacağı belli değil iken şirketle 
müsaleha yaptım, vaktiyle kabul edilen 
aynı şeraiti takriben aynı hudut dahilin-
de iade etmeğe mukabil on milyon dolar 
aldım. İmkân görünce para nasıl alınaca-
ğını ben herkesten iyi bilirim. 

Vergilerimizin ana hatları eski usul-
lerden köylünün himayesiyle farkeder.  Es-
kiden, yani şu İsmet Paşanın pahalı ida-
resinden evvelki ucuz zamanlarda yüz 
milyon liralık bütçenin kırk milyon lira-
sını, âşar ve ağnam olarak köylü doğru-
dan doğruya verir. Şimdi iki yüz yirmi 
beş milyonluk bütçenin arazi ve sayım 
vergisi olarak yirmi beş milyonunu doğ-
rudan doğruya köylü veriyor, Miktar iti-
bariyle yarısı, yüzde itibariyle yüzde kır-
ka bedel, yüzde on bir. 

Büyük bir varidat membaımız güm-
rüklerdir. Tarifelerimizde  hâkim olan esas 
evvelâ köylünün, sonra inkişafına  muhtaç 
olduğumuz ilk ve mübrem sanayiin hi-
mayesine müstenittir. Buğdayın himayesi 
yüzünden memlekette hayat pahalı olduğu 
sitemini senelerce çektim. Ancak yedi 
sene sonra aldığımız netice gösterdi ki, 
eğer buğdayı himaye etmeseydik, buğday 
açığından bu memleket hâlâ kurtulama-
mış olacaktı ve Sivas'ta Amerika unu 
yiyecektiniz. Bundan fazla  olarak işte bu 
sene memlekette ekmek dahi ucuzlamış-
tır.. Görüyorsunuz ki himaye olunacak 
şeyi seçip himayede İsrar etmek, hem 
memleket evlâdının benzine kan, ve en 
nihayet maişete de ucuzluk getirmiştir. 

Dokuma sanayiini de böyle himaye 
etmek kararındayız. Mahsullerimizi ot 

fiatine  çıkarmak ve dokuma olarak ateş 
pahasına gömlek olarak giymek, kurtul-
mağa çalıştığımız bir belâdır. Bu Ana-
dolu halkı kendi ekmeğini yer, kendi 
dokumasından gömleğini şalvarını giyer 
ve bu dermanlı ve mazbut kıyafetiyle 
dünyanın dört köşesinde kuvvetiyle anılır-
dı. İnce pamuk bezi, dokumalarımızı öl-
dürdü. Beyaz makina unu ekmeğimizi 
tahrip edinciye kadar ilerledi. Güç hal ile 
yetiştik. Ekmeği kurtardığımız gibi göm-
leği de kurtarmağa çalışacağız. 

Büyük varidat membalarımızdan bi-
risi inhisarlardır. 

Tuz inhisarı, hangi memlekette yok-
tur?.. Bu memlekette kaç zamandanberi 
vardır. Bunu ben mi koydum?.. 

Tütün inhisarı: Bandrol mu yapmak 
istiyorsunuz?. Ecnebi şirket elinden sene-
de beş milyon lira varidatla aldığım bir 
müesseseyi yirmi beş milyon varidat ge-
tirir bir hale koydumsa bu bir kabahat 
mıdır?. Tütün dumanından resim alıp 
şimendifer  yapmıyacağız da nereden vergi 
alacağız ?. 

Müskirat inhisarı: İnhisar konmadan 
evvel mevcut olan vaziyet nihayet bir kaç 
müteşebbis sanatkârın fiilî  inhisarı vazi-
yetinde idi. Eğer içki çok pahalı geliyorsa 
içmeyiniz. Sıhhatmızdan kazanırız, vari-
dattan kaybettiğime yanmayız. 

Kibrit inhisarı: Hayatta pek mi fazla 
pahalılık yaptı?. Nihayet bunu koyan da 
ben değilim. 

Barut, fişek,  tabanca inhisarları: Bu 
inhisarlardan pek mi mustaripsiniz?. 

Posta, telgraf,  telefon  inhisarı: Onun 
serbest kalacağını tabiî düşünmezsiniz. İşte 
inhisarlar hikâyesi bundan ibarettir. 

Liman inhisarlarından evvel, liman-
larda ya iptidaî vesaitle bir takım lonca-
lar, giren çıkan memleket mallarına kendi 
küçük menfaat  ve dar zihniyetlerini emre-
diyorlardı; yahut ecnebi sermayedarlar, 
Türk mümessiller perdesi arkasmda bir 
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kaç şartla limanlarımızın muamelâtına 
tasarruf  ediyorlardı. Bu vaziyetten kur-
tulmak için inhisarlar konmuştur. 

Söylediklerimizin haricinde kalanlar-
dan mühim bir kısmı yeni vergilerdir. Bu 
da gayet tabiîdir. Çünkü bu vergiler esas 
itibariyle âşarın ilgası sarsıntısını karşıla-
mak için konmuştur. 

Bütün bu sözlerimden bu memlekete 
hiç sermaye gelmiyeceği mânasını çıkar-
mak isteyenler çok aldanırlar. 

Sermaye muhtaç ve zaif  bir iklime 
bizzat vaziyet etmek için gelir. 

Sermaye gözü kararmış aç bir halde 
olmıyan millî mevcudiyeti, millî istikrarı 
her tereddütten azade bulunan kuvvetli 
muhite makul şeraitle girer. 

Yedi senedenberi çalıştığımız Türki-
ye'yi böyle kuvvetli bir muhit haline ge-
tirmek ve onun kuvvet ve istikrarmı te-
reddüt edilmez bir şekilde ispat etmek 
içindir. 

Bu gün açtığımız şümendüfer  bu zih-
niyetin bir eseridir. 

Bu gün açtığımız ve ilk baharda ilk 
şebekesini tamam lıyacağımız hatlarla Tür-
kiye siyaseten ve iktisaden lâakal bir misli 
daha kuvvetli olmuştur. 

Bu memleketin en kalabalık, en zen-
gin yerleri daha şimdiden kâm ilen bir-
birine bağlanmış oluyor. Bu memleket 
en uzak hudutlarına daha şimdiden bir 
misli daha yaklaşmış oluyor. 

Yedi sene evvel garp medeniyetinin 
ancak Ankara'ya gelen bütün vesaiti bu 
gün Sivas'tadır ve bu imkân maddî, ma-
nevî her sahada başlı başına kuvvettir. 

Vatandaşlarıma eski bir asker olarak, 
serin kanlılıkla söyliyebilirim ki şümen-
düferin  Sivas'a girmesiyle bu vatanın her 
hangi bir hududunun müdafaası  bir misli 
daha kolaylaşmıştır. Uğrıyacağımız bir 
taarruz daha az zamanda bitecek, bu 
uğurda akıtacağımız kan yarı yarıya ine-
cek ve sarfedeceğimiz  malın yarısı elimizde 
kalacaktır. 

Bir hükümet, hattâ yetmiş sene mu-
vaffak  olsa yetmiş birinci sene muayyen 
bir meseleden ve muayyen bir işte mu-
vaffak  olmamakla düşmeğe mahkumdur. 
Hem memleket için istifadeli  hem de 
politikacılar için kısa yol elimizde bulu-
nan ve yarın önümüze çıkacak olan me-
selelerde fikir  ve tedbir olarak bizden 
daha iyi çare göstermektedir. 

İktidar mevkii öyle bir mahlûktur ki, 
her gün muvaffakiyet  denilen bir gıda 
ile beslenir. 

CUMHURİYETÇİ SERBEST FIRKA LİDERİ FETHİ BEY'İN (OKYAR) 
İZMİR'DE YAPTIĞI KONUŞMA 

Serbest  Fırka  lideri  Fethi  Bey1 in İzmir  konuşması,  Cumhuriyetin  kuruluş  döneminin  < 
sayılı "muhalefet  gösterilerinden  birisi olmaktadır.  Burada  Fethi  Bey1 in, İsmet  Paşa 
ile kendisi  arasındaki  farklılık  noktaları  olarak  başta demiryolu  politikası  olmak  üzere 
yabancı sermaye, tekeller,  vergiler  ile devletçilik-liberalizm  tartışmasına  yöneldiği  gö-
rülmektedir.  Böylece, devletçiliğin  bir politika  çizgisi olarak  adlandırılışı,  1930'w« siya-
set tartışmaları  içinde  başlamış olmaktadır. 

7. 9. 1930 

Bizim iddiamız, demiryollarının ga- varlık meselesi olduğunu idrak eden hal-
yet ağır şartlarla yapılmakta olmasıdır, kımızın her türlü sıkıntıya katlanmak su-
Muhterem Başvekil demiryollarının bir retiyle fedakârlık  ihtiyar ettiğinden bahis 
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buyurdular. Halkın dişinden tırnağından 
güçlükle elde edilen bu paraların büyük 
bir dikkat ve itina ile ve tasarruf  gösteri-
lerek sarfı  iktiza etmez mi? 

Ağır komisyonf  ve faiz  şartlarını havi 
olan İsveç grubu ile yapılan mukavelenin 
tadiline mecburiyet hasıl olduğu ve muad-
del mukavelenamenin peşin para usulüne 
tahvil edildiği malûmdur. 

İsveç grubuna yüzde yirmi kâr te-
min edilmiş: 

Peşin para esasına müstenit bir taah-
hütte, bu kadar ağır şartlara katlanmak 
mecburiyetinin nereden geldiğini anlıya-
mıyoruz. 

Alman şirketiyle yapılan anlaşma: 
Kütahya - Tavşanlı ve Ulukışla - Kayseri 
hatlarının inşasını deruhte eden Alman 
şirketiyle yapılan mukaveleye ne diyelim. 
Bu mukavele mahiyeti itibariyle Belçika 
grubu ile yapılan mukaveleden daha ağır-
dır. Hazmeden çıkan paranın yüzde otuz 
beşine yakın kısmı, faiz  ve komisyon 
suretiyle bu grubun elinde kalmaktadır. 

Ağır mukavelenamelerin, kısa vadeli 
mukavelenamelerin bugünkü nesli tazyik 
etmesi ve halkın cebinden demiryolu inşası 
için çıkan paraların israf  ve zarara uğra-
tılması bugünkü demiryolu siyasetine kar-
şı yükselttiğimiz itirazların esasım teşkil 
eder. 

Demiryolu yapmak ne kadar ehem-
miyetli ise iktisadî vaziyetimizi sarsıntı-
dan vikaye etmek de o derecede mühim-
dir. Hattâ diyebilirim ki bu ikinci vazife 
her şeyden üstündür. Zira demiryoluna 
lâzım olan masraflar,  çiftçiden,  esnaftan, 
tüccardan alınmaktadır. 

Demiryollarını emin bir surette hu-
dutlarımıza kadar ulaştırmak için çiftçi-
nin, esnafın  ve tüccarın malî kabiliyetini 
daima göz önünde bulundurmak ve bu 
vergi menbalarını korumak lâzımdır. 

Masraf,-  memleketin iktisadî taham-
mül kudretini aşınca halkın iktisadî ka-

biliyet ve inkişafı  durmağa mahkûmdur. 
O zaman demiryolları siyasetine de isten-
miyerek darbe vurulmuş olacaktır. İk-
tisadî kanunlar öyle zaruretler tevlit eder 
ki bunlara karşı bigâne durmadan ve bun-
ların tesirlerini her hangi bir emir ve ira-
deye tâbi olur zannında bulunmaktan 
daha büyük hata olamaz. 

İşte Serbest Cumhuriyet Fırkasının 
liberal siyasetiyle Sivas nutkunda teba-
rüz eden siyaset arasında en mühim fark, 
bizim bu iktisat âmillerini ve istihsal kuv-
vetlerini rencide etmemek hususunda gös-
tereceğimiz itinadan ibarettir. 

Liberalizm mesleği devlete ait olan 
vazifeleri  devlete, millet efradına  ait olan 
vazifeleri  de şahsî teşebbüslere terk eden 
ve bu teşebbüslerin inkişafına  engel ola-
cak müdahaleleri aslâ tecviz etmeyen bir 
meslektir. Halkın her şeyi Hükümetten 
beklemesi arzu olunmıyan bir haldir. Bu 
halin menbaı da ötedenberi Hükümetin 
her şeye müdahale etmiş ve fertlerin  ser-
best inkişafına  meydan vermemiş olma-
sından mütevellittir. 

Esasen, her şeyi Hükümetin yap-
masına imkân imkân tasavvur olunabilir 
mi? Avrupamn bugünkü inkişafı,  sermaye 
ile mesainin serbest ve müşterek faali-
yetinden mütevellit bir hâdise değil mi-
dir? Halkın muhakkak bir temayülü var-
sa giriştiği işlerde müdahaleden azade ve 
serbest hareket edebilmesidir. Devlete ait 
olan vazife  halk tarafından  münferiden 
yapılması kabil olmayan işleri başarmak 
ve halkın şahsî teşebbüslerini kolaylaştır-
mak ve teşvik etmek için umumî tedbirler 
almaktan ibaret olmalıdır. İşte Sivas nut-
kunda tebellür eden siyasete nazaran ara-
mızda diğer bir fark  da bundan ibarettir. 

Harici istikraz akdi bir takım şartlara 
tâbidir. Esasen bu şartlar tahakkuk eder-
se harici istikraz yapmıya lüzum kalmadan 
başka yollardan memlekete hariçten para 
gelebilir. Memleketimizde bu gün faiz 
en aşağı yüzde onbeştir. Hiç bir yerde para 
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bu kadar pahalı değildir. Köylü ve esnafın 
yüzde kırk ve hattâ yüzde elli ile para te-
darik etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu 
kadar ağır faiz  altmda kalan halkın ikti-
saden sıkılmaması imkân tasavvur olu-
nabilir mi? 

Başka yerlerde pek ucuz faizle  iktifa 
eden sermaye memleketimize niçin gel-
miyor. Bunun sebebini ben de öğrenmek 
isterdim. Bütçenin kabili tehir masraf-
lardan vikâyesi, hakiki bir tevazün tesisi, 
paramızın istikrarını temin şartlarının ta-
hakkuk ettirilmesi ve bu servetle iktisadi 
temellerin sarsılmaz bir zemine kurulması 
haricî istikraz sevdasına kapılmadan evvel 
yapılacak işlerdir. 

Biz posta ve telgraf  ve telefon  inhi-
sarından bahsetmedik. Tuz inhisarından 
bahsetmedik, hattâ tetkika muhtaç olan 
tütün inhisarının ilgasından dahi bahset-

medik. Biz liman inhisarlarının kaldırıl-
masından bahsettik ve ismen kalkmış ve 
fakat  hükmen kalmış olan ve hayat pa-
halılığı üzerine mühim tesirler icra eden 
şeker ve petrol inhisarlarından bahsettik. 

Bir Hükümetin en mühim vazifesi 
memleketin iktidarına ve mali siyasetine 
göre vergi işleriyle meşgul olmaktır. 

Malî siyasette muvaffakiyet  varmı? 
Yedi senedenberi takip edilen malî siya-
setin bir muvaffakiyet  harikası olduğunu 
ilân eden muhterem Başvekile son sene 
zarfında  nekadar iflaslar  vukubulduğunu 
ve yalnız kazanç vergisinden dolayı ne-
kadar ticarethanenin kapandığım sormak 
isterim. Bir malî siyasette muvaffakiyet 
olup olmadığını o siyaseti idare edenlerin 
iddiası değil siyaset yüzünden ticaret ve 
sanayide hasıl olan refah  ve bu refahı  gös-
teren istatistikler ispat eder. 

MİLLİ PARANIN KIYMETİNİ KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN 
ÂCİL TEDBİRLERİ SAĞLAMAK ÜZERE TBMM'NİN 

REİSİCUMHUR TARAFINDAN TOPLANTIYA ÇAĞRILIŞI 

(TÜRK  PARASINI  KORUMA  KANUNUNA 
EK  YENİ  YASAL  YETKİLER  İÇİN  YAPILAN  GÖRÜŞMELER) 

Yönetim,  1930 yılı başında  Türk  Parasını Koruma  Kanunu  ile saptanmış olduğu  po-
litika  çizgisini kararnamelerle  sürdürmektedir.  Aşağıdaki  görüşme, hükümetin  bu çiz-
giyi sürdürmek,  yetkilerini  pekiştirmek  ve genişletmek  üzere TBMM'ne  yeni bir başvu-
rusu niteliğinde  görünüyor.  Maliye  Vekili  paranın değerini  sabitleştirmeyi  ve dış  açığı 
kapatmayı,  günün iktisat  politikasında  ağırlık  merkezi  olarak  görmektedir.  Canlılık  dö-
nemini yaşadığı  anlaşılan Serbest  Fırka'mn  lideri  Fethi  Bey ise, bu konuşmada  eleştiri-
lerini Türkiye  ekonomisi üzerinde  rapor veren yabancı uzmanların görüşlerine  yaklaş-
tırmış, bir bakıma, Cumhuriyet  rejiminin ekonomik  çıkmazlar  karşısında  kalacağını  bu 
işin uzmanlarım dayanarak  dile  getirmektedir. 

22.9.1930 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA 
— Yeni vaziyet; millî paranın kıy-

metini sukuta karşı muhafaza  etmek 
mevzuu değildir. Sizi birçok endişe ve 
tedbirlere sevkeden bu vaziyet, sekiz aylık 

ciddî bir mücadeleden sonra tamamen 
makûs bir hale gelmiştir. Artık millî pa-
ranın sukuta karşı muhafazası  endişesin-
den bu gün azade bulunuyoruz. Buna 
mukabil millî paranın kıymeti ziyade yük-
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selmek ihtimali karşısındayız. Yani ec-
nebi dövizlerinin fazla  arzını Türk teda-
vül vasıtasiyle karşılayamamak vaziyeti 
vardır. Bu mesele bizi millî paranın kıyme-
tini nasıl muhafaza  etmenin memleket 
ahvali iktisadiyesine muvafık  olacağı mev-
zuunu tetkika şevketti. Bizim bu husus-
taki kanaatimiz; ithalat ve ihracat noktai 
nazarından millî paranın yükselmesine 
karşı Meclisin bazı meseleler ve esaslar 
miitalea etmesi lâzım olduğu zemininde-
dir. Hükümetçe bu hususta alınabilecek 
tedbirler kâmilen alındı. Fakat daha alın-
ması lâzım olan tedbirler artık Hükü-
metin salâhiyeti fevkına  çıktı. 

(25.9.30) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Türk iktisadiyatı ve 
Türk maliyesi yıllardanberi paramızda gö-
rülen iki çeşit hareketten çok müteessir 
bulunuyordu... Bunlardan birisi, para kıy-
metinin her sene muhtelif  mevsimler ara-
sında farklar  göstermesi, ikincisi para 
kıymetinin seneden seneye düşmesidir. Fil-
hakika bu hareket tetkik ve mütalea al-
tına alınacak olursa görülür ki, Türk pa-
rasının kıymeti seneden seneye daima az 
çok mühim miktarda gaip etmiştir.... Pa-
ramızın kıymetinin her sene bir miktar 
gaybetmiş olması suretiyle tedricen azal-
ması ve istikrar kuvvetinin bu şekilde te-
nakus etmesi elbette öyle mühim bir me-
sele idi ki, bununla sureti ciddiyede meş-
gul olmamak bittabi hiçbir vatandaş ve 
hiçbir hükümet için mümkün değildi.... 
Bu büyük ve kronik olmak istidadım gös-
teren parayı tedricen merhemlemek için 
paramızın kıymetini mümkün olan dar 
bir zaman içinde istikrara ulaştırmak lâ-
zımdı. 

Bu tetkik ve müşahadeler esnasında 
Hükümet gördü ki, paramızın kıymetini 
tenkis eden sebepler, amiller iki büyük 
isim altında, iki büyük sınıf  içinde tetkik 
ve mütalea edilebilir. Bunlardan bir kısmı 
geçici ve kendiliğinden zail olucu ve ta-

mamen anormal, yani gayrıtabii olan ve 
fakat  çok mühim açıklar tesis eden hadi-
seler idi ve bu hadiseler kendi elimizde 
olmayan beşerin kudreti dahilinde bulun-
lunmayan hadiselerdi... 

İstiklâl harbi zaferle  intaç edildiği 
gün.... memleketimizin iktisadiyatı noktai 
nazarından istihsal kudretini çok azalmış 
buluyorduk. O kadar ki, harbi zaferle 
intaç ettiğimiz gün hariçten celbettiğimiz 
emteanın mukabili olan ihracat emte-
amız namına elimizde çok birşey bulun-
madığını harbin bitmesiyle beraber gör-
müş olduk. 

İkinci büyük sebeplerden birisi.... is-
tiklâl harbinden sonra giriştiğimiz ikti-
sadi mücadelede yalnız o sene istihlâk 
ettiğimiz emteanın, Avrupa emteasınm, 
harici emteanın ihtiyacımıza tekabül eden 
miktarı değil, bir de yangınların, harple-
rin silip süpürdüğü istoku da mümkün 
olduğu kadar tedricen vüs'umuz dahilin-
de yapmak mecburiyetinde idik. Yani, 
herhangi bir senedeki istihsalâtımızın gay-
rıtabii ve tabii olan ihtiyaçlarımızı dahi 
tatmin etmesi icap ettiği kanaatine vasıl 
olduk.... Demek ki, alelade senelerde in-
şaat malzemesi olarak memlekete gelmesi 
lâzım gelen eşya haricinde harplerin, yan-
gınların, ihmal ve teseyyübün bırakmış 
olduğu yaraları tamir etmek için fevkalade 
bir ithalat dahi yapmak zaruretinde idik. 

Üçüncü büyük bir sebep de, İmpa-
ratorluk tarafından  çıkarılmış olan evrakı 
nakdiyenin bütün mesuliyeti milli Hükü-
mete kalmış olmasıdır. Bu paradan hudut-
larımız haricinde kalmış olan parayı tıpkı 
bir borç senedi gibi alınımızın teri ile ka-
zanacağımız ihracat emteasiyle ödemek 
mecburiyetindeyiz. Bu da anormal ve gay-
rıtabii bir ihtiyaçtır, mütemadiyen tevali 
ve tekerrür etmiyecek bir ihtiyaçtır..,. 

Arzettim ki, memleket uzun seneler 
harpten yorgun çıktığı zaman, kudretin-
den hayli şeyler gaybetmiş bir vaziyette 
bulunuyordu.... Arzettiğim yüklerin çok 
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ağır olması Türk parası üzerinde tabii olan 
tesirini gösterdi. Ve seneler geçtikçe Türk 
parasının kıymetinin tedrican sukutu gibi 
bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Bü-
tün bu devirler esnasında Türk parasının 
kıymetinin sukut etmemesi için Hükümet 
elden geldiği kadar, memleketin kudreti 
derecesinde tedbirler almakta asla gecik-
medi... 

Tediye muvazenesini bir an evvel 
temin edebilmek için peyderpey çıkarmış 
olduğumuz kanunlarla, almış olduğumuz 
tedbirler yavaş yavaş bizi hedefe  götüre-
cekti. Bu tedbirlerden memleketimizde 
sanayiin inkişafı,  iktisadiyatın terakkisi 
hakkında çıkmış olan kanunlar ile Av-
rupa emteasmdan daima biraz daha az 
almağı istilzam eden ve memleket emte-
asını daima biraz daha çok istihlâk etmek 
mecburiyetini yaratan tedbirler ve bundan 
maada Büyük Meclisin koymuş olduğu 
ithalât üzerindeki muamele vergisi bir dev-
let varidatı olduğundan, bu da bir mem-
leket muvazenesinin temini için bir tedbir 
addedilir. Kezalik.... tarife  lâyihası da, 
bu memleketin Hükümetine bir menbaı 
varidat olmak zihniyetiyle değil, daima 
memleketin inkişafını,  memleketin harekâtı 
iktisadiyesini teshil edici noktai nazarlar 
altında mütalea ve hedefe  vasıl olucu 
tedbirleri rakamlandırmak suretiyle ka-
nuniyet kesbetmiştir... 

İşte arkadaşlar, biz bu tedbirlerle 
yavaş yavaş hedefimize  doğru yaklaşırken, 
geçen sene malûmu aliniz olan vaziyetle 
karşıkarşıya kaldık. Bu vaziyet, birdenbire 
Türk parasının kıymetine karşı efkârı 
umumiyede hasıl olan itimatsızlık ve pa-
ramızın kıymeti üzerinde hepimizin titre-
yerek hissettiğimiz büyük sarsıntıdır.... 
Üç büyük âmil geçen seneki hadisenin 
tekevvününe sebebiyet vermiştir. Bunlar-
dan biri, memleketin omuzuna aldığı ha-
rici borçların ağır taksitleri, ikincisi de 
istikrara doğru gitmek için ve memleket 
iktisadiyatını müdafaa  edebilmek için bü-
yük gayretlerle vücuda getirmiş olduğumuz 

tarife  kanununun hakiki manasını bir kı-
sım halkımızın anlamıyarak lüzumundan 
fazla  istical göstermesi ve memlekete dört 
ay kadar az bir zaman içinde bir sene ev-
vel ithal edilmiş emteaya nazaran yüz mil-
yon liralık kadar fazla  bir emteanm ithal 
edilmiş olması. 

Üçüncü bir sebep te,.... memleketin 
iktisadi istiklâline hasım olan düşmanların 
kulaktan kulağa fısıldadıkları  zehirli pro-
pagandalardır. O propagandalar ki, Tür-
kiye Cumhuriyeti tedavüldeki parayı or-
tasından keserek yarısını yok edip elden 
çıkaracakmış, o propagandalar ki Tür-
kiye Cumhuriyeti bu para külfetinden 
kurtulabilmek için paranın sıfıra  kadar 
gitmesini kendi eliyle körüklüyormuş. O 
propagandalar ki cebren halkın elinde bu-
lunan mebaliğin veya kıymetlerin büyük 
bir kısmı istikraza tahvil edilecekmiş. Bir-
denbire bu kadar büyük ve ağır yükler 
altında kalan Hükûmetiniz(i) ... Meclis 
tamamen ihtiyaca tekabül edecek bir salâ-
hiyetle teçhiz etti ve Hükümet de onu lü-
zumsuz bir gün kullanmadı.... 

Aldığımız bütün tedbir kâmilen Hü-
kümetin kendi vücudu üzerine ve Hükü-
mete mensup müesseselerin vücudu üze-
rine ve bir de imtiyazlı bir mevki sahibi 
olan ve paranın kıymetiyle büyük alâka-
ları bulunan büyük müesseseler üzerine-
dir. Ticari ihtiyaçtan dolayı hiç bir döviz 
talebi tehir ve talik edilmemiştir. Bundan 
maada ihracat tacirlerinin ne dövizleri ve 
ne de ihracatları hakkında en ufak  bir 
kayt konmuş değildir.... 

Almış olduğumuz ilk tedbirler Türk 
parasını koruma tedbirleri idi. Yani, Türk 
parasının sukuttan vikayesi tedbirleri idi. 
Bu tedbir (ise), Türk parasımn fazla  kıy-
met almasına mani olucu bir tedbirdir. 
Paranın ne sukutu ne suudu memleket 
iktisadiyatı için iyi olmadığından, para-
mızın kıymetinin lüzumundan fazla  art-
masına mani olucu bu kanunu başka bir 
istikamette istimal edeceğimizi zanneden-
ler aldanırlar.... 
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Bu kanunun manası, muhteviyatı bir 
tek istikamete müteveccihtir. O da Türk 
parasının fazla  kıymetlenmesine mümkün 
olduğu kadar mani olmaktır. 

FETHİ BEY (GÜMÜŞANE) — Bu 
kürsüye bu defa  bir mukabil fırkanın  reisi 
sıfatiyle  geldiğim zaman Hükümetin fırka-
mızın prensipleriyle tearuz eden siyasetini 
ve bilhassa mali ve iktisadi siyasetini ten-
kit etmek için söz söylemek isterdim. Fa-
kat, işidiyorum ki, Hükümet bu kanunu 
Meclisten geçirdikten sonra istifa  etmek 
niyetindedir.... Binaenaleyh bugünkü söz-
lerim ... milli para siyasetimize taallûk 
edecektir.... 

Paramız müstakar değildir. Paranın 
kıymetinin müstakar olabilmesi, yani is-
tablize olabilmesi demek, altın esası üze-
rine müstenit olması demektir. Altın 
esası üzerine tesbit edilecek olan bu kıy-
metin dahil ve hariçte herkes tarafından 
bilâ şüphe tanınması demektir. Ve herhan-
gi bankaya veya şubesine irae ettiğiniz 
zaman mukabilinde altın alınabilmesi de-
mektir. Binaenaleyh paramızı ihraç eden 
bankanın depolarında, tedavülde bulunan 
paranın muayyen bir miktarına tekabül 
edecek altın bulunması iktiza eder. Vazi-
yetin bu merkezde olmadığı cümlenizce 
malum olduğu için, bugünkü tedbirin 
paramızın kıymetini daimi bir surette 
müstakar kılacak bir tedbir olduğunu zan-
netmemenizi rica ederim. Paramız müs-
takar değildir. Bundan naşi, bir memlekette 
müstakar olmıyan paradan tevellüt ede-
bilen bilcümle mahazir elyevm memle-
ketimizde mevcuttur.... 

Bu kanun ne kadar bir istikrar te-
min edebilir ve bu istikrar ne kadar bir 
müddet devam edebilir? Bunu tayin et-
mek, bundan sonraki aylarda gerek Hükü-
metçe, gerek ticaret erbabınca ecnebi dö-
vize hasıl olacak ihtiyaç miktarını tayin 
etmek demektir. Bunu ise burada tahmin 
etmek mümkün değildir. Fakat, herhalde 
bu kanun tahminata göre altı, yedi ay ka-

dar paramızı müstakar bir halde tutmağa 
kifayet  edecektir. Bu fiili  istikrar zama-
nında Hükümetin yapacağı en mühim 
vazife,  paramızı altın esasatı üzerinden 
istikrar ettirmek için ciddi ve esaslı ted-
bir almaktır. Bendeniz o iddiadayım ki, 
Hükümet bu tedbiri almakta pek çok geç 
kalmıştır. Bu tedbiri bundan iki sene ve 
belki her halde bir sene evvel almak kabil 
idi.... 

Bundan iki buçuk sene evvel İş Ban-
kası tarafından  Fiserig namında bir mü-
tehassıs celbedilmiş ve bu meselenin tet-
kiki kendine havale edilmişti. ... Zanne-
diyorum ki, efkârı  umumiye de bundan 
bihaberdir. Bu rapor bu suretle hükümsüz 
kaldıktan sonra, Müsyü Müller namında 
Almanyadan bir mütehassıs celbedilmiş 
ve umuru maliyemizi tetkik ederek ıslah 
etmek ne gibi tedabire mütevakkıf  ise, 
bunları Hükümete bildirmesi kendisine 
teklif  olunmuştur. Müsyü Müller uzun 
zaman Maliye vekâletinin bütün vesaikini 
tetkik etmiş ve daha memleketin tetkii 
icap eden bilcümle vesaikına müracaat 
etmiş, gayet dikkatli bir rapor tanzim et-
miştir. Bu rapor ne oldu efendiler? 
Herhalde şunu biliyorum ki, rapor bit-
tikten ve Hükümete tevdi edildikten sonra 
gayet mahrem bir surette masalarda sak-
lanmıştır.... Bu rapor bütün iktisadi bün-
yemizi tamamiyle tetkik etmiş, tahlil et-
miş, hastalığımızı meydana koymuş ve bu 
hastalığın tedavi çarelerini ileri sürmüş-
tür.... 

Bazı arkadaşlar.... Hükümeti ikazda 
kusur etmemişlerdir. Fakat o zaman Hü-
kümetçe bütün bu mütaleat reddedilmiş, 
paramız gayet sağlamdır, siz birtakım 
ecnebilerin, haricin propagandasına ka-
pılıyorsunuz... yolunda beyanatla endişe-
ler izale edilmek istenmiştir. Halbuki bu 
sözler kavaidi iktisadiyeyi durdurmağa 
kafi  gelmemiş, aylar geçtikçe paramızın 
sukutu ziyadeleşmeğe başlamış ve tam 
1140 kuruşa (İngiliz lirası karşısında) ka-
dar inmiştir. Efendiler,  tam bu zamanda 
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Hükümet harekete gelmiştir ve malumu-
nuz olan hal paramızı koruma kanununu 
meclisinize kabul ettirmiştir.... Vakıa mil-
li parayı koruma kanunu paramızın panik 
halinde sükutuna mani olmuş ve bir istik-
rar tevlit etmiştir. Bunun faydası  gayrı-
kabili inkârdır. Fakat diğer cihetten bu 
kanunda münderiç olan bazı ahkâm kre-
dinin eksilmesini de bais olmuş ve bu-
günkü günde faizin  resmi bankalar tara-
fından  % 19, % 20 ye de çıkarılmasına 
sebep olmuştur... 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Fisering'in bir raporu 
vardı ve bu rapor efkârı  umumiyeden 
gizli tutulmaktadır. Ben soruyorum. Efen-
diler Osmanlı Bankasının malı olan bir 
raporu Maliye vekili neşretmek hakkını 
haiz midir? Ben Osmanlı Bankasının, 
Doyçe bankın hususi bir malını elinden 
alıp efkârı  umumiyeye neşretmek hakkını 
haiz olabilirim? Maamafih,  sadece İş-
bankasınm malı olan bu vesikanın neşir 
ve ilân edilebilmesi için, Fethi Beye teklif 
ediyorum, benimle beraber gelsin Celâl 
Beyefendi  kabul buyurursa neşir ve ilân 
edelim.... Müllerin raporuna gelince, ar-
kadaşlar, Devlet idaresinde zaman za-
man birçok adamlar birçok kıymetli sözler 
söylerler. Her söylenen sözü, hakikati 
mutlaka ve mahza telâkki ederek derhal 
tatbika geçmek biraz ihtiyatsız adamların, 
biraz kendi kafasından  ziyade başkaları-
nın fikirlerine  tevdii nefseden  kimselerin 
kârıdır.... 

Eğer biz bu hadiseyi (paranm değe-
rindeki değişmeyi) dört ay evvel görme-
mişsek, ben soruyorum bu hadiseyi değil 
Türkiyede hatta dünyada görebilmiş kaç 
kişi vardır? Bir hadise ki 16 Ağustosa 
kadar mütemadiyen Maliyenin sarfettiği 
İngiliz liraları ile tutunmuştur. Önümüz-
deki Ağustosun 16 sına kadar biz müte-
madiyen İngiliz lirası vermişiz. Maliye 
bu hususta birbuçuk iki milyona yakın 
İngiliz lirası vermiştir. Konsorsiyom 200 

bin İngiliz lirası vermiştir. Devletin bir-
çok ihtiyaçları tehir edilmiştir. Bütün bu 
tehirat ve takyidat, bütün bu külfetler 
karşısında bir ay sonra iki ay sonra beş 
ay sonra manzaranın tamamen tahavvül 
edebileceğini kestirebilmek mümkün mü-
dür? 

İflâslardan  bahis buyuruyorlar.... Beş' 
ay sonra lâzım olan İngiliz lirası bir yanık 
bir alev memleketin her tarafını  sarmıştır. 
Manisadan köylüler ceplerindeki dört ku-
ruşu İngiliz lirasına tahvil etmek için İz-
mire şitap etmişlerdi. Beş ay sonra lâzım 
olan İngiliz lirasını bu günden satın almak 
için pek fazla  tehalük göstermişlerdi. Bu 
panik devresinde derhal âcil tedbirler al-
mak lâzım, geliyordu. Bu tedbirlerden en 
mühimleri Maliyenin ve müessesatı mali-
yenin bankalar nezdindeki mevduatını geri 
geçmekti. Çünkü herşeyi harice terhin 
ederek Türk parası tedarik ve bununla 
İngiliz lirası temin yoluna gidiliyordu. 

İcap ediyordu ki, Türk parasının 
nedreti bu memlekette kendini hissettir-
sin, her arayan Türk parasını bulamasın 
ve netice olarak İngiliz lirası talepleri 
azalsm, aldığımız birçok tedbirler arasında 
bu tedbiri de en âcil ve en müessir bir 
tedbir olmak üzere derpiş ettik. ... Bu ted-
biri alırken düşündük ki, ... büyük bazı 
tacirlerimiz maalesef  çok müşkülâtla baş 
başa kalacak ve belki bunların içinde 
bazıları da iflâs  etmek zaruretini duya-
caklar idi. Fakat arkadaşlar, bütün mil-
letin parasını batırmak ve bütün bir mil-
letin iktisadiyatı sıfıra  doğru giderken 
onu durdurmak için yapmış olduğumuz 
fedakârlık,  emin olabilirsiniz ki, herhangi 
bir memlekette bu tedbirleri tatbik etmiş 
olan devletlerin istedikleri fedakârlıktan 
çok daha az bir fedakârlıktır.... 

Hesaplı ve müsbet bir yolda yürü-
yoruz. Varacağımız netice behemehal fiili 
bir istikrar ve ondan sonra da hukuki ve 
kanuni istikrardır. Yalnız ... bu hakiki 
istikrara vardığımız gün dahi, her elin-



— 111 _ 

deki kâğıdı götüren adam mukabilindeki 
altmı alacak değildir.... Ne Fransada ne 
ne dünyanın herhangi bir yerinde her is-
teyen adam cebindeki kâğıdı hatta istik-
rardan sonra altına tahvil edemez.... Bu 
öyle bir hayaldir ki dünya cennetinde 
kalmadı... 

Bizim bütçemiz mütevazin değildir 
kelimesi gerek Müllerin raporunda, gerek 
gelecek olan Ristin raporunda ve sonra 
bize muhalefet  eden fırkanın  ağızlarında 
ve matbuatında görüp işidip duruyoruz. 
Ve arzu ediyorum ki, mütevazin değildir 
diyen adamlar niçin ve ne kadar müteva-
zin değildir desinler.... Bütçemiz müte-
vazindir. Aldığımız varidat kadar sarfe-
diyoruz. Bu parayı israf  etmeksizin ve 
açık vermeksizin, bir seneden diğer seneye 
fazla  herhangi bir masraf  nakletmeksizin, 
o kadar ki bizden evvelki adamların sar-
fetmiş  oldukları paraları dahi şu veya bu 
tasarrufatımızı  ödemekteyiz. Borçlarımızı 
aşağı yukarı kâmilen ödeyecek vaziyete 
geçmemiz çok uzak değildir. Herhalde 
şimdiye kadar ödediklerimiz, bundan son-
ra ödeyeceklerimize nazaran lâakal yüzde 
seksen teşkil eder... 

FETHİ BEY — Mayıs ayında, Ha-
ziran ayında, malûm olan bu aylarda zu-
hur edecek hadiseyi tahmin etmek her 
kesin kâridir. Buyurdular ki Hükümetin 
bilcümle paraları İngiliz mübayaatma sar-
folundu.  Daha ne oldu. Ziraat Bankasmda 
ve birçok şubelerinde mevcut paraları 
temamen İngiliz mübayaasına tahsis olun-
du. Binaenaleyh zürra kredisiz kaldı. Bir 
takım murabahacıların elinde kıvrandı 
durdu. İhtiyacat, zürraı tazyik etti. Bunu 
takdir etmemek icap eder miydi? Geçen 
seneki panik esnasında Hükümetin, aldığı 
tedbirlerle adeta kendisi de Türk parası 
kullanmamak için tedbir aldığını ifade  etti-
ler. Bu mümkün değildir. Her kesin cebin-
deki para, bankada mevcut olan parası 
yine mevcuttur, mahfuzdur.  Bu olsa olsa 
krediyi kesmeğe matuf  bir tedbirdir. Akıl 
sahibi adamların kredi vererek İngiliz pa-

rası alacağını, irade ve basiret sahibi, 
akıl sahibi adamların kredi alarak yüzde 
yirmi İngiliz lirası faiz  vererek İngiliz 
lirası mübayaa edeceklerini zannetmiyo-
rum. 

CELÂL BEY (İZMİR) — Türk pa-
rasının tenezzül etmiş olması nasıl mem-
leketin zararına ise lüzumundan fazla 
kıymet ihraz etmiş olması da ayni suretle 
zararı muciptir. Hükümet, memleketin 
ithalât ve ihracatı arasında mütevazin bir 
vaziyet ihdas etmek için tenezzülü de te-
reffüü  de memleketin menafii  lehine mu-
vafık  bir surette elinde tutmak ve zaptet-
mek istiyor. İşte bu kanun bu maksatladır 
ki huzurunuza gelmiştir. Memleketin ge-
çen seneki iktisadî vaziyetiyle bu gün için-
de bulunduğumuz iktisadî vaziyeti göz 
önüne getirir ve bunu tetkik edersek bunun 
bir zaruret olduğunu teslim etmekte asla 
gecikmeyiz. Borsamıza fazla  döviz arzo-
lunuyor ve bu suretle millî paramız kıy-
metleniyor. Bunun sebebi nedir? Bunu 
vücuda getiren iktisadî sebep nedir? Ge-
çen sene ihracat mahsulâtımızı maalesef 
vakti zamanında satamadık. Yani ihra-
cat tacirleri vaktiyle piyasaya çıkıp mal-
larımızı alıp s'evketmemişlerdir. Bu sene 
şükranla kaydedilecek mühim bir hadise-
dir. İzmir ve havalisinde yirmi milyon 
kiloya karip istihsâl olunan tütünlerin 
azamî miktarı satılmıştır. Ve bu suretle 
müstahsilin cebine mühim miktarda para 
girmiştir. Ve zürraın daha lehinedir. Şu 
halde satışların böyle birdenbire yapılmış 
olması, geçen senelere nazaran borsaya 
fazla  döviz arzını intaç etti. 

Hepiniz bilirsiniz ki paralarının is-
tikrarına ait diğer Devletler evvelâ 8-10 
sene muntazam mesai sarfetmişlerdir  ve 
hatta paraları filen  istikrar kesbettiği za-
man dahi, kanunî istikrara gitmiyerek bir 
iki sene o filî  istikrarı müşahede altında 
bulundurmak lüzumunu hissetmişlerdir. 
Bu ihtiyatkâr hareketin neticesi nedir 
efendiler,  yanlış adım bütün memleketin 
servetini felakete  sürükliyebilir. İstikrar 
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fili  olgun bir hale gelmezden evvel istik-
rar yapmak gayretinde bulunan milletler 
ezcümle Belçikanın bu hareketi kendisine 
75 milyon dolara mal olmuştur. Türk 
milletinin olgun olmıyan bir hadise üze-
rinde tecrübe yapmağa asla niyeti yoktur 
ve olmamalıdır. Asıl filî  istikrar için lâ-
zım olan şeraiti esasiye nedir, evvelâ büt-
çemizin samimî ve kat'î surette müteva-
zm olması lâzımdır. Burada ehemmiyetle 
görüştük, başımızdan istiklâlimizi tehdit 
eden belâları defektikten  sonra ilk kuv-
vetle sarıldığımız şey bütçe muvazenesidir 
efendiler  ve bu gün biliyoruz ki bütçemiz 
mütevazındır ve Hükümetin tediyatı, ge-
rek dahilî ve gerek yeni haricî borçla-
ra karşı olan tediyatı muntazamdır. İs-
tikrarın ikinci şeraitinden biri de, dahilî 
borçların olmamasıdır. Fransızların (det-
flotant)  dedikleri - asla mucibi endişe bir 
şey değildir. Yani miktarı azdır. 

Üçüncü mesele efendiler,  ticaret mu-
vazenemizin tekâmül etmesi yani müte-
vazm olması keyfiyetidir.  Hükümetimiz, 
ciddiyetle tediye muvazenesi üzerindedir 
ve bunun biz kat'î delillerini de borsada 
görmekteyiz. 

Ticarî muvazenemize gelince efen-
diler maalesef  yegâne aleyhimizde bulu-
nan mesele budur, çünkü bir ziraî mem-
leketiz. Bütün istihsalâtımız, memlekete 
servet getiren, para getiren bütün mevadı 
ziraiyedir. Sanayii tekâmül etmiş bir mil-
let gibi ithalât ve ihracatı kolaylıkla hesap 
edebilecek bir mevkide değiliz. Maalesef 
bizden daha evvel istikramı yapan mil-
letler az çok ithalat ve ihracat üzerinde 
muntazam hesaplara ve muntazam ista-
tistiklere istinat ediyorlardı. Çünkü sa-
nayi memleketi olduğu için istihsal edebi-
leceği miktar kendilerince az farkla  malûm 
idi. Bizde ise istihsalatı ziraiye üzerine bir 
hesap yapmak haylıca müşküldür. Bir 
sene mahsulün az olması ve gelecek sene-
nin mahsulatında feyiz  ve bereket olması 
bizim istediğimiz muvazeneyi ihlâl eder. 
İşte bu noktadandır ki, ticarî muvazene-

miz bizim aleyhimize bir manzara göster-
mektedir. Hepimiz biliyoruz ki birçok 
kuraklık seneleri geçirdik, hepimiz biliyo-
ruz ki mahsulatımız beynelmilel borsa-
larda çok kuvvetli rekabete maruz kaldı. 
Dahilî istihsalatımız günden güne çoğal-
makta \e intizam altına alınmaktadır. 
Şu halde demek istiyorum ki, filî  istikrar 
ve onu takip edecek kanunî istikrar ar-
zuya tabi değildir. 

REMZİ BEY (SİVAS) — Bendeniz 
Avrupa iktisat âlimlerinin bir memleket 
parasının istikrarı için yapılması icap eden 
şartların ne olduğunu, kabul etmekte 
müttefik  kaldıkları şartları arzetmek is-
tiyordum. Evvelâ bir memlekette Devlet 
bütçesinin tevazünü lâzımdır. Bu bizde 
1928 senesinden itibaren başlamıştır. Son-
ra dahilî borçların çok az olması lâzımdır. 
Daha sonra ticarî ithalât ihracat açığının 
hemen yok derecesine gelmesi lâzımdır. 
Binnetice tediyat pilânçomuzun muvaze-
neli olması lâzımdır. Ondan sonra fi'lî 
istikrar lâzımdır. Daha sonra altın karşı-
lık lâzımdır. Ecnebî dövizine karşılık lâ-
zımdır. Ondan sonra kanunî bir istikrarla 
para tesbit edilebilir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (KARS) 
Müller raporunda bütçe muvazenesinin 
hakikî olmadığını ve bütçeye ait Maliye 
vekâletinin verdiği rakamların muhtelif 
olduğunu ve verilen rakamlar arasında 
münasebet olmadığını binaenaleyh bu 
memleketin bütçesi hakkında sarih ve 
muayyen bir fikir  edinmeğe imkân olma-
dığım sarahaten yazıyor, bu tekzip edildi 
mi, edilmedi mi. Maliye vekâletinden so-
ruyorum? Bunlar çok büyük ittihamlar-
dır ve bir Hükümet için, bilhassa maliye 
için muhtelif  rakamlar verilmişse ve o 
muhtelif  rakamlar arasmda nisbet yoksa, 
(- ki bunu alemşumul bir mahiyeti haiz 
olan bir alim yazıyor) ve bu tekzip edil-
memişse cidden şayam dikkattir. . 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Ağaoğlu Ahmet Beye 
bir noktayi sormama müsaade buyurunuz. 
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Ağaoğlu Ahmet Bey, Müller denilen 
adamın, Rist denilen adamın veya her-
hangi bir hariçteki adamın kanaatlerini 
bilâkaydüşart buraya gelip müdafaa  et-
mekle kendisini mükellef  mi addediyor? 
Orada gördükleri tamamen kendi kanaati-
ne mutabık ise bu noktayi izah etsinler. 

Bütçemiz mütevazindir. Aldığımız va-
ridat kadar sarfediyoruz.  Bu parayı israf 
etmeksizin ve açık vermeksizin bir sene-
den diğer seneye fazla  her hangi bir mas-
raf  nakletmeksizin o kadar ki, bizden 
evvelki adamların sarfetmiş  oldukları pa-
raları dahi şu veya bu tasarrufatımızla  öde-
mekteyiz. Borçlarımızı aşağı yukarı ka-
milen ödeyecek vaziyete geçmemiz çok 
uzak değildir. Her halde şimdiye kadar 
ödediklerimiz bundan sonra ödeyecekleri-
mize nazaran lâakal yüzde seksen teşkil 
eder. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (KARS) — 
Mülleri ve Risti ne Fethi Bey ne de muha-
lefet  fırkası  davet etti. Hükümet davet et-
miştir. İlmî salâhiyeti haizdir diye buraya 
davet etmişlerdir. Hakikaten bu adamlar 
âlemşumul bir şöhreti haizdirler. Bütün 
dünya bunların Türkiyeye geldiğini bili-
yorlar. Bizim maliyemizi tetkik ettik-
lerini medenî dünya öğrendi. Bu müta-
hassıslar o kadar salâhiyeti ilmiyeyi haiz-
dirler ki; bütün cihanda dikkatla dinlenen 
fikir  ve mutalealarmı Maliye vekili Beye-
fendi  gibi istihfaf  etmek doğru olamaz. 
Bunların bu raporunu hiç şüphe yoktur 
ki; Avrupanın muhtelif  aksamı okumuş-
tur. Türkiye ile alâkadar her memleket 
okuyacaktır. Bu raporlardan alman intiba 
(impresyon), Türkiye maliyesinin yolunda 
olmadığı merkezindedir. Doğrudan doğ-

ruya bizi iki türlü rakam vermekle şaşırt-
mak istemekle zımnen itham etmektedir-
ler. Hükümet buna cevap vermedi. O zat-
lar iddia ediyorlar ki; görünen tevazün 
sun'idir, zahiridir, Hakikî tevazün yok-
tur. Bunu yalnız mütalea ile değil vesika-
larla da teyit ediyorlar. Bizim bono ile 
mübayaatımız her sene vaktinde verilmi-
yor. Bir seneden öteki seneye naklediliyor. 
Bu suretle bonolar imtidat ede ede dalgalı 
bonolar (detflotant)  tekerrür ediyor. Mec-
lise bu sene verilen bütçe mütevazündür. 
Fakat hakikatte tevazün yoktur. Bunu 
bu adamlar yazıyor. Hükümet te buna 
karşı sükût etmiştir, lâkayit kalmıştır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Hakikat budur ki bütçe-
miz mütevazindir. Aldığımız kadar har-
cıyoruz. Aldığımızla da mütemadiyen 
borçlarımızı ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Bu 
yoldayız. Dalgalı borçlar hakkında Müs-
yü Rist bana aynen şu cümleyi söylemiş-
tir: Bunlar inofansif  şeylerdir. Ben Mül-
lerin dediği gibi hakikaten ağır borç al-
tında bulunduğumuzu zannetmiyorum. 
Bizim bono usulümüz Ahmet Beyefendi-
nin işaret ettiği şekilde dalgalı borç değil-
dir. Bizim bono usulümüz zaman zaman 
açıkları kapayabilmek için çektiği bono-
ların terakümünden parası olduğu zaman 
çekmenin azalmasından hasıl olmuş bir 
bono değildir. Bizim bonolarımız, mevzu-
bahs olan bonolar sadece muayyen bir 
proğram tatbikatını temin edebilmek için 
yapılmış tediye programıdır. Bir proğram 
vardır. Bu proğramı beş sene realize ede-
ceğiz. Bunu realize etmek için elli milyon 
liralık bir taahhüde giriyoruz. Mevcut 
tahsisatın karşılığı sarfedilmektedir. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN 
TEŞKİL ETTİĞİ YENİ HÜKÜMETİN PROGRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ 

1930'«« Sonbaharında  hükümette  değişiklikler  yapılmıştır.  Değişiklik  ve Meclis'-
teki  görüşmeler  iktisat  politikası  bakımından  önemlidir.  Bu değişiklikten  sonra iktisat 
politikasının  da  devletçi  çizgiye yöneldiğini  izleyeceğiz.  İktisat  Vekilliğine  Mustafa  Şe-
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ref  Bey gelmiştir.  M.  Şeref  Be/in  aşağıdaki  görüşmelerde  yer alan konuşması,  devlet-
çiliği  bir yandan  milli  iktisat  anlayışıyla bağdaştırmaya  girişirken,  bir yandan  da  bunu 
bir kamu hizmeti anlayışı ile ve bunun ölçütleriyle  yürütülecek  kapsamlı  ve sürekli  bir 
politika  olarak  sunuyor. Bu konuşma, ekonomide  devletçiliği  tanımlamaya yönelen ilk 
belge sayılabilir.  Aşağıdaki  görüşmelerde,  ayrıca ,İsmet  Paşa ile Fethi  Bey arasında  eko-
nominin çeşitli  konuları  üzerinde  uzun bir polemik  yapılmaktadır.  İlgi  çekici noktalardan 
bir başkası da  Siirt  mebusu (İş  Bankası yönetim kurulundan)  Mahmut  Be/in  (Soydan) 
hükümetin  iktisat  politikasının  doğru  bir çizgide  yürüdüğünü  "işin uzmanı olarak"  Fethi 
Be/e  karşı  savunması ve kendisini  o dönemin  duyarlı  konularının  başında  gelen Osmanlı 
borçları  üzerinde  sıkıştırmasıdır. 

2.10.1930 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — Hükü-
metin takip edeceği siyaset umumî ve ana 
hatlariyle senelerdenberi takip olunan hat-
ların ayni olacaktır. 

Cumhuriyete? kadar daima ihmal gör-
müş olan vatan imarı ve muvasalatı faali-
yetimizin başlıca bir sahası olacaktır. Şi-
mendifer  siyasetinin ilk büyük hedeflerini 
elde etmekte olduğumuz bu senelerde her 
sahada millî birlik ve emniyet ve iktisadî 
kudretin inkişaf  ve suhulete mazhar ola-
cağından şüphemiz yoktur. 

Maarif  siyasetimizde meslekî tahsil 
ve ihtisas, az masrafla  çok netice arayan 
amelî bir mahiyet, mekteplerimizi her tür-
lü menfi  tesirattan münezzeh, ahlâk ve 
intizam cephelerini bilhassa ehemmiyetli 
tutan bir zihniyet ve yeni bir kuvvetle 
devam edeceğiz. 

İçtimaî hastalıklarla mücadele etmek 
başlıca farikası  olan sıhhat ve içtimaî 
muavenet faaliyetimiz  idame ve tevsi olu-
nacaktır. 

Bir kelime ile siyasî, millî ve iktisadî 
inkişaf  için ilk şart olan nizamın masu-
niyetini kanunları ve hâkimlerile itminan 
ile adliyemiz müemmen bulunduracaktır. 

Millî iktisatta mesleğimiz malûmdur. 
Bizim kanaatımızca Hükümetin her saha-
da faaliyeti  nihayet millî iktisat için ya bir 
faide  temini, ya bir engelin bertaraf  edil-
mesi gibi bir iktisadî gayeye teveccüh et-
tirilmek lâzımdır. İktidarımız dahilinde 
olan bütün gayretlerimizi bu uğurda sar-
fedeceğiz.  Ziraî istihsalin maruz olduğu 

hususî müşkülât nazarımızı ehemmiyetle 
cezbetmektedir. Bu uğurda bir Hükü-
metin iktidarında olan bütün tedbirleri 
almak başlıca meşgalemiz olacaktır. 

Millî iktisadın diğer sahalarında, ma-
lûm olan programımıza yeni bir şey ilâve 
edecek değiliz. Yalnız iş kanunu ve işçi-
lerin vaziyetlerinin İslahı ile bilhassa meş-
gul olacağımızı kaydetmek isteriz. 

Malî siyasetimiz, bütçe muvazenesine 
müstenit tasarrufkârane  bir siyasettir. Ver-
gilerin islâh ve tekâmülü yolunda seneler-
denberi sebatkârane devam eden tekayyü-
dat bizim mes'uliyetimiz zamanında da 
vasi tatbikata zemin olacaktır. Millî pa-
ranın kıymetini korumak için yeni Hü-
kümet dahi çok dikkatli ve hassas olacak-
tır. 

Takatimiz haricinde bir yük olduğu 
vakit olan Osmanlı borçlarında âdilâne ve 
kabili tatbik olan amelî bir tesviyeye var-
mak için bütün hüsnü niyetimizi sarfede-
ceğiz. 

Liman hizmetlerini biz, serbest işler 
zümresinden değil, âmme hizmetlerinden 
telâkki ediyoruz. Bu sebeple âmme hizmeti 
cihazım tamamen kurmak imkânı hasıl 
oluncıya kadar nisbeten buna en yakın 
olan mevcut millî teşekkülleri kaldırmıya-
cağız. 

İcra ve iflâs  kanununda borç için 
hapsin kalkması, ilâmsız icra gibi esas-
lardan geri dönmek mutasavver değildir. 

Gerek mübadillerden, gerek diğer 
vatandaşlardan borçlanma sureti ile ken-
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dilerine arazi verilmiş olan küçük çiftçi-
lerin bu sebepten mütevellit borç yüklerini 
tahfif  için tedbirler teklif  etmeği düşünü-
yoruz. 

Arazi vergisi: Bunda şayanı nazar 
başlıca nokta kıymet takdirindedir. Kıy-
met takdirini yeni. bir usule rapteden 
tecrübe kanununun bu sene vereceği netice-
leri bütün memlekete teşmil edebileceği-
mizi ümit ediyoruz. 

Devlet hazinesinin kudret ve intiza-
mının halelden masuniyeti başlıca hayat 
esbabındandır. Bu sebeple Büyük Millet 
Meclisinin yeni bir kanunu ile tadil olu-
nuncaya kadar mevcut kanunlar ile tayin 
edilmiş mükellefiyetler  behemehal istihsâl 
ve tatbik olunacaktır. 

Mütemadi bir tekâmül ve tadile tabi 
olan vergilerin cibayetinde her hangi te-
reddüdü asla müsamaha etmiyeceğiz. 

FETHİ BEY (GÜMÜŞANE) Baş-
vekil bütün kabinenin istifasını  vermiş ve 
nısfına  yakın azasını kabineden çıkarmış, 
yeni bir çehre ile ispatı vücut etmiş ve 
Meclisten itimat istemiştir. Haziran ayın-
da Meclis dağılırken ittifakı  âra ile itimat 
almış olan Hükümet ne gibi bir mecburiyet 
altmda ve ne gibi tesirlere tabi olarak isti-
fa  etmiştir?... 

Bu ihtiyaç neden olmuştur? Bunu ben 
kendi noktai nazarıma göre izah edeyim. 
Efendiler,  bu ihtiyaç Cumhuriyetimizin 
parlamento hayatına yeni bir fırkanın 
dahil olmasından doğmuştur. Serbest 
Cumhuriyet Fırkasının henüz bir buçuk 
aylık bir hayatı vardır. Fakat fırkayı  do-
ğuran ihtiyaçlar, yani, münakaşa hürri-
yeti ve Büyük Mecliste bir karşı fırka  ta-
rafından  Hükümet işlerinin murakabesi 
o kadar derinden hissedilen ihtiyaçlar idi 
ki, bunların zaruretlerine katlanmak mec-
buriyeti derhal kendini göstermiştir... 

Anlayamadığım bir zihniyet var: 
Amele, Halk Fırkasına mensup oldukça 
iş yolundadır. Vaktaki bu Amele Halk 

Fırkasına intisap etmek hakkını Serbest 
Fırka lehine istimale başlar; o zaman iş 
değişir. Derhal iktisadi meslekler ihtilâfı 
meydan alır. Devletçilik ve liberalizm na-
zariyelerde bu meselenin halli çareleri 
aranır. Efendiler,  nazariyeler ihtilafile  bu 
meseleyi hal için zahmet çekeceğimize 
amelenin neden gayrımemnun olduklarını 
tahkik etsek daha doğru olur zannederim. 
Rica ederim, iktisadi menfaatin  hangi 
fırka  proğramile daha eyi temin olunaca-
ğını fark  ve temyiz etmek hakkını hiç 
kimseden nezetmeyelim. Bilûmum amele-
yi komonist telâkki etmek doğru mudur? 

Hükümetin mali ve iktisadi siyase-
tidir ki, bütün halk tabakalarına bu ka-
dar derin bir memnuniyetsizlik vermiştir. 
İşte muharrikler bu memnuniyetsizlikler 
ve bu şikâyetlerdir.... Halk mali ve iktisadi 
sıkıntıdadır. Vergiler halkın tediye kabili-
yeti ile mütenasip değildir.... Halkı her 
gün her saat tazyik eden mali ve iktisadi 
sıkıntıları unutarak yalnız mürtecileri dü-
şünmek ve bu düşünce ile Cumhuriyetin 
normal bir hayata girmesini geciktirmek 
pek hatalı bir harekettir... 

Tarihte misli görülmiyen yüksek bir 
nazar ve derin bir ihatg. ile Türk Cumhu-
riyetinin ihtiyaçlarını keşfeden  ve zamanı 
gelince bu Cumhuriyetin ebedileşmesi için 
icap eden siyasi teşekkülleri hüsnü telak-
ki ve tasvip eyleyen Büyük Halâskârın 
mefkûresine  karşı o kadar nihayetsiz bir 
hürmetim ve merbudiyetim vardır ki, beni 
eyi bilenler bu mefkûreye  en küçük bir 
hizmeti ifa  etmekle nasıl hayatımın sonuna 
kadar müftehir  ve bahtiyar yaşayacağımı 
bilirler... 

Umumi iktisat siyasetine gelince, bu 
hususta da sarih bir fikir  edinmek istedim 
ve Hükümetin geçen Nisanda neşrettiği 
iktisat programını gözden geçirdim. İtiraf 
edeyim ki, Hükümetin aylarca çalışması 
mahsulü olan bu vesika bir programdan 
ziyade mütearife  kabilinden umumi ma-
lumatı ve nasihatleri ihtiva eden bir ri-
saledir. Baştanbaşa bir takım tavsiyelerden 
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ibaret olan bu vesika yolların, limanların 
ve şimendiferlerin  yapılması lüzumundan, 
memlekette emniyet ve asayiş tesisi ile 
iktisadiyatın inkişafı  için esas olduğundan 
ve sair her kesin bildiği bedihiyattan bah-
setmekte ise de, muhteviyatında hangile-
lerinin yapıldığına ve hangilerinin yapı-
lacağına ve bilhassa nasıl yapılacağına ve 
ne gibi tedbirler alındığına dair tek bir 
kelime yoktur. Son para buhranı üzerine 
büyük bir itina ve ehemmiyetle bu buhrana 
çare bulmak için tanzim edilen iktisat 
programının mahiyeti bundan ibarettir. 
Bir buhran iktisat kitaplarında münderiç 
umumi malumatı bir araya toplamakla 
hallolunmaz... Eğer Hükümetin iktisat 
programı bu ise, memleketimiz ihtiyacına 
göre düşünülmüş tatbikatına geçilmiş bir 
proğramı yok demektir. İşte bu program-
sızlıktır ki iktisadiyatımızı mühmel bırak-
mış, milli sanayinin inkişafına  hail olmuş 
ve binnetice bugünkü sıkıntıları tevlit 
etmiştir.... 

Görülüyor ki, bundan evvelki İsmet 
Paşa kabinesi yeni İsmet Paşa kabinesinin 
mali siyasetinden birçok noktalarda ay-
rılmaktadır. O halde vergilerin ağırlığına 
ve tahfifleri  lüzumuna bugünkü kabine de 
kani olmuştur.... 

Bugünlerde devletçilik siyaseti diye bir 
münakaşa açıldı. Anlaşılan çift  hayvana-
tından vergi almak ve fakat  traktör sahip-
lerini bu vergiden muaf  tutmak devletçi-
lik siyasetidir. Vergide adalet, vergi karşı-
sında bütün vatandaşların müsavatı kai-
deleri -ki demokrasinin en esaslı prensip-
lerindendir- henüz devletçilik nazariyatı 
arasına girememiştir. Sivas nutkunda Türk 
milletinin pek arzu ettiği bir siyaset olarak 
gösterilen bu devletçilik siyasetini anla-
mak için şimdiye kadar bu siyasete müs-
teniden yapılan işleri gözden geçirelim: 

— İspirto ve müskirat inhisarı: Hü-
kümet bidayette bu inhisarın Devlet na-
mına idaresini bir Lehli gruba vermekte 
mahzur görmüyor.... Bu işte devletçiliğin, 
ecnebi kapitalistlerin Devlet inhisarlarını 

idare etmesine müsaade ettiği görülmek-
tedir. 

"— Liman inhisarı: Sermayeyi Hü-
kümet doğrudan doğruya hazineden veri-
yor, şirket tesis .ediyor. Fakat şirketin 
idaresi tamamen hususi şahıslara terk -
olunuyor. Bu işde de devletçilik Devlet 
sermayesini hususi adamlar vasıtasiyle iş-
letmek ve umumi hizmetleri hususi adam-
lara bırakmak suretinde tecelli ediyor. 

— Barut inhisarı: Bu inhisar Devlet 
elinde iken Hükümet bir ecnebi şirketle 
ortak oluyor ve kendisi bu inhisarın en 
büyük müşterisi iken evvelce daha ucuza 
mal ettiği barut ve mevadı infilâkiyeyi 
bundan böyle daha pahalıya satın almağa 
mecbur oluyor. Bu işde devletçilik, bilfiil 
Devlet elinde bulunan bir inhisarın ida-
resini bir ecnebi şirkete devretmesi gibi 
bir şekil alıyor. 

Yazılıp bozulan şimendifer  mukave-
leleri de devletçilik nazariyesini vuzuh ile 
göstermeğe müsait değil midir? Daha mi-
sal mi istersiniz? Yollan ele alalım. 

İsmet Paşa Hazretlerinin Beşvekâleti 
zamanında Meclisten 9 Kanunusani 1340 
tarihli bir yol mükellefiyeti  kanunu çıkı-
yor. Bu kanun mucibince umumi yollar 
Devlete ve hususi yollar meclisi idarelere 
bırakılıyor. Aradan bir buçuk sene geçiyor. 
Ayni Başvekil Devlet ve vilâyet yollarının 
tevhidi hakkında bir kanun teklif  ediyor. 
Bu kanunla umumi ve hususi yolların 
inşa, tamir, idare ve hüsnü muhafazası  ta-
mamen idarei hususiyelere devrolunuyor. 
Dikkat buyurursanız, burada devletçilik, 
Devlete ait vezaifi  hususi idarelere devret-
mekten ibaret oluyor. Bu kanunun üzerin-
den iki buçuk sene geçtikten sonra, 12 
Haziran 1929 tarihli şose ve köprüler 
kanunu çıkıyor. Ayni Başvekil bu defa 
Türkiyenin bütün şose ve köprülerinin inşa 
ve tamirlerini Nafıa  Vekâletine alıyor. Her 
tebeddül birbirine tamamen zıt bir şekil 
arzetmek suretile dört sene zarfında  üç 
defa  yol siyaseti değişiyor. 
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açık söyledik... Bu millet tahammül ede-
meyeceği kadar ağır bir Osmanlı borcu 
yükü altındadır. îşte bundan tenzilât ya-
pacağız. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) (BURDUR) — ... Devletçiliği 
mütehakkimane bir surette bazı tatbikat 
ile kıymetten düşürmek istediler. Devlet-
çiliğin tatbikatını görelim dediler. Buna 
mukabil ispirto ve küullü maddeler hak-
kında bir Lehli grupla yapılmış olan mu-
kaveleyi liman inhisarlarını ve Devletin 
yollar hakkında muhtelif  tarihlerde ya-
pılmış kanunlarını zikrettiler.... Devletçi-
likte, Beyefendiler,  muayyen hizmet millet 
umum efradını  iktisadi noktai nazardan 
alâkadar ettiği takdirde, Devlet onu umu-
mi hizmet şekline kalbeder ve bu suretle 
amme hizmeti rejimi denilen bir hukuki 
rejim meydana gelir... Amme hizmetleri-
nin rejimi ikidir. 

Bir devletin maliyesi tatbikat ve fiili-
yatta eseri görülmeyen yaldızlı ifadelerle 
idare oluna maz Bilâtetkik vergi kanun-
ları teklif  etmek ve bunları ticaret ve sa-
nayi ziraat üzerindeki muzır tesiratı hayli 
devam ettikten ve şikâyetler ayyuka çık-
tıktan sonra tadiline kalkışmak, işte bugün 
mustarip olduğumuz iktisadi sıkıntılar gibi 
acı neticeleri tevlit eder.... 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MA-
LİYE VEKİLİ) — Her memleket harptan 
sonra bütün vergileri tedricen ve munta-
zaman arttırmıştır, adetlerini nisbetlerini 
kısmen tezyit etmiştir. O kadar ki, hiçbir 
harp ve darpla alakası olmayan memleket-
ler bile ve paranın kıymetinin sukutile hiç 
alâkası olmıyan memleketler bile bu müte-
madi tezayüdden yakalarını alamamış-
lardır. Vergilerin harbi takip eden sene-
lerde mütemadiyen artmasının en baş-
lıca sebebini para kıymetinin mütema-
diyen sukut etmesinde aramalıdır. Bun-
dan maada, harbin açmış olduğu ya-
raları bir an evvel tamir edebilmek arzu 
ve endişesinde aramalıdır. Kezalik bundan 
maada, bütün Devletlerin milliyetçilik po-
litikasını amme hizmetlerinin bir an evvel 
daha mükemmel ifade  edilmiş olması ka-
naatinin umumileşmesinde aramalıdır. İşte 
bu kanaatler ve zaruretler ve bu sebepler 
Türkiyede de ayni şekilde tecelli ettiği için 
memleketimizde de vergilerin adedi ve 
nisbetleri mütemadiyen artmıştır... 

Bizde 1913'de 134 milyon dolar olan 
varidat 250 milyon dolar da masraf  kıs-
mını ihtiva eden bir bütçe vardı. 1929 
bütçemiz de mütevazin olarak 106 milyon 
dolardır.... Mali ve iktisadi hadiseler hu-
dutlar haricinde tutulmaz ve tutulduğu 
zaman eyi netice vermez. Her millet umu-
mi ceryanların altında ayni istikamette 
yürümek zaruretini ergeç hisseder.... Bu 
rakamlar bizim diğer memleketlere naza-
ran seyrimizin çok bati olduğu kanaatini 
vazihan kendilerine verir.... 

Acaba buyuruyorlar, ... masraf  ten-
zilâtım nereden yapacaklar? ... Gayet 

Devlet amme hizmetini tayin ettiği 
memurlarla Hükümetin bütçeye koyduğu 
tahsisatla idare eder. Buna doğrudan doğ-
ruya idare olunan amme hizmeti denilir. 
İktisadi mahiyeti olmıyan amme hizmet-
lerinin heman kâffesi  bu yolda idare olu-
nur. İktisadi mahiyette olmıyanlarm ek-
serisi hususi rejime tâbi kılınmayı icabet-
tirmeyenlerdir ki, bu suretle idare edilir. 
İkinci rejim amme hizmetlerini imtiyaz 
suretile idare etmek dimektir ki bunlar 
iktisadi mahiyeti haiz olan amme hizmet-
leridir. (Bu) amme hizmeti üzerinde şir-
ket menfaatına  âlet olacak bir vaziyet 
ihdas etmek değil, yine amme hizmetleri 
Devletin tanzim ettiği nizamname... ve 
fenni  şartname dahilinde... muayyen Dev-
let kadrosu dahilinde yörütülmesi demektir 
ki imtiyazla idare edilen şimendiferler  de 
böyledir. Ekseri Devletlerde liman işleri 
amme hizmeti addedildiği halde imtiyazlı 
şirketler tarafından  gördürülmesi bu şekil 
dahilindedir. 

Bunun diğer bir şekli daha vardır ki, 
bunu da amme hizmeti olarak tanıdık. 



Meselâ bu gibi işlerin ticaret odaları ta-
rafından  idare edilmesidir.... Bu itibarla 
ispirto inhisarının imtiyaz suretinde bir 
şirkete verilmiş olması onun amme hiz-
meti mahiyetini refedemez....  Sonradan 
Hükümet.... şirketi feshetmiş,  hizmeti eline 
almıştır. Bu da gösterir ki, Hükümet yap-
tığı işlerde hakikaten müdebbir imiş. Bir 
amme hizmetini bir imtiyazlı şirkete ver-
mekle beraber, kendi kudretini de selp 
etmemiş.... 

Liman inhisarları .... Sene nihayetin-
de hasıl olan temettüün beşte üç buçuk-
tan fazlası  hazineye girmektedir.... An-
cak onda bir miktarı orada çalışmakta olan 
kimselerin malik oldukları hisselere mu-
kabil kendilerine tevzi edilmektedir... 

Arzederim ki, bugün İngilterede yol-
ların hepsi vilâyetlerindir. Yolların inşaa-
tını, yolların hüsnü muhafazasını,  daimi 
ve muvakkat meremmetini vilâyetlere ver-
mek hiç bir vakit Devlet hizmetinden 
kaçmmak değildir. Vilayet ve belde Dev-
letin peykleridir. Bunlar da muayyen hu-
dut dahilindeki efradın  müşterek ve umu-
mi menfaatlerini  temsil eden amme hiz-
metleri görürler.... Bugün yine kati olarak 
arzederim ki, Fransada bir kısım yollar 
elyevm vilâyetten Devlete, Devletten vi-
lâyete devrolunuyor.... Binaenaleyh, bu 
misallerle Hükümetin bir esası iktisadi 
olarak ortaya koyduğu devletçilik pren-
sibini tehzil etmek kabil olamaz.... 

Muhtelif  zamanlarda Başvekil Paşa 
Hazretleri çok vazıh ve açık lisanlarile 
devletçilikten ne anlamakta olduklarını 
beyan ettiler. Bir milletin iktisadi vaziyeti 
o milletin medeniyette merhalesini ifade 
ediyor. Bir milletin iktisadiyatı hakkında 
tatbik olunacak prensip, o milletin mede-
niyet merhalesile mazisile hatta coğrafi 
vaziyetle mütenasip olur. Onun icabatı 
haricinde tatbik edilecek herhangi bir 
prensip o milleti izmihlâle götürür. Bu-
gün eğer Hükümet devletçiyim diyorsa, 
bundaki bütün düşündüğü şudur: Bu 
memleket, tarihinde milli iktisat namile 

hiç bir mefhum  kavrayamamıştır. Bu mem-
lekette milli iktisattan bahsetmek bir va-

ı 
kitler bir kabahat gibi idi. Bir vakitler de 
bir muammadan bahsetmek gibi birşeydi. 
Hükümet devletçiyim demekle kendisinin 
bir milli iktisat mefhumunu  kavramış ol-
duğunu beyan ediyor. 

Milli iktisat mefhumu  da şu ibarede 
hulâsa edilebilir: Memleket dahilindeki 
iktisadi menfaatlar  kendi kendine ve ala-
bildiğine anarşik surette faaliyet  ve hare-
kette bulunmıyacaklardır. Onlar yüksek 
bir ahenk ve muvazeneyi temin etmek için 
bir noktaya doğru sevk ve tevcih edilecek-
lerdir. Fakat bu noktaya doğru sevk ve 
tevcih edildiklerinde, Devletin, faaliyeti 
ferdin  faaliyeti  yerine kaim olmıyacak, 
ferdin  faaliyetinde  ne gibi engeller varsa 
onları bertaraf  edecek, ferdin  faaliyetleri-
nin birbirlerini nakzedecek, birbirlerini 
izrar edecek surette yürümelerine mani 
olarak, onları umum camianın müşterek 
ve umumi menfaatini  kollayacak surette 
sevk ve tevcih edecektir. Her fert,  ferdi 
teşebbüste şuurlu hareket edecek ve ik-
tisadi faaliyette  diğer ferdi  menfaatları 
kendisi tamamlıyacak ve yine kendisi bir 
müteazzuv küllün cüz'ü olduğunu kav-
rayacaktır. Hükümet devletçilik dendiği 
zaman bunu anlar ve bu gayeyi temin için 
müdahaleyi esas tutmuştur. 

Filhakika, bu hususlarda Devlet mü-
dahale etmiyecek olursa, memleketimizin 
gerek dahildeki ferdi  menfaatlerin  iktisadi 
faaliyetinde,  gerek harici ferdi  faaliyet-
lerin memleket dahilindeki faaliyetlerinde 
memleketin vahdetini hatta mevcudiyetini 
tehlikeye koymasına göz yummuş demek-
tir. 

İktisadiyatta muayyen hakim nokta-
lar vardır. O hakim noktalara iktisadiyat-
tan çıkmış olanlar herhalde o memleketin 
efradını  menfaatlerine  âlet olarak kulla-
nabilirler. "Exploitation*de l'homme pour 
l'homme" - insanın insan tarafından  eks-
plüvate edilmesi, budur. Hükümet hiçbir 
vakit iktisadiyatın hakim noktalariyle fer-
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di menfaatlerin  hotkâmlığmdan kuvvet 
alan, hotkâmlığı tatbik etmek için faaliyet 
sarfeden  ve en connesan, en açık evanta-
jine, faidesine  neticeler veren menfaatler, 
ona hakim noktalar bırakmıyacaktır. O 
hakim noktaları daima ve tamamen ken-
disi işgal edecek ve bu sayede memleketin 
efradı  tarafından  yapılan hususi faaliyet-
leri himaye edebilmiş olacaktır. Eğer o 
hakim noktaları liberalizmin anarşik va-
ziyetine terkedecek olursak, efendiler,  on 
seneden beri istihsal edilmiş olan netice-
lerin hepsi de bir senede bertaraf  edilmiş 
olacaktır... 

Beyefendiler,  bir vakıtlar bu mem-
lekette şimendiferler,  bankalar, ticaret, sa-
nayi, milli şirketlerin hisse senetleri, hat-
ta en eyi tarlalar ve şehirler dahilindeki 
en ey i emlâk Türklerin değil ecnebilerin 
elinde idi. Bugün bu memlekette banka-
lar teessüs etmiştir ki, doğrudan doğruya 
Türklerin elindedir. Bankalar bu mem-
leketin iktisadiyatında arzettiğim muay-
yen hakim noktaların ikinci derecesine 
sahip olanlardır. Bu memlekette şimendi-
ferler  tamamen Devletin eline geçmiştir. 
Bu memlekette ticaret şirketlerinin hemen 
ekserisinin sermayesini mevzuunu Türk 
sermayesi teşkil etmekte bulunmuştur. Bu 
memlekette artık toprak başından niha-
yetine kadar Türke ait bulunmaktadır ve 
bulunacaktır.... 

îşte arzettiğim esaslar dahilinde olan 
milli iktisadiyatı milli mahiyette kavrayarak 
milleti lâyık olduğu iktisadi mevkie isal 
etmek yolunda devam edeceğiz. 

MAHMUT BEY (SİİRT) — Haki-
kati olduğu gibi görmek lâzımdır. Bu gün 
efkârı  umumiye memleket meselelerine ve 
Devletin umumî idaresine karşı bir nevi 
tereddüt ve müphemiyet içinde kalmıştır. 
Bunun saik ve müsebbipleri kimlerdir? 

Yeni fırka;  İsmet Pş. Hükümetinin 
haricî borçlar meselesinde takip ettiği 
hattı hareketi tasvip ediyor mu? 

Tasrih buyursunlar ki İsmet Paşa 
Hükümetinin borçlar mukavelesinde al-
dığı hattı hareketi Fethi Beyin fırkası 
tamamen tasvip etmektedir. 

Yeni fırkanın  iktisadî mesleği nedir? 
Sınaî, ziraî ve alelûmum iktisadî is-

tihsalatta maliyet fiatlarının  yüksek ol-
masının birçok âmilleri arasında bir ta-
raftan  kredinin azlığı, diğer taraftan  faizin 
çokluğu birinci derecede ehemmiyeti haiz-
dir. Onun içindir ki her sınıf  halktan, 
şehirliden ve köylüden daima ayni şikâ-
yetleri işidiyoruz: 

Faiz nisbeti çok yüksektir! Bu yüz-
den haddi zatında çok eyi neticeler ver-
mesi ilmen ve iktisaden tabiî olan teşeb-
büslere muvaffak  olamıyor! 

Burada mühim bir noktayı izah etmek 
lâzımdır: halka ıztırap verdiğinden, hemen 
her teşebbüsü akim bıraktığından şikâyet 
edilen faiz  alelitlak bankaların muamele 
yaptıkları faiz  nisbeti değildir. 

Ne Hükümet, ne de her hangi bir 
teşkilât, meselâ; iki şahıs arasında - hatta 
ekseriya senede bile merbut olmıyarak -
yapılan şifahî  mukavelelere mani olamaz. 
Bu, her şeyden evvel halkın esaslı bir iktisat 
ve tasarruf  terbiyesi edinmeleriyle alâkadar 
bir meseledir. 

Acaba bankaların halktan aldıkları 
faiz  nisbeti çok yüksek midir? Yani Tür-
kiyede faiz  çok bahalı mıdır? 

Muhterem Fethi Beyefendi,  geçen-
lerde halka irat ettiği bir nutuklarında de-
mişlerdi ki: 

"Memleketimizde bu gün faiz  en 
aşağı yüzde on beştir. Hiç bir yerde para, 
bu kadar bahalı değildir." 

Efendiler,  memleketimizde faiz  nis-
beti bazan yüzde on beşi buluyor, bu 
doğrudur. Fakat hiç bir yerde para, bu 
kadar bahalı değildir. İşte bu yanlış... 

Dünyada umumî bir buhran hüküm 
sürüyor. Bu buhrandan memleketimiz de 
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müteessir olmaktadır. Vakıa Fransada 
faiz  çok ucuzdur. Çünkü: Fransada te-
diye muvazenesi 1929 senesinde dokuz 
milyar frankla  lehtedir. 

Hükümetin, Bank dö Fransm ve di-
ğer bankaların altın mevcudu 87 milyarı 
mütecavizdir. Bu rakam efendiler,  iki sene 
evvel 68 milyar idi. Demek iki senede 
yirmi milyar artmış. Bu demektirki Fran-
saya hariçten her sene on milyar frank 
giriyor. Fransada tasarruf  suretiyle ban-
kalarda biriken paranın miktar ve hudu-
dunu hepiniz bilirsiniz. 

Memleketimizdeki bankalar mevduat 
temin etmek için ekseriya yüzde altı, hatta 
içlerinden bazısı uzun vadeli mevduata 
yüzde dokuza kadar faiz  vermektedirler. 
Halbuki, Fransada birçok büyük bankalar 
mevduata faiz  bile vermiyorlar Elbette 
böyle bir memlekette faiz  nisbeti yüksek 
olmaz. 

Biz kendi memleketimizi Fransa ile 
değil iktisadî ahvali ve umumî şeraiti az 
çok bize benziyen memleketlerle muka-
yese etmeliyiz. 

Hatırlatmak isterim ki, faiz  nisbeti-
nin az veya çok olması birinci derecede 
istikrar ile alâkadar değildir. Bu nisbet 
daha ziyade arzu talep kanunununa tabi-
dir. Memlekette kredi ihtiyacı nisbetinde 
servet ve para çoğalmadıkça faiz  nisbeti-
nin öyle yüzde ikiye, üçe inmesine ihtimal 
yoktur. 

İstikrarın şu faydası  olur ki, memle-
kette para emniyeti hasıl olur, haricî ser-
maye daha kolaylıkla gelir. Bu suretle 
kredi hacmi artınca tabiatiyle faiz  nis-
betlerinde de lehte bir tahavvül olur. 

Resmî iskonto haddi, daima faizler 
üzerinde müessir olamıyor. Romanyada 
istikrardan evvel resmî iskonto yüzde altı 
idi. Bu hal bankaların yüzde yirmi, otuz 
üzerine çalışmalarına mani olmamıştır. 
Meselâ bizde faizi  nizamî yüzde dokuz 
olduğu halde tatbikatta faiz  haddinin bun-
dan pek çok yükseldiği gibi... 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — Ken-
dileri kabul etmediler ki serbest fırkanın 
vücuda gelmesinde biz samimi olarak teş-
vik gösterdik elimizden gelen yardımı yap-
mağa çalıştık. Dedim ki serbest fırkanın 
meydana çıkması, böyle bir fırka  teşekkülü 
siyasî hayatımızda mühim- bir tekâmül 
safhası  olacaktır. Bundan fazlasını  yap-
tım. İlk günlerde dahilî, haricî siyaset 
aleyhinde, malî, iktisadî bütün yaptıkları-
mızın milleti içinden çıkılmaz bir çıkmaza 
soktuğu ittihamma karşı tam bir ay se-
simi çıkarmadım. Bilmecburiye Sivasta nu-
tuk söyledim ve ondanberi de hiç söyle-
miyorum. 

Bu Devletin idare hayatı kırk sene bir 
meslek uğrunda sağlam ihtisas kesbetmiş 
adamların omuzuna dayanır... Memuriyet 
hayatı genç efendilerin  istikbalini başka 
bir maişette aramaları için üç gün otura-
cakları bir menzil noktası değildir. Eğer 
büyük memurları terfih  etmek esasından 
vaz geçersiniz Devlet idaresinin bütün 
memurlarını genç ve çalışkan zamanlarını 
esaslı maişet ve meslek bulmak için israf 
etmek mecburiyetine düşürmüş olursunuz. 
Bundan Devlet batar. Büyük memurlarınız 
ne kadar kuvvetli ne kadar mütehassıs, ne 
kadar politika cereyanlarından ve her 
şeyden âzade olursa Devletin temeli de 
o kadar sağlam olur. 

Şimendifer  ilk yapılacak iş değildir 
dediler ve iddia ettiler ki kabili teahhur 
idi. Bugün veyahut yarın yapılabilirdi. 
İsbat ettim ki ilk ihtiyaç idi ve gayri kabili 
tehir idi. Başka suretlerle para bularak 
yapmak kabildi dediler. Hiç bir delil bı-
rakmadan kendilerine gösterdim ki Dev-
let hazinesinden başka bir vasıta ile yap-
mak kabil değildi. Bir tetkik yaparlarsa 
göreceklerdir ki hem bu memlekette hem 
diğer memleketlerde yapılanlara nisbetle 
bizim yaptığımız hatlar daha pahalı değil, 
daha ucuzdur. Hükümetin takip ettiği 
siyasette ağır masraflardan  birisi da millî 
müdafaa  masraflarıdır.  Bir de bizim Dev-
let bütçesinde büyük masrafımız  Osmanlı 
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borçlarıdır. Masraf  çoktur, masraf  çoktur 
masraf  çoktur deyince, şimendifer  inşaatı 
yani nafıa  bütçesi, Millî Müdafaa  büt-
çesi, Osmanlı borçlarına temas etmek lâ-
zımdır. Bizim şimdiye kadar bu mevzular-
da vaziyetimiz şudur: 

Şimendiferlerden  vaz geçemiyoruz, bu 
memleketi tam bir uzuv halinde idare 
olunur, millî vahdeti temin olunmuş, millî 
müdafaası  imkân haline gelmiş, bir vücut 
haline getirmek bizim için hayatî bir me-
seledir. 

Bu tarizleri yani şimendifer  ve millî 
müdafaa  aleyhindeki tenkitleri bana gerek 
alacaklı vaziyette bulunan ve gerek diğer 
ecnebî dostlarım da çok söylediler. Ben 
de onlara ayni sebepler İç müdafaa  ettim. 
Bir milletin her şeyden evvel müsellem 
olan, asla tereddüt götürmiyen hakkı; 
yaşamak hakkı, müdafaa  hakkıdır. Hat-
ta borçlunun da yaşamak hakkı, borç 
ödemek hakkından evvel gelir. Bizim na-
zariyemiz budur. Millî müdafaa  hakkı o 
da bittabi yaşamak haklarındandır. De-
mek ki biz Türkiyenin vaziyetine, millî 
vaziyetine göre bu büyük masraflardan 
vazgeçemiyoruz. İktisat ve maliye sis-
temlerimizden müştekidirler. İktisadî mes-
lekimizi İktisat Vekili arkadaşımız vuzuh-
la, zannederim ki hiç bir tereddüde mahal 
kalmıyacak derecede vuzuhla söylediler. 
Evet iktisatta senelerdenberi takip ettiği-
miz ve yine takip edeceğimiz istikamet 
millî iktisat sistemidir. Kendilerile esaslı 
ihtilâfımız  bu noktadadır. İnhisarlar me-
selesi büyük bir ihtilâf  meselesi olarak or-
taya kondu. Asıl korkulacak nokta; bu 
meselede rol oynayan ve yarm oynamak 
üzere kapıda bekliyen muvazaalı ecnebi 
şirketlerinin bu işe girmesidir. Korkarım 
ki bu inhisarları milletin faaliyetini  tak-
yit ettiğimiz endişesile, sözlerine uyarak -
kaldıracak olursak iki sene sonra, bundan 
bilmem kaç sene evvel İzmir limanında 
gördüğümüz gibi muvazaalı ecnebi şir-
ketler karşısında kalırız. 

Ecnebi sermayesi bahsinde çok ihtiyat-
kâr davranıyorlar. Bu çok tedbirli ve ihti-
yatlı bir şeydir. Kâşki bu ihtiyat ve tekay-
yüdü, millî sermayelerle teşekkül eden 
şirketler hakkında da göstermek lûtfun-
da bulunsaydılar! 

Benim itikadırflca  Mitat Paşa merhu-
mun bu memlekette en faydalı  ve en pa-
yidar eseri Ziraat Bankasıdır. Cumhuriyet 
bunu ele aldıktan sonra üzerine titrenir 
en kıymetli bir mal gibi bir çok tekâmü-
lâta mazhar etti ve bir kanunla daha mü-
tekâmil bir hale getirdi. Bunun itibarını sı-
yanet etmek için; her hangi bir ecnebi ban-
kası karşısında duymağa mecbur olduğu-
muz tekayyüdü bundan esirgememeliyiz. 

Millî iktisat politikası takip ederken sa-
mimî olarak bu politikanın muhalifi  olan-
lara rast geldim, rast gelebilirim. Böyle 
bir politikaya muhalif  olmak için samimi-
yetten âzade olmak şart değildir. Samimî 
olarak insan millî iktisat politikası aley-
hinde bulunabilir. Sarih ve açık olmak 
şartile. Gerek ecnebi dostlarımdan ve ge-
rek yerli arkadaşlarımdan millî iktisadın 
bu memlekette takibi müşkül olduğunu 
çok delillerle işitmişimdir. "Memleketin 
sermayesi yoktur, millî iktisat takip edilen 
yolda ecnebi sermayesi getirmek güçtür. 
Binaenaleyh biz millî iktisat politikası 
takip etmiyelim, liberal bir yol tutarsak 
memleketin inkişafı  için daha çok serma-
ye getirebiliriz.." Biz bu meseleyi tetkik 
ederken ve programımızı tayin ederken 
onun hilâfı  olan mülâhazalardan kaçın-
mış, on lan dinlemekten korkmuş ve onları 
tahlil etmemiş adamlar değiliz. Tahkik 
etmişiz, tahlil etmişiz hangisinin kârı daha 
çoktur düşünmüşüz, ondan sonra millî 
iktisat yolunu takip ediyoruz. 

Bir memlekette millî iktisat sistemi 
takip olunması ecnebî sermayesinin gel-
mesine de mani değildir. Çünkü bizden 
daha çok sol olan memleketler hariçten 
sermaye getirmekten ve bunu memleket-
lerinde çalıştırmaktan nevmit değildirler. 
Fethi Beye tavsiye ederim ki, millî iktisat 
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aleyhinde açık olarak söylesinler. Kendi-
lerine düşen budur. Hakikatta aramızdaki 
ihtilâf  da budur. Biz millî iktisat takip edi-
yoruz. 

FETHİ BEY — Hiç bir zaman, beni 
en ziyade teşvik etmiş olan Muhterem 
Başvekil Paşa tarafından  bu kürsüden ce-
nebi sermayesinin simsarı veya her hangi 
bir bankanın menafiini  muhafaza  ile mü-
kellef  olduğum veya her hangi bir rıhtım 
şirketinin menafii  endişesile mukayyet bu-
lunduğum ittihamı karşısında - velev ima-
en olsun - kalacağımı aslâ düşünmemiş-
tim. 

Bu günkü asırda, bu yirminci asırda 
bütün dünyada şimendiferler,  yollar, tay-
yareler ve her türlü vasıtai nakliyenin bu 
kadar tekessür eylediği bir devirde bir 
Hükümetin bir şimendifer  siyaseti diye 
bir siyaset yoktur. Böyle bir şey tanımı-
yorum. Bir memlekette şimendifer  yapmak 
bedihi bir şeydir. Tabiî bir şeydir. Yol 
yapmak ta ayni veçhile tabiî bir şeydir. 
Liman yapmak ona göre lüzumlu bir şey-
dir. Bunların her birini birer siyaset ha-
line koymak ve bunlara bir abide gibi her 
kesin tapınacağı bir şekil vermek doğru 
mudur? Elbette ki şimendifer  lâzımdır. 
Bu da mütearife  kabilindendir. Şimendi-
fer  yapmak lâzım değildir mi diyece-
ğim. 

Osmanlı borçları hakkındaki müza-
kerat sizin itimadınızla ve sizin talimatı-
nızla harfiyen  icra olunmuştur ve bunun 
icrasmı müteakip tarafınızdan  bana bu işi 
bu kadar muvaffakiyetle  hitama erdirdi-
ğime dair uzun teşekkürnameler gönderil-
miştir ve ondan sonra bu kürsüde gerek 
kendileri gerek Maliye Vekili tarafından 
mukavelenamenin bir muvaffakiyet  ol-
duğuna ve Devletin borçlarını vermesi 
bir şeref  meselesi bulunduğuna dair de 
nutkunuz vardır Paşa Hazretleri. Aradan 
bir sene bir buçuk sene bilmiyorum, iki 
sene geçtikten sonra memlekette iktisadî 
buhran hasıl olmuştur. 

Paramız müthiş bir surette sukuta 
başlamıştır. Bizi burada feryat  ettiren bu 
iktisadî buhran. Osmanlı borçlarının te-
diyesini tevkif  etmiştir. Şimdi istiyorsunuz 
diyeyim ki hayır, eski şartı ifa  ediniz. 
Bunun diyebilmek için mecnun olmak 
lâzımdır. Bir memleketin borçlan, o mem-
leketin tediye kabiliyeti ile mütenasip ola-
rak eda olunur. Bunun aksini nasıl iddia 
edebilirim. 

Başvekil Paşanın iktisadî mesleki millî 
iktisatmış ve aramızdaki fark  bundan iba-
retmiş. Kendilerinin siyaseti millî, bizimki 
ise gayri millî iktisat imiş. 

Ben devletçilik sisteminin ne gibi ta-
havvülâta uğrıyacağını izah için bunun 
iktisadiyatta nasıl bir şekil aldığını ifade 
için her inhisar ve idarede ne gibi kalıp-
lara girdiğini arzetmiştim. Bu meyanda 
liman şirketine dair ifadatta  bulunmuş-
tum ve demiştim ki sermayesi Devlet 
tarafından  verildiği halde umumî bir hiz-
met olan liman işlerinin idaresinde dev-
letçilik siyaseti, işi hususî adamlara ter-
ketmek suretinde tecelli etmiştir. Bu de-
mek değildir ki, liman inhisarlarının kal-
dırılmasından vaz geçiyorum. 

REMZİ BEY (SİVAS) — Fethi Be-
yefendi  bu günkü iktisadî sıkıntımıza vergi 
kanunlannın ve Hükümetin vergi siyaseti-
nin sebep olduğunu iddia etmek istediler. 
Bu iddia katiyen doğru değildir. Bu gün-
kü iktisadî buhranın büsbütün başka muh-
telif  ve çok derin sebepleri vardır. Birinci 
sebep geçirdiğimiz emsalsiz harptir. Bu 
harp memleketimizin iktisadiyatını alt üst 
etmiştir. Bu harp memleketimizdeki bir 
çok servetleri memleketimizin iktisadiya-
tında kullanılan sermayeleri silip süpür-
müştür. 

Bu harp memleketimizde insan seya-
hat ve muhaceretine sebebiyet vermiştir. 
Esasen eski hal ne idi ? Kapitülâsyonlar ve 
Abdülhamit idaresinin memleketimizin ik-
tisadiyatına bigâne kalması, memleketi-
mizi iktisadî cihetten de kemirmiş de-
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ğil mi idi ? Avrupanın, Amerikanın ikti-
sadî hakimiyeti altında zayıf  ve natuvan 
değil mi idik ? 

İkinci sebep: kambiyo buhranıdır. 
Sekiz ay evveline gelinceye kadar paramı-
zın kıymetindeki temevvüç ve sukutlar 
memleketimizde mühim zararları mucip 
olmuştur. 

Bu temevvüç ve sukutlar dahi hariçten 
memleketimize sermayeler gelmesine mani 
olduktan başka memleketimizden bir ta-
kım' sermayelerin de kaçmasına ve mem-
leketimizde bu gün ecnebi bankalarında 
olduğu gibi bir takım sermayelerin de atıl 
kalmasına sebebiyet vermiştir. 

Üçüncü sebep: ihracatımıza mukabil 
ve hatta ondan çok daha fazla  ithalâtımız 
vuku bulmasıdır. Bu ithalât her zaman 
servetimizden kaybetmemize sebebiyet 
vermiştir. 

Dördüncü sebep: memleketimizde ser-
maye azlığından ve yine kambiyo buhra-
nından hasıl olan kredi buhranıdır, faiz 
fâhişliğidir  ve esasen eskidenberi mevcut 
olan murabahacılığın artmasıdır. 

Beşinci sebep: hepinizin bildiği gibi 
son senelerde geçirdiğimiz şiddetli kurak-
lık ve bugün de başlıca mahsullerimizin 
fiatındaki  fazla  düşkünlüktür. 

Altıncı sebep; dünyada mevcut olan 
ve halâ devam eden zaman zaman ve 
mahal mahal şedit tezahürler gösteren ve 
ne vakit nihayete ereceğini mütehassısla-
rında da tayin edemiyeceği umumî buh-
randır. İşte bu muhtelif  âmillerdir ki bu 
günkü iktisadî sıkıntımıza sebep olmuş-
tur. 

Bir daha tekrar edeyim ki, bu gün-
kü iktisadî buhrana sebep vergiler ve Hü-
kümetin vergi siyaseti değildir. Hüküme-
tin bu memlekette ne esaslı bir vergi si-
yaseti takip ettiğini anlamak için bilhassa 
aşarın ilgasını ve geçen sene meclisten 
geçirdiği arazinin tahriri tecrübeleri kanu-
nunu nazarı dikkate almak lâzımdır. 

'BAŞVEKİL İSMET PAŞA — Â-
mir mevkiinde bulunan adamların öy-
le vazifeleri  vardır ki, hiç bir şart mu-
kabilinde ondan vaz geçmemelidirler. 
1928 mukavelesinin mes'uliyeti benim-
dir. Hiç bir zaman 1928 mukavelesin-
den dolayı kendilerini muhatap tutma-
dım. Talimat verdik tatbik ettiler, imza 
edildi. Evvel ve sonra da mes'uliyet bi-
zimdir. Onun için müsterih olsunlar. 
Mevzubahs olan mesele mukavelenin 
imzası mesuliyeti değil, mukavelenin im-
zasından sonra tezahür eden iktisadî şe-
raite göre bunun ağır olmasının sabit 
olmasıdır. Memnuniyetle gördük ki, bu 
hususta bizimle mutabıktırlar. Tezahür 
eden iktisadî şeraite göre mukavelenin is-
tilzam ettiği paraları tamamile ödemeği 
istemek için mecnun olmalı diyorlar. Bu 
noktada bizimle beraberdirler. 

Millî iktisat ve gayri millî iktisat 
münakaşasına girmem. Arkadaşlarımız 
çok izahat verdiler. Biz kendi programı-
mızı vuzuh ile ifade  ediyoruz. Liberalizim 
ve bizim programımızda esas olan nok-
taların tenkidi nasıl bir iktisada delâlet 
eder, onu mütehassıslar serbestçe müna-
kaşa ederler. 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN 
MECLİS AÇIŞ NUTKU 

Reisicumhurun yıllık  konuşması ayrıntılara  inmemekte,  iktisat  politikasında  hükü-
metin üzerinde  durduğu  noktaları  vurgulamaktadır.  Borçlar,  demiryolları  ve yeni ticaret 
anlaşmaları  o günün belirtilmesi  gerekli  konuları  olmaktadır. 

1.11.1930 
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REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA « 
KEMAL — Geçen sene zarfında  müca-
deleye mecbur olduğumuz bir büyük ha-
dise de millî para buhranıdır. Buhranı 
karşılamak için alınan tedbirlerin isabeti 
tahakkuk etmiştir. Her şeyden mühim 
olan esas iktisadî noktai nazardan, mil-
letin uyanıklığı ve kendisinin yaşamak 
hakkına itimadıdır. 

Meclis ve Hükümet tarafından  alınan 
tedbirler, hassaten bu esasta birleşir. Bu 
gün, içinde bulunduğumuz vaziyet malî 
ve iktisadî tedbir ve ihtiyatlara da, dik-
katle devam olunmasını icap ettirmekte-
dir. 

Bilhassa ziraî memleketlerde hissolu-
nan cihanşümul bir iktisadî buhran var-
dır. Bu buhran tabiatile bizim memleke-
timize de temas etmiş ve ağırlığım hisset-
tirmiştir. Bu sıkıntı karşısında emsalsiz 
tahribattan dar ve kurak senelerden sonra, 
vatanımızın gösterdiği hayatiyet ve ta-
hammül ancak Türk milletinin bünyesin-
deki kudret ve Büyük Millet Meclisinin 
tedbirlerindeki isabetle izah olunabilir. 

Senelerden beri alınan tedbirlere, önü-
müzdeki sene daha geniş mikyasta ihtiyaç 
vardır. Gayet tasarrufkârane  bir idare 
tarzı, resmî ve hususî bütün muamelâtı-
mıza hâkim olmak lâzımdır. 

Bunun içindir ki Hükümet bütçeyi 
mühim tasarruflarla  Büyük Meclise tak-
dim etmiştir. Vergilerde müfredatı  malû-
munuz olan tadilât ve ıslahat hem mü-
kellefi  tehvin etmiş olacak, hem de bil-
hassa iktisadî kolaylıkları temin eylemiş 
bulunacaktır. 

Cumhuriyet Merkez Bankasının te-
sisi ve hisse senetlerinin vatandaşlara arzı 
pek yakındır. Memleketin hem malî, hem 
iktisadî büyük bir vasıtası olacak olan bu 
millî müesseseye vatandaşların ciddî alâka 
göstereceklerine şüphemiz yoktur. 

Osmanlı borçlarının, memleketin ha-
yat ve inkişafını  tehdit etmiyen, adilâne 
ve amelî bir sureti tesviyeye raptı için, 
Cumhuriyet Hükümetinin hüsnü niyetle 
mesai sarfetmesi  tabiidir. 

Ticaret muahedelerinin müzakereleri 
hemen ekseriyetle neticelenmiştir. Ticarî 
münasebetlerin genişlemesi için sarfedilen 
gayretler memleketin iktisadî inkişafına 
şüphesiz medar olacaktır. 

Geçen senenin mühim hadiselerin-
den biri de Sıvasa şimendüferin  vasıl ol-
masıdır. Bu kadar müşkülât içinde vatanı 
bir misli daha genişletmeğe ve kuvvetlen-
dirmeğe medar olan bu eserin müstakbel 
Türk nesilleri tarafından  şükranla yado-
lunacağına eminim. 

ABD TİCARET MÜSTEŞARI DR. JULİUS KLEİN'IN 
ANKARA'DA HAKİMİYETİ MİLLİYE GAZETESİ MUHABİRİNE 

VERDİĞİ DEMEÇ 

A.B.D. Ticaret  Müsteşarı  Mr.  Klein  tn Ankara'ya  gelişi  konusunda  İlhan  Tekeli 
ve Selim  İlkin'in  "1929'da  Türkiye'nin  İktisadi  Politika  Arayışları"  başlıklı  kitabında 
bilgi  vardır.  Mr.  Klein'ın  burada  yer alan konuşması,  Türkiye,  Amerika,  buhran üzerin-
deki  genel gözlemleridir. 

3. 12. 1930 

DR. JULİUS KLEIN — Gazi Hz. f m da  çok büyük ve çok muvaffakiyetli 
ile bir saat 17 dakika görüştüm. işler yapılmıştır. Yapılan işlere hâkim olan 

İntihalarımı şöyle hulâsa edebilirim: ileriyi 8örü?ü v e i s a b e t i b i l h a s s a k a y d e 

Hayret ve takdir. Türkiye'de on sene zar- $ayan buluy°rum-
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Türkiye'nin Anadolu'da yaptığı işi 
Amerika'nın garp kısımlarında yapılan 
işe kıyas edebilirim. Vaktile Amerika' 
nın da garbinde inkişaf  etmemiş, kısmen 
çorak yerler bugünkü feyzi  idrak edebil-
mek için büyük himmetlere ihtiyaç gös-
teriyordu. Bizde de buralara Pionierler 
gittiler. Ve çok emek sarfile  buralara 
medeniyet ve feyiz  verdiler. Sizin muvaf-
fakiyetiniz  daha büyüktür; Çünkü sizin 
önünüzde daha büyük maniler bulunu-
yordu, ve bu engellerin en büyüğünü top-
raklarınızda kurulmuş eski bir medeniyet 
teşkil ediyordu. Bütün müşkülâtı görerek 
ve bu çetin müşkülleri cesaretle yenerek 
yeni bir medeniyet kurmuş bulunuyor-
sunuz. 

Amerikalıların muvaffakiyetinin  sırrı-
nı teşkil eden iki hassa vardır. Hayal 
kuvveti ile cesaret: Edison, Lindenberg, 
ve Ford ayrı ayrı üç sahada, nefislerinde 
bu iki hasleti cem eden üç tipte Amerika-
lıdır. Türk ricalinin de bu iki hasleti bir-
den nefislerinde  cem ettiklerini görüyo-
rum. 

Türkiye'nin Amerika'ya olan ihracatı 
ham maddeler ile yiyecek eşyasıdır. Ham 
madde ihracatını arttırmak için bunların 
istihsalini çoğaltmak ve bunları Amerika 
piyasasına daha eyi tanıtmak lâzımdır. 
Türkiye'nin Amerika'ya ihraç ettiği mad-
deler arasında büyük bir yekûn tutan 
yiyecek eşyası için de alınması en lüzumlu 
tedbir bunların daha sıkı sıhhî kayitlere 
tâbi tutulmasıdır. Amerika'nın yiyecek eş-
yası ithali üzerine çok sıkı şartlar koymuş-
tur. Yiyeceğe müteallik ihracat eşyası bil-
hassa üzüm ve incir üzerinde sıhhî ta-
kayyüdat arttırılacak olursa bu mevaddın 

Amerika piyasasında büyük bir revaç bu-
lacağına şüphe yoktur. 

Buhran Amerika'ya has bir şey de-
ğildir; bütün dünyada görülmektedir. Bu-
nun sebebini de istihsalâtın fazla  artmış 
olmasile izah edebiliriz. Dünya nüfusunun 
yüzde on nisbetinde artmış olmasına mu-
kabil istihsalât yüzde yirmi dört artmıştır. 
Aradaki nisbetsizlikten sanayi mamulâtın-
dan ziyade ziraî mahsulâtın müteessir ol-
ması tabiîdir; çünkü yaşayış seviyesinin 
yükselmesi sınaî mamulâtm daha ziyade 
sarfını  intaç edebilir. Fakat insanların yi-
yeceği midelerinin hacmile mahduttur. Bu 
amiller tesirlerini başka memleketlerde ol-
duğu kadar Amerika'da da göstermiştir. 

Amerika sermayesini dünyanın bir-
çok memleketlerinde çalıştırmaktadır; 
Türkiye'ye bu nisbette gelmediğini görü-
yoruz. 

Buna yegâne sebep olarak Türkiye' 
nin Amerika'da kâfi  derecede tanınma-
dığını görüyorum. Türkiye coğrafî  vazi-
yeti itibarile Amerika'ya uzaktır. 

Fakat şimdiden sonra iki memle-
ketin biribirini tanıması yoluna mütekabil 
gayretler sarfedileceğine  ve bunun müsmir 
neticeler vereceğine eminim. Gazi Hz. bu 
noktaya ehemmiyetle işaret etmişlerdir. 

Amerika bütün dünya pazarlarında 
çetin bir rekabetle karşılaşmaktadır. Bi-
zim bu rekabette tefevvuk  noktamız fiyat-
tan ziyade keyfiyettedir.  Mallarımızın 
ucuzluk itibarile değilse de evsaf  itibarile 
rakip mallara üstün olduğu kanaatinde-
yim. Dünya refahın  ve dolayısile yaşayış 
seviyesinin yükselmesi Amerika mallarına 
rüçhan temin edecektir. 

ÂLÎ (YÜKSEK)  İKTİSAT MECLİSİ'NİN AÇILIŞINDA 
İKTİSAT VEKİLİ MUSTAFA ŞEREF BEY'İN YAPTIĞI KONUŞMA 

Ali (Yüksek)  İktisat  Meclisi,  iktisat  politikalarının  özel girişimdi'iği  desteklemeye 
öncelikle  yöneldiği  yıllarda  (1921)  kurulmuş  bir danışma  organıdır.  Herhangi  bir yet-
kiye sahip olmamışsa da,  ekonomik  kararların  önemini ön planda  tutmaya hizmet eden 
simgesel  bir kuruluş  olmuştur.  Üyelerinin  çoğunlukla  özel kesimden  geldiği  anlaşılıyor. 
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Aşağıdaki  konuşmasında  İktisat  Vekili  modern  bir devlet  yapısının ekonomik  çıkarları 
farklı  olan gruplararasındaki  bir alışveriş ve uyum üzerine kurulu  olarak  ortaya çıktığı-
nı, bu gerçeğin  devlete  de  önemli ekonomik  işlevler  yüklediğini  vurgulamaktadır.  Mus-
tafa  Şeref  Bey e göre, modern  devletin  bu işlevi devletçiliğin  kaynaklarından  birisi ol-
maktadır.  M.  Şeref  Bey, Türkiye'nin  koşullarına  özgü bir başka kaynağın  ise, milli  ikti-
sat çizgisinden  geldiğini  ifade  ediyor.  M.  Şeref  Bey'in düşüncesinde  milli  iktisadı  bir "ser 
bestlikler  ekonomisi"  gibi değil,  özel kesimin ekonomik  örgütlenmeye  sahip bir devletle 
uyumu biçiminde  görmek  gerekmektedir. 

3.12.1930 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Dün devlet teşkilâtı içinde 
sizin heyetiniz gibi bir taazzuv yoktu. 
Bugün ise siz, millet dediğiniz büyük mü-
tesanit toplulukta bulunan, iktisadî grup-
ların menfaatleri  elde etmek için hangi 
yollardan yürümek lâzım geldiği - hatta 
bir dereceye kadar initiative salâhiyetine 
müstenit olarak - beyan etmek üzere dev-
letin en yüksek uzvu olan hükümetin 
yanı başında, kanunî bir mevcudiyetle 
varsınız. Dün ve bugün arasındaki bu 
fark,  devlet dediğiniz siyasî cemiyetin te-
şekkülü tarzı hakkında onun görmeğe 
çağrıldığı vazifelerin  mahiyeti hakkında 
derin bir tahavvül olduğunu gösterir. 

Size arzedebilirim ki dün iktisadî 
işlerde (Gölge etme başka ihsan istemem) 
diyen bir vatandaş, bugün gerek tek tek 
mes'eleler hakkında ve gerek sistem vü-
cuda getirebilecek umumî esaslar hakkın-
da devletten daima müdahale ve himaye 
istemektedir. Gün geçmiyor ki; İktisat 
Vekili sifatiyle  bir vatandaşın iktisadî bir 
mes'ele üzerinde müdahale ve himaye ta-
lebi karşısında bulunmuş olmıyayım. Ge-
ne gün geçmiyor ki, devlet reisi veya hü-
kümet reisi tarafından  bendenize havale 
edilen iktisadî işlere ait vatandaş istidala-
rile karşılaşmış olmıyayım. Bütün bun-
lar devlet camiasma dahil fertlerin  ve 
grupların devlet vazifeleri  hakkında dü-
şüncelerinde; telâkkilerinde bir değişiklik 
olduğunu gösterir. Bu değişiklik devletin 
uzuvları üzerinde tesirini gösterecektir. İş-
te bu tesir ve icaptan sizin yüksek heyeti-
niz meydana geldi. Yüksek İktisat Meclisi 

asrî devlet için bir zarurî ve lâzım uzuv-
dur. Devletin vazifelerinde  gün geçtikçe 
daha muğlâklık, çapraşıklık, olup durur-
ken, bu vazifelerin  elinde yalnız hakimiyet 
asası tutan, (jandarma devleti) tarafından 
yapılacağını iddia etmek bazı esaslı uzuv-
ları eksik bir insana azası tam olan bir in-
sanın görebileceği işleri gördürmeğe ben-
zer. Bunun içindir ki, bugün bir devlet 
tam teşekkül etmiş addedilebilmek için 
iktisadî uzuvlarla tecehhüz etmelidir. Dev-
letin mümeyyiz vasfı,  hakimiyete sahip ol-
maktır. Fakat bugün hakimiyetin sahası 
gittikçe darlaşıyor. Onun yerini bir "bir-
likte ve beraberce çalışmak" esası tutu-
yor. Bilhassa Collaboratien Economik 
hakimiyetin bıraktığı sahayı harisane işgal 
ediyor. Ve devletin mümeyyiz vasfı  olmak 
istidadını gösteriyor. Hakikatte şudur ki, 
dünkü jandarma devleti bugün iktisatçı 
devlet olmuştur. Bugün devlete, iktisat 
devleti denir. 

İktisat yalnız kendisi için işliyen, ga-
yesini kendisinde taşıyan bir fonktion 
değildir. İktisat, millet ve memleketin 
maddî, manevî ve ahlâkî ilerleme şart-
larının istinat ettiği esastır. İktisat yalnız 
maddî ihtiyaçları doyurmıya yarar bir 
meşgale ve vasıta değildir. Bilâkis millet-
lerin kültür seviyesini ölçmek icap etti-
ğinde o milletin iktisadî vaziyetini mikyas 
tutmak en salim bir usuldür. Binaenaleyh 
bazı ağızlarda "Âli İktisat Meclisi" zait 
bir uzuvdur ilga edilmeli, diye geçen söz 
asrın icabını göz önüne getirmeksizin ve 
farkına  varılmadan söylenmiş bir irtica 
ifadesidir.  İktisadî teşkilâtımız tekemmül 



ettikçe yüksek iktisat meclisinin faydası 
artarak gidecektir. Bu teşkilâtlar tekem-
mül edecektir. Çünkü asrî hayatta bu 
tekemmül olmaksızın yaşamak kabil de-
ğildir. Her biriniz bir iktisat grupu için-
den çıkıp geldiğiniz için bu tekemmülün 
şartları ne olduğunu her halde politi-
kacılardan daha ziyade bilirsiniz. 

Üçüncü senesini ikmal etmek üzere o-
lan mesai hayatınızın ilk beş içtima devresi 
hayat pahalılığı, gümrük siyaseti, tediye 
muvazenesi gibi memleketin iktisadiyatını 
umumiyetle alâkalandıran uzuvlardır. 
Bundan sonra meclisiniz bu mevzular 
haricinde ayni zamanda daha concrete ve 
daha muayyen mes'eleler üzerinde ola-
caktır. Mesainiz temsil ettiğiniz grupla-
rın menfaatlarini  biribirlerile mezç ve telif 

etmek, millî iktisadın esasını teşkil eden 
ahengi korumak ve kuvvetlendirmek ola-
caktır. Bu esaslı fonctionu  ifa  edebilmek 
için bizde olduğu gibi diğer devletlerde 
de mahsus uzuvlar teşkil olunmuştur. 
Bu uzuvlar kanun lâyihaları yapmak ik-
tisadî münasebat ve şartların mukadde-
ratına hâkim olacak esasları temin ede-
rek müzakere için politik meclislere ver-
mek derecesinde salâhiyet itibarile yük-
selmiştir. Filhakika bizde bugünkü te-
şekkül kanun mucibince initiative salâ-
hiyetimiz bu derece ileri değildir. Fakat 
siz, bilhassa tatil zamanlarınızda yapa-
cağınız müşahedelerinizi hükümete bildir-
seniz hükümet bunları tetkik ederek mü-
zakere ruznamenize ithal etmeği en esaslı 
bir vazife  ve hizmet addedecektir. 

TASARRUF VE YERLİ MALI HAFTASININ AÇILIŞINDA 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA'NIN KONUŞMASI 

Tasarruf  ve Yerli  Malı  Haftaları  1930'lu  yılların  bir özelliği  olmaktadır.  Yılın  son 
ayında  düzenlenen  bu haftalar  Başvekilin  konuşması ile açılmakta,  bunu başka konuş-
malar izlemektedir.  Bu düzenlemenin  önemli işlevinin, hükümetin  1930'dan  başlayarak 
saptadığı  iktisat  politikası  çizgisini yerleştirmek  olduğu  da  görülmektedir.  Burada  ve 
bundan  sonra Tasarruf  ve Yerli  Malı  haftalarında  izleyeceğimiz  konuşmalarında  İsmet 
Paşa paranın değerce  değişmezliğini  sağlayabilmek,  bütçede  ve dış  ödemelerde  açık ver-
memek gibi noktalar  üzerinde  durmaktadır.  İktisat  politikasının  kısa dönemli  yönetimin-
de  "denk  bütçe + sağlam para" diye  özetleyebileceğimiz  bu anlayışı gerçekleştirmek 
üzere benimsenen başlıca ilkeler  ise döviz  talebini olabildiğince  kontrol  altında  tutmak 
ve tasarrufları  (olabildiğince  yerli kaynak  kullanımına  yönelerek)  yurt içinde  tutabil-
mek oluyor. 

13. 12. 1930 

İSMET PAŞA — Bir sene evvel bugün 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, mille-
te büyük bir millî buhrandan resmen ha-
ber vermiştik. Millî paranın göz kararta-
cak bir süratle sarsılıp düştüğü günleri 
hatırlayınız. Mütemadiyen ecnebi dövizi 
talep eden ihtiyaçlar karşısında birikmiş 
bir servet olmaksızın halin dehşetine, kara 
gün bekliyenlerin zehir saçan sistematik 
propagandaları inzimam etmiş ve her şey-

den vahim olarak vatandaşların millî pa-
raya, millî iktisada itimatları sarsılmıştır. 

Bu çetin ahval içinde biz millete 
tehlikeyi olduğu gibi haber verdik. Düşün-
düğümüz tedbirler ise, gökten inen tılsım-
lar gibi, derhal şifa  veren şeyler değil, 
insanların soğukkanlılığı ile ve azmüse-
bat ile tatbik olunabilecek usuller ve ted-
birlerden ibaretti. Evvelâ milletten, kendi 
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yaşamak kabiliyet ve kudretine itimat 
istiyorduk. En çok ehemmiyet verdiğimiz 
amil bu idi. 

Türk milleti büyük tehlikeler karşı-
sında mahsusatmdan olan itidali ve nef-
sine itimadı derhal uyandırdı. 

Büyük Millet Meclisi, Hükümetini 
kötü niyetlilerin fena  kastlarına karşı fev-
kalâde salâhiyetlerle teçhiz eylemişti. Hü-
kümet fevkalâde  tedbirlere müracaate son 
derece sabırlı davranmakla, haiz olduğu 
fevkalâde  salâhiyetlerin muhtemel bütün 
mahzurlarından memleketi sıyanet etme-
ğe muvaffak  olmuştur. 

Malî ve iktisadî vaziyetin ümitsiz 
olduğu gibi, dahilî ve haricî, kastî ve 
mübalâğalı bir manevî hava içinde bir de 
Şark'ta vâsi mikyasta tecavüze maruz kal-
dık. 

Cihanşümul bir iktisadî buhranın 
memleketimize bittabi temas eden şedit 
tesirleri, bizim bu nazik senemizde ayrıca 
göğüs vermeğe mecbur kaldığımız bir 
menfi  amil olmuştur. İhracat metalarımı-
zı teşkil eden ziraî mevad üzerinde, fiat-
larm dünyada düşkünlüğü ile alelûmum 
istihlâkâtın azlığı elbette menfi  tesiratını 
gösterecekti. Bugün vaziyet nedir? 

Millî para aylardanberi 1.030-1.035 
arasında kendini kurtardı ve 12 / 12 / 1929 
da heyecanlı bir sukut karşısında tutun-
mağa mukabil 12/ 12 / 1930 da açık günler 
için bir milyon İngiliz liralık bir ihracat 
fazlalığı  kaydedildi. 

Meydana çıkan başlıca dert ise, ge-
çen sene bahsettiğimiz mes'eledir, yani 
iktisadî açık, tediye muvazenesindeki açık-
tır. 

Açığımız bilhassa temas ettiğimiz bir 
maruf  mütehassısın fikrince  üç milyon 
İngiliz lirası kabul olunmak lâzımdır. Bun-
dan iki lüzum çıkar: Birisi Devletçe alı-

nacak tedbirlerle üç milyon isterlin açığı 
kapamağa çalışmak, diğeri millî hayattan 
bu açığm kapanmasına yardım aramak 
ve herhalde millî maişetin tanziminde 

memleketin iktisadî açığını arttırmıyacak 
tasarrufkârane  bir millî hayat kurmak 
mecburiyeti vardır. 

Millî alış verişi açıktan kurtaracak 
bir millî maişet tarzma alışmak mecburi-
yetindeyiz. Yoksa millî bünye çürütücü 
bir fakrüddemin  tehdidi altındadır. 

İhtiyacımızı tahdit ederek ve kendi 
mahsul ve mamulâtımıza rağbet ederek 
varacağımız ilk netice ancak açıktan kur-
tulmak olacaktır. Bu netice ile ancak bir 
tedafüî  ve tahdidi vaziyet temin edebiliriz. 
Fakat bu vaziyet ve tedbirler inkişafı  ve 
ilerlemeği temin etmeğe kiyafet  eder. 
Memleket, muhtaç olduğunu hariçten, 
daha bol, daha geniş mikyasta tedarik ede-
bilmelidir. 

Her nevi millî ve medenî, ve iktisadî 
tesisat için hariçten çok malzeme almağa 
mecbur olacağız. 1 

Asıl netice hariçten satın almak kabi-
liyetimizin artması, yani harice satacak 
kıymetlerimizin çoğalması lâzımdır. Mah-
sulümüz çok olmalı ve satabilmeliyiz. 

Hükümet bütün tedbirlerinde bu ga-
yeye yürümeğe mecburdur. 

Müstehlik vatandaşın yerli maldan 
yemek ve giymek emeli, müstahsil vatan-
daş tarafından  ihtiyaca tâbi olarak tekâ-
mül etmeğe çalışmak, eyi ve ucuz vermek 
arzusu ve mücahedesi ile mukabele gör-
mezse bütün emekler heba olur. 

Millî iktisat mücadelesinde, iktisadî 
teçhizat için elzem olan büyük ve esaslı 
vasıta sermayedir. Sermaye için, hariçten 
gelecek muvakkat ikrazların kıymeti söz 
götürmez. Fakat asıl millî sermaye, mille-
tin kendi tasarrufu  ve biriktirmesi ile temin 
olunmalıdır. Her ailenin sühuletle birikti-
rebileceği mütevazi paralarla en devamlı ve 
esaslı millî sermayeler birikebilir. 

Millî iktisat bahsinde açıktan ve kendi 
kendini vermekten kurtulmak, sonra aktif 
bir iktisadî inkişafa  girmek hükûmetçi 
ve milletçi birçok teşkilâta ve içtimaî 
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tedbirlere lüzum gösteriyor. Müdafaa,  is-
tihsal ve satış hususunda milletler müte-
madiyen teşkilâtlara gidiyor. 

Hatta nazarî olarak kendilerini fer-
diyetçi ve liberal zannedenlerin bile, bir 
zaruret karşısında, hükümetten, yani onun 
yardım için teşkilâtları olmamasından şi-
kâyet etmeleri manidar değil midir? 

Bu tabiî sebeplerledir ki, biz hükü-
metin, memleket iktisadiyatına her saha-

da yardımcı müdahalesi ve teşkilâtı ile 
hükümetin vazife  ifa  etmesi lâzım geldiği 
esasını takip ediyoruz. Memleket ihtiya-
cına vefa  eden bu hattı hareketimizde millî 
teşekküllerden muzaheret bekliyoruz. 

Hükümet ve halk teşkilâtları, bir tek 
iktisadî varlığın uzuvları gibi çalışmalı-
dır. Bizim maksadımız ve siyasetimiz böyle 
bir ahengi temin etmeğe çalışmaktır. 





REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN 
CUMHURİYET HALK FIRKASI İZMİR VİLAYET KONGRESİNDEKİ 

KONUŞMASI 

Mustafa  Kemal  Paşa'nın  İzmir'deki  ;ki konuşması da  hem ekonomi hem siyaset 
yönünden  yeni bir dönemin  başlangıcını  haber veren ipuçları taşır. İlk  konuşma, iktisat 
politikasında  gerçekçi  olmanın zorunluluğunu  vurgulamaktadır.  Yeni  işlere girişmek  ma-
liyetsiz  olmaz. Yapılacak  işlerde  gerçekçi  olmak,  yapılamayacak  şeyleri kısa sürede  eri-
şilebilecekmiş  gibi düşünmemek  ve en önemlisi, bütün bunlar için destek  vermeye hazır 
olmak,  gereklidir.  Mustafa  Kemal  bunu vurgulamakta  ve istemektedir. 

Bu konuşma, Mustafa  Kemal'in,  bir topluluk  önünde  devletçilik  konusundaki  dü-
şüncesini açıkladığı  tek  belge olduğu  için de  önemlidir.  Daha sonraki  yıllara  bakınca gö-
rülür  ki,  kendisi,  devletçilik  konusunda  bir başka konuşma yapmamıştır. CHF  İzmir  Vi-
layet Kongresindeki  konuşmasında  Mustafa  Kemal,  siyasette "demokratik  halkçı",  eko-
nomide  ise "devletçi"  olduklarını,  bu devletçiliğin  demokratik  halkçılığa  aykırı  olmadı-
ğını, çünkü, halkın  yaradılıştan  ("tab'an")  devletçi  olduğunu,  ekonomide  "her türlü 
ihtiyacını devletten  talep etme hakkını"  kullandığını  söylüyor. Milletin  doğası  ("tebayii") 
ile CHF'nın  siyaset çizgisi arasında  böylece tam bir bağdaşma  ("mutabakat")  olduğu-
nu vurguluyor.  Bu özelliklerden  ötürü, CHF'nın  herhangi bir siyasal parti değil,  toplum-
daki  tüm sınıfların  siyasal ve ekonomik  gereksinmelerini  bağdaştırmayı  beceren tek  ku-
ruluş olduğunu  söylemesi ise, ülkede  tek  parti döneminin  başlangıcı  sayılabilir. 

Mustafa  Kemal'in  İzmir  konuşması,  ekonomide  devletçilik  kararının  1930 Sonba-
harında  kesinlik  kazandığını  da  belgelemektedir.  Bu bakımdan,  bu konuşma, İsmet  Paşa'-
nın 30 Ağustos  1930'daki  Sivas konuşması ile, 1930 Ekim'inde  kurulan  yeni hükümet 
programı  görüşmelerinde  İsmet  Paşa'nın  ve Mustafa  Şeref  Bey'in yaptığı konuşmalara 
doğruca  bağlanabilecek  niteliktedir. 

Mustafa  Kemal'in  İzmir  Ticaret  ve Sanayi Odası'nda  yaptığı konuşma ise, aynı 
doğrultuda  ve özel kesimi yönlendirici  ve genel nitelikte  görünüyor. 

28.1.1931 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA 
KEMAL PAŞANIN CUMHURİYET 
HALK FIRKASI İZMİR VİLÂYET 
KONGRESİNDEKİ KONUŞMASI 

Cümlenizce malûmdur ki, Cumhu-
riyet Halk Fırkası ve ona mensup arka-
daşların kâffesi  hiç bir zaman yapmadık-

ları ve yapmıyacakları şeyler hakkında ef-
kârı umumiyeye iğfalkâr  bir Vaitte bulun-
mamağı bir prensip olarak kabul etmişler-
dir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da böyle bir iğfalkâr  siyaset takip 
edebileceğimizi kimse zannetmesin. Onun 
için memleketi imar edeceğiz dediğimiz 
zaman ancak yapabileceğimiz şeyleri ya-
pacağız. Yoksa bütün asırların ihmal et-
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tiği memleketi bir kaç senede cennete 
çevirmek hayalini takip edemeyiz. Mem-
leketi imar edeceğiz derken vatandaşları 
en hafif  mükellefiyetler  altında bıraka-
cak değiliz. Bilâkis bütün vatandaşlar 
icabında ağır mükellefiyetlere  ve her türlü 
fedakârlığa  tahammül edeceklerdir. Hep 
beraber yapacağız. Vatandaşların şunu is-
terim, bunu isterim, demesi, şunu bunu 
yapmağa mecburum demektir. Bu yapıl-
ması lâzım gelen şeyler için vatandaş 
maddî, malî ve manevî mevcudiyetini mü-
heyya tutarsa ancak o «zaman mefkûreye 
muvasalat mümkündür. Fırkamızın takip 
ettiği program, bir istikametten tamamile 
demokratik halkçı bir program olmakla 
beraber iktisadî noktai nazardan devletçi-
dir. Bu itibarla fırkamıza  müstenit olan 
Hükümeti Cumhuriyetinin her noktai na-
zardan vatandaşların hayatile, istikbalile 
ve refahile  alâkadar olması tabiîdir. Halkı-
mız tab'an devletçidir, ki her türlü ihti-
yacı devletten talep etmek için kendisinde 
bir hak görüyor. Bu itibarla milletimizin 
tebayii ile fırkamızın  programında tama-
mile bir mutabakat vardır. Bu istikamet-
ten yürüyeceğiz ve muvaffak  olacağımız-
da şüphe yoktur. 

Fırkamız diğer memleketlerde olduğu 
gibi herhangi bir poletik fırka  gibi telâkki 
edilmemelidir. Malûmu âlinizdir ki siyasî 
fırkalar  muayyen, mahdut maksatlarla 
teşekkül ederler. 

Meselâ; İzmir tüccarları yalnız kendi 
menfaatlerini  tatmin edebilecek bir fırka 
yapabilirler. Yahut yalnız çiftçilerden  iba-
ret bir fırka  olabilir. Halbuki bizim fırka-
mız böyle mahdut bir nazar takip eden 
bir teşekkül değildir. Bilâkis her sınıf 
halkın menfaatlerini  müsavi bir surette 
biri diğerini mutazarrır etmeden temin 
etmeyi istihdaf  eden bir teşekküldür. Bunu 
tavru hareketimiz ispat etmektedir. Bun-
dan sonra da böyle olacaktır. Diğer mem-
leketlerde bu teşekkülün bir müşabihini 
aramağa lüzum yoktur. 

Bir tarihte İzmir'de İktisat Kongresi 
oldu. Orada bütün arkadaşlarla beraber 
ben de bazı sözler söylemiştim. Türk 
milleti bütün tarihinde harp meydanları-
mızda birçok zafer  taçlan geymiştir. Bu-
nunla müftehirdir,  daima müftehir  ola-
caktır. Ancak bu mefharet  tacını daha 
çok tezyin ederek milletin başında tuta-
bilmek için diğer bir sahada behemehal 
muvaffak  olması lâzımdır. O da iktisat 
sahasıdır, demiştim. Bu dakikada iftiharla 
görüyorum ki kıymetli azanız söz söyler-
ken benim o zaman mütehassis olduğum-
dan daha yüksek bir tahassüs ile iktisat 
sahasındaki noktaya parmaklarını koy-
muşlardır. Eğer bugüne kadar iktisadî 
sahada arzu ettiğiniz derecede büyük mu-
vaffakiyetler  görülmiyorsa, bunu tabiî bul-
mak lâzımdır. Bu demek değildir ki Türk 
milleti iktisat sahasında kabiliyetsizdir. 
Bunu belki diyenler vardır. Fakat bunlar 
Türk milletinin hakikî tarihini bilmiyenler 
ve onu hakikî kıymetile tanımamış olan-
lardır. 

Bütün beşeriyette ziraati, sanati ilk 
öğreten Türk milletiydi. Türk milletinin 
dünyaya mürebbilik etmiş olduğuna artık 
hakikî âlimlerin şüphesi kalmamıştır. 
Türk milletinin bundan sonra lâyık olduğu 
derecede iktisadiyat sahasında yüksele-
ceğine kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA 
KEMAL PAŞANIN İZMİR TİCARET 
VE SANAYİ ODASINDA YAPTIĞI 

KONUŞMA 

1. 2. 1931 

Kooperatifçilik  sureti umumiyede ik-
tisadî sahada birleşme siyaseti hakkında 
lehte ve aleyhte bazı mütalealar dermeyan 
olundu. Teferruata  girişmiyeceğim. Yap-
mak maddî ve manevî kuvvetleri, zekâ 
ve meharetleri birleştirmektedir. Yoksa 
bir zayıf  ile bir kuvvetlinin birleşmesinden 
bahsetmiyoruz. Birleşmenin böylesi zayıf 
olmanın kuvvetliye esir olması demek 
tir. İktisat mmtakasmdaki bütün insan-
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ların hasılalarını ve gayretlerini birleştir-
mesi muhakkak feyizli  neticeler verecek-
tir. Türkiye'nin sây hayat ve mevcudiye-
tini mütalea edince birleşmeden mütevel-
lit fayda  ve menfaatlerin  çok büyük ola-
cağı kanaatine varacağınızda şüphe etmi-
yorum. Böyle bir teşebbüs olurken bir ta-
kım şikâyetçiler olabilir. Müstahsillerin 

birleşmesinden şahsî menfaatleri  haleldar 
olacağını düşünenler tabiî şikâyet edecek-
lerdir. Fakat memleketimiz bakir bir sa-
hadır. Görülecek çok iş vardır. Onları da 
tatmin edecek birçok meşguliyetler bulu-
nabilir. Hakikî ticaret erbabı için hiç bir 
zarar tasavvur etmiyorum. 

İKİNCİ MİLLİ SANAYİ SERGİSİNİN AÇILIŞINDA 
İKTİSAT VE TASARRUF CEMİYETİ UMUMİ KÂTİBİ (GENEL  SEKRETERİ) 

RAHMİ BEY'İN KONUŞMASI 

Sanayi kurmak,  bunu kendi  çabamızla gerçekleştirmek,  Cumhuriyet  rejiminin öz-
lemidir.  Bu özlem, sloganlarla  olduğu  gibi bazı kurumlaşmalarla  da  hep ön planda  tutul-
muştur. Milli  İktisat  ve Tasarruf  Cemiyeti  bu amaca hizmet eden  bir kurumdur.  O yılla-
rın sadece  Türkiye'de  değil,  dünyanın  birçok  ülkesinde  de  bir 'yerli  malı üretimciliğini  ve 
tüketimini'  büyük ölçüde  yaygınlaştırdığını  düşünürsek,  böyle kurumların  iktisat  politi-
kasının ana çizgilerini  kamu oyuna mal etmek  üzere bir tür danışmanlık  hizmeti gördü-
ğünü söyleyebiliriz. 

10.3.1931 

RAHMİ BEY — İdeallerimize her bet göstermekle millî bünyemizin ana di-
gün biraz daha yakınlaşıyoruz. Yerli reklerinden biri olan paramızın da gittikçe 
malının zaferi  günden güne kat'ileşiyor. istikrar kazanmasına yardım etmiş olu-
Yerli malı kullanmanın bir millî borç yor. 
olduğu gittikçe dimağlarımıza, ruhları-
mıza yerleşiyor. Yerli malından istih- B u i t i b a r l a diyebiliriz ki yerli malı-
fafla  bahsedenlerin bile yavaş yavaş m n z a f e r i  a y n i amanda millî zekâmızın 
hak yoluna girdiklerini ibretle ve me- v e m i l l î Şuurumuzun zaferidir. 
serretle müşahede ediyoruz. Cemiyetimi- i k t i s a d î k u v v e t i m i z i n başlıca şartla-
zin devamlı ve tesirli telkinleri sayesin- r m d a n b i r i d e m i m s a n a y i i m i z d i r M i l l î 
de yerli malı şimdiye kadar hep ecnebi s a n a y i i m i z i n i n ü i ş a f l  n i s b e t inde sadece bir 
mallarile beslenen birçok kasabalarımızı h a m m a d d e m e m l e k e t i olmaktan uzaklaşı-
da fethetmeğe  başlamıştır. Müstehlik halk y 0 r u z 
yerli malına karşı gittikçe artan bir rağ-

KABOTAJ KANUNUNUN 3. MADDESİNİN TEFSİRİ (YORUMU) 
HAKKINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Kabotaj  kanunu denizcilik  işleri ve hizmetle/inin  Türklerce  yapılmasını amaçla-
maktadır.  Bu yönüyle, Türk  ekonomisinin tüm sektörlerinde  yabancıların değil  Türklerin 
söz ve karar  sahibi olmasını hedef  alan bir genel politikanın  tipik  örneklerindendir.  - . 
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Ancak, işin ince bir noktası  vardır:  Türkler  yabancılar kadar  bilgi  ve görgü  sahibi 
değilseler,  durum  ne olacaktır?  Bu noktada  hiç esneklik  yok mudur?  Kabotaj  kanunu 
örneğinde,  Mustafa  Şeref  Bey1 in yaptığı konuşmada  görüldüğü  gibi, Cumhuriyet  rejimi 
esnek davranıyor.  Yabancı  kaynaklı  bilgiyi  ve katkıyı  almaya engel olacak  bir tutum söz 
konusu olmuyor. Bu konu benzen örneklerle  yine karşımıza  çıkacaktır. 

t 

5.3.1931 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİ-
SAT VEKİLİ) — Akdeniz ve Adalar 
denizi sahillerimizde büyük sünger tar-
laları vardır. Bunlardan Türk tebaasının 
istifadesi  için hükümet. teşvikatta bulun-
du ve talip olanlara hariçten mütehassıs 
getirerek kendilerine saydi öğretmek için 
müsaade etti. Kabotaj kanunu mucibin-
ce bu gibi san'atlar yalnız Türklere mah-
sustur. Kanunun esas maksadı san'atın 
icrasını Türk tebaasına tahsis etmekti. 
Hakikati halde kabotajda onlara kendi 
teşebbüslerile istifade  etmek, kâru zarar 
kendilerine ait olmak üzere san'at icra 
edilmesi manasını tazammun eder. 

Heyeti Celile bunu kabul ettiği tak-
dirde gerek sünger saydi ve gerek üçüncü 
maddede tasrih edilen istifadeler  için Türk-
lere mütehassıs sıfatile  ecnebiler tefrik 
olunabilecekler. Bu tefsir  çıktıktan sonra 

ecnebiler mütehassıs sıfatile  ne kadar müd-
det için gelebileceklerdir. Çünkü müdde-
tin uzun olması san'atm icrası şekline de 
inkılâp edebilir. Mütehassıs ve muallim; 
esas itibarile öğretmek vazifesini  üzerine 
almış bulunduğu için, şüphesiz bu vazife 
zaman ile, akıl ve mantık ile de mukay-
yettir. Öğretmek şüphesiz ya altı ayda ya 
bir senede ve yahut ta iki senede olacaktır. 
Bu büyük işi bir talimatname ile tesbit 
ederek hadisede aynini tatbik etmek, Hü-
kümetin bu tefsir  çıktan sonra üzerine 
düşen vazifesidir.  Bu vazifenin  şekli ifa-
sından şimdi burada söyliyebilirim ki; 
ayni şahsa altışar aylık, sekizer aylık, iki 
defa  nihayet üç defa  müsaade verilir bu 
müddet zarfında  öğrenmezse artık o kim-
seye yeniden ecnebi muallim getirmesine 
müsaade verilmez. 

MÜBADELE VE TEFVİZ MUAMELELERİNİN İNTACI VE 
KATİ TASFİYESİ HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

(KARŞILIK  NÜFUS  VE 
TAŞINMAZ  MÜLK  DEĞİŞTİRME  İŞLEMLERİNİN  SONUÇLANDIRILMASI) 

Cumhuriyetin  kuruluş  yıllarındaki  sorunlardan  birisi, ülkeden  nüfus  ve servet çıkışı 
ve ülkeye  gelen göçmen nüfusun  yer ve iş edinmesidir.  Önemli ölçekteki  nüfus  ve mülki-
yet sorunlarının  ekonomi üzerinde  her yerde  görülen  etkileri,  o yıllarda  Türkiye'de  de  söz 
konusudur.  Şükrü  Kaya1  nın konuşması,  bu sorunların  yönetimi on yıla yakın bir süre uğ- 1 

raştırmış  olduğunu  belgeliyor. 

19.3.1931 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (DAHİLİ- nanistanla bir de mübadelei ahali mukave-
YE VEKİLİ) — Bu kanun uzun ve lesi aktedilmiştir. Mübadelei ahalinin Türk 
hazin bir destanın teşrii hatemesidir. noktai nazarından esası, yurdumuzu ya-
Lozan muahedesi müzakere edilirken Yu- bancı nüfuz  ve nüfustan  kurtarmaktı. Ta-
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rihimiz malûmdur. Memleketimizin, ana 
yurdumuzun her tarafı  bir zamanlar his-
sei şayialı mülk gibi bir takım istihkak 
davalarına maruz oluyordu. 

Bir milletin en birinci borcu, bir Hü-
kümetin en yüksek vazifesi  memleketi 
dahilinde milliyet birliğini temin etmektir. 
Lozanda aktedilen mübadelei ahali mu-
kavelesinin esası bu gayeye matuftur  ve 
bu gaye de istihsal edilmiştir. 

Yunanistanda kalan topraklardaki 
Türklerin adedi tahminen yarım milyonu 
mütecavizdir. 

Harpte bin köyümüz yanmıştı, büyük 
bir şehrimiz ve on kadar kasabamız yan-
mıştı. Garp vilâyetlerimiz bu halde idi. 
Şarkta daha bir çok vilâyetlerimiz evvel-
ce umumî harpte harap olmuştu. Van, 
Bitlis, Muş gibi Şarkî Anadolunun büyük 
şehirleri bu meyanda tahrip edilmişti. 
Karadeniz sahili de istilâdan kurtulama-
mıştır. Orta Anadoluda kalan bir kaç 
vilâyetimiz ise düşman istilâsına uğrayan 
memleketimizi kurtarmak içine ne canını 
esirgemişti ve ne de malını, orası da yor-
gundu. İşte 1923 te Türkiyenin vaziyeti 
bu halde idi. Yangından kurtulabilen boş 
evler, evsiz kalan yerliler tarafından  işgal 
edilmişti. Şehirlerdeki evler de, geriye ka-
lan boş bir kaç ev de devlet teşkilâtı ta-
rafından  işgal edilmişti. Bir de mübadele 
edilen halkın iktisadî ve içtimaî bünyeleri 
arasında büyük farklar  vardı. Türkiyede 
mallarını terkeden Rumlar bir çok şehir-
lerde sakin edilir. İstilâden kurtulan şehir-
lerin kısmı azamı yanmıştı. Harp sahası 
haricinde oturan Rumların ise ekserisinin 
arazisi yoktu. Halbuki Makadonyadan, 
Epirsen, Tesalyadan gelen Türklerin kısmı 
azamı çiftçi  idi. Binaenaleyh her mübadi-
lin, yahut her muhacirin kendi ihtiyacına 
ve kendi alışkanlığına göre sahayı iskân 
tefrikinin  imkânı yoktu. Hükümet bir 
takım emri vakiler karşısında kaldı. 

Mal kısmı da bundan daha kolay 
değildir. Herkesin, her ailenin malı, esas 

ve kıymet itibarile tayin ve tesbit edilecek, 
burada onun tam muadili ve mukabili 
verilecekti. Halbuki bilirsiniz ki bizde ve 
halâ Yunanistanda tasarruf  vesaiki sa-
yılamıyacak kadar mütenevvidir. Tapu 
senetleri ve bunlar da kıymeti muharrereli 
olur, kıymetsiz olur. Bazısının hududu 
muayyendir. Bazısının değildir. Ondan 
sonra vakfiyeler,  fermanlar,  temlikname-
ler, kuyudatı hakaniye, sipahî senetleri, 
timar ve zeamet senetleri ve tahmin se-
netleri, ilâmlar, mübayenet hüccetleri, ik-
rar hüccetleri, mabeyin senetleri, gedik 
senetleri, paftos,  terhin, beybilvefa,  ipotek, 
hakkı karar beyannameleri, veraset hüc-
cetleri, yangın yerleri bonoları, bir de 
muhtelit komisyonun kabul ettiği talep-
nameler ve beyannamelerdir. 

Bu kadar müteferrik  ve mütenevvi 
vesikalar yalnız hakkı mülkiyeti isbat 
içindir. 

Bir mübadilin evvelâ malı olduğunu 
isbat etmesi, sonra malının kıymetini isbat 
ve tesbit etmesi lâzımdır. Kadastro olmı-
yan memleketlerde bunu tayin ve tesbit 
etmek emri muhaldir. 

Bilâhare heyetler tarafından  yapılan 
takdirler de hep takribî olmuştur. İlâ-
vesi lâzım gelen bir şey de gelen muhacir-
lerle giden muhacirler arasındaki nevi 
iştigal ve ihtisas farklarıdır.  Meselâ Ma-
kedonyanın köylerinden getirdiğimiz çift-
çileri; buradan giden Rumların toprakları 
olmadığı için metruk köylere yerleştireme-
dik. Niğde, Bor ve Niksar gibi yerlere, 
oradaki Rumların evleri bulunmakla be-
raber arazileri olmadığı için, Selânik köy-
lüsünü getirmek, bu köylüleri açlığa 
mahkûm etmek demekti. Bunları beheme-
hal arazili bir yere oturtmak lâzım gelirdi. 
Bu suretle şarktaki arazi kiymetsizlendi 
ve kimse buralara talip olmadı. Sahillerde 
bulunan araziye ise, tehacüm arttı ve 
herkes oralara talip oldu, ve binnetice 
oralardaki iskân ve mübadele vaziyeti 
daha ziyade güçleşti. 
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Muhacir iskânı meselesi her yerde ve 
her zaman çok müşkülâta maruz kalmış-
tır. Senelerce uğraşılan, bir çok fedakâr-
lıklar yapılan Felistin Yahudi iskânı bile 
başarılamamıştır. 1923 ten (930) a kadar 
kırk milyon lira sarfedildiği  halde 10 se-
nede ancak yüz elli bin nüfus  iskân edile-
bilmiştir. Ayni mesele Yunanistanda da 
halâ halledilmiş değildir. 

Biz yedi sekiz müşkül ve çetin sene-
den sonra nihayet bu meseleyi her hangi 

bir devletten daha eyi halletmiş bulunu-
yoruz. Biz kendi işlerimizi en çok tenkit 
eden idealist bir nesil olduğumuz için 
neticeden belki memnun değiliz. Biz Lo-
zan Muahedesi sayesinde ırkımızın en 
kuvvetli unsurlarından beş yüz bin nüfu-
su memleketimize ilhak ettik. 

Bunlar bizatihi memleketimiz için 
kuvvet olmuştur. İstihdaf  ettiğimiz asıl 
gaye de bu idi. 

ORDU MENSUBU ŞEVKET BEY'İN EMVALİ MİLLİYE VE METRUKEDEN 
MÜZAYEDE İLE SATILAN GAYRI MENKUL BEDELLERİ HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ İLE 
HAZİNEDEN TAKSİTLE GAYRI MENKUL MAL SATIN ALMIŞ OLANLARA 

BORÇLARINI TEDİYEDE KOLAYLIK GÖSTERİLMESİ HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(MİLLİ  VE  TERKEDİLMİŞ  MALLARDAN 
AÇIK  ARTTIRMA  İLE  SATILAN  TAŞINMAZLARIN 

BEDELLERİ  KONUSUNDAKİ  BİR  YASA  TEKLİFİ  VE 
HAZİNEDEN  TAKSİTLE  TAŞINMAZ  MAL  SATİN  ALMIŞ  OLANLARA 

ÖDEME  KOLAYLIĞI  GÖSTERİLMESİ  İÇİN  BİR  YASA  TEKLİFİ) 

Toprak  mülkiyeti  ve mülk  edinme,  Cumhuriyetin  ilk  döneminin  canlı ve kapsamlı 
konularındandır.  Bu dönemin  özelliklerinden  birisi, mülk  edinenlerin  yönetimden  sürekli 
olarak  bağışıklıklar,  kolaylıklar  ve aflar  isteyişidir.  Aşağıdaki  yasa teklifi  görüşmeleri, 
bunun örneklerindendir. 

21.3.1931 

AHMET REMZİ BEY (BÜTÇE 
ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-
RİRİ) (GAZİ ANTEP) — Hükümetin 
teklifinde  mahsulâtı ziraiye ile alâka-
dar her nevi fabrika,  tasirhane ve değir-
men bilcümle imalâthaneler bu tecilden 
istifade  ediyorlar. Halbuki bunların içer-
sinde diğer taraftan  tecile müsait olmıyan, 
vaziyeti itibarile tecili icap etmiyen mü-
sakkaflar  da mevcuttur, akar mahiye-
tindedir. Esasen gerek arazi ve bağ ve 
bahçeler gibi mahsulâtı arziye iradı ile 
irat verir mahiyette bulunsun, gerekse 
musakkaf  olarak kira getirir mahiyette 
bulunsun, eğer tecil son zamanda düşen 
fiyatlar  dolayısile işte bunların hepsinin 

az veya çok nisbetler dahilinde tecili icap 
ediyor. Halbuki meselenin böyle şümullü 
bir sahaya götürülmesi ve bilhassa âmme 
menfaati  namına doğru değildir. 

Çünkü mukavele ile yapılmış olan 
bir muameledir. Her hangi bir hususî 
şahsın kendi yaptığı bir işten dolayı yal-
nız hazine karşısmdadır diye lâalettayin 
tecil istemesi, bu yolda gitmesi bizce teh-
likeli görülmüştür. 

Halbuki bağ ve bahçe gibi gayri men-
kullerin iradı olan mahsulâtı arziyenin 
fiatları  son zamanlarda çok düşmüş ve 
hatta kuraklık dolayısile hiç olmamıştır. 

Bu itibarla encümenimiz bu müsaade-
yi mahsulâta hasretmiştir. 
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İSMET BEY (ÇORUM) — Remzi 
Beyefendinin  mütaleası bendenizi tatmin 
etmedi. 
Ordu Mebusu Şevket Bey arkadaşımız 
İstida Encümeni Reisidir. Esbabı muci-
besinde izah ettiği veçhile encümene res-
mî ve hususî vuku bulan bir çok müra-
caatlar ve şikâyetlerin tetkiki neticesinde, 
bu emvali milliye ve metruke satış bedel-
lerinde tediye müşkülâtını hafifletecek  bir 
tedbirin kanunileştirilmesi lâzım olduğu 
kanaatına vasıl olmuştur. 

Hükümet bilûmum satılmış gayri 
menkullere şamil bir tecilden ziyade tedi-
ye müşkülâtının en ziyade mevcut olduğu 
nevilere ait bir tecilin, kanunlaştırılmasını 
teklif  ediyor Hükümetin getirdiği teklif 
makuldür. Meselâ Hükümet teklifinde  zi-
raate mahsus her nevi arazi ile mahsulâtı 
ziraiyeyi işliyen imalâthaneleri bu mü-
saadeye mazhar ediyor. 

Bendenizce en çok tediye müşkülâ-
tını icap eden sebeplerden birisi mahsulâtı 
arzıyye kıymetlerinin son derece düşkün-
lüğüdür. İkincisi; mahsulâtı arzıyye işle-
yen ve onların istihlâkini temin eden fab-
rika ve sanayii ziraiye müesseselerinin 
vasaitsizliğidir. Binaenaleyh müsaade hem 
mahsulâtı arziyeye ve hem de bu mahsulâtı 
imal ve izhar eden, bunlarla alâkadar olan 
müessesata şamil olacaktır. Yani kanun, 
iki faideyi  temin etmektedir. 

Bütçe Encümeni, yalnız tediye müş-
külâtının çok müessir olduğunu, mahsu-
lâtı arziyye kıymetinin düşüklüğünü na-
zarı itibare almış ve müsaadeyi ona has-
retmiştir. Onların istihlâkini ihzar ve te-
min eden ve onun kıymetini az çok tez-
yide hadim olan müessesatı ziraiye ve sa-
naiyeyi çıkararak yerine kuvvetsiz bir 
esbabı mucibe ile irat getirmiyen arsaları 
koymuştur. 

KEMAL BEY (ADANA) — Şu bir 
kaç sene zarfında  işletilen arazi, sahip-
lerine hiç bir şey temin etmiyor. Hava-
ların müsaadesizliği ve fiyatların  tarihte 
görülmediği derecede sükutu, masarifi 
istihsaliyeyi bile korumuyor. İşte buna 
binaendir ki Encümeni âli bu arazi sahip-
lerinin taksitlerinin tecile tabi tutulmasını 
muvafık  görmüş ve bu hususta Meclisi 
Âliye böyle bir şey teklif  etmişlerdir. Bu 
gibi erazilerle beraber Emlâk ve Eytam 
Bankasına devredilmiş ve bu banka va-
sıtasile halka taksitle satılmış bir kısım 
erazi de vardır. Bunlar pek yüksek olarak 
satılmıştır. Bunlar ayni şekilde niçin ithal 
edilmiyor? Bunlar da ayni müsaadeye 
mazhar olsunlar. 

Emlâk ve Eytam Bankası millî bir 
müessesedir, millî bir bankadır. Millî mü-
esseselerin de bu gibi şeyleri daima düşün-
mesi ve halkı himaye etmesi vazifesidir. 
Onun için Emlâk Bankası tarafından  tak-
sitle satılan arazinin de müsaadeye maz-
har edilmesini bendeniz rica ediyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY 
(MALİYE VEKİLİ) (ÇANKIRI) — Bu 
teklif  doğrudan doğruya Hükümete taal-
lûk eden bir tekliftir. 

Emlâk Bankası ise ayrı ve müstakil 
bir müessesedir. Burada bir kanun ya-
pılmış, Devletin 10 milyon lira sermaye 
ile bu bankaya iştiraki ve bu iştirakin 
Devlet emlâkine icrası kabul olunmuştur. 

Bankanın meclisi idaresi vardır, ban-
ka düşünüyor: Sermayesini, eytamın pa-
rasını ne suretle tenmiye edeceğim diye. 
Bankanın, meselâ; dört, altı taksit ile 
sattığı bir şeyi burada nasıl yirmi taksite 
bağlıyabiliriz ? 

Bu doğru olmaz kanaatindeyim. 

PULLUK KANUNU ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER 

Mustafa  Şeref  Bey'in kısa konuşması,  ekonomik  gelişmenin tipik  sorularından  bi-
risine yönetimin verdiği  yanıtı ortaya koyuyor:  Tarımın  bir an önce makinalaşmasına  mı 
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öncelik  vermeli,  yoksa tarım araçlarının  yurtiçinde  yapımına mı ? İkisini  birden  yapabil-
mek asıl amaçtır; ama bunu gerçekleştirebilmek  olanaksız  sayılır.  Yönetimin  önceliği, 
tarımın bir an önce makinalaşmasıdır. 

26.3.1931 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Maksadımız, bilhassa kara-
sabanın yerine biran evvel pulluğu ika-
medir. Karasabanın yerine pulluğu ika-
me, zatında bir ziraat siyaseti için muay-
yen bir prensip olmağa layik derecede 
ehemmiyetlidir. 

Pulluk 20 senedenberi birçok teşvik-
lerle himaye edilmiştir. Fakat, hiçbir za-
man pulluğun karasaban yerine ikamesi 
ciheti düşünülmemiştir. Bizim maksadımız, 
yalnız imalâthaneleri tesis değil, bilhassa 
bir an evvel köylülerimizin teamülüne 
pulluğu ithal etmektir. Bugünkü vaziye-
timizi nazarı dikkate alarak bu gayeye 
vasıl olmak için, pulluğun hem hariçten 

gelerek ve hem de dahilde imal edilerek 
köylünün eline geçebilmesi hususunu te-
min etmek lâzımdır. ... Tabii memleke-
timizde köylünün ihtiyacına kâfi  gelebile-
cek miktarda pulluk imali mümkün ol-
duğu dakikada birinci işimiz elbette ha-
riçten gelen pulluklar üzerine gümrük 
resmi vazetmek olacaktır. Fakat bugün-
kü vaziyete göre, bu yola girmek, bu ka-
nunun asıl hedef  tuttuğu köylülerin bir 
an evvel karasabandan pulluğa geçmesini 
tehir etmiş oluruz. Yani, eğer bugünden 
itibaren bu nevi âlât üzerine gümrük resmi 
koymağa doğru gidersek, karasabandan 
pulluğa intikal zamanı gecikmiş olur.... 

TÜRKİYE İLE ÇEKOSLOVAKYA ARASINDA AKTEDİLMİŞ (BAĞITLANMIŞ) 
TİCARET, VS. MUKAVELENAMESİNİN (SÖZLEŞMESİNİN) 

TASDİKİ (ONAYLANMASI)  HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Tarım  işlerinin henüz İktisat  Vekâletine  bağlı  olduğu  1931 'de,  Mustafa  Şeref  Bey, 
sadece  Türkiye'nin  değil,  tüm dünya  ülkelerinin  ortak  derdi  olan tarım fiyatlarının  düşük-
lüğü konusunda  kısa bilgi  vermektedir. 

26.3.1931 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Diğer memleketlerde zirai 
mahsulâtın fiyatı,  bizim memleketten daha 
fazla  düşmüştür. Yani, bizim memlekette 
zirai mahsul fiyatı  diğer memleketlere 
nisbeten daha yüksektir. Diğer taraftan, 
zirai mahsul fiyatı  yalnız bir memleket 
meselesi değildir. Bütün dünyaya ait bir 
meseledir. Bugün Romada içtima etmiş bir 
konferans  vardır. Orada bu mesele 52 
devletin iştirakile tetkik ediliyor. Bundan 
maada Avrupanın merkezinde ayni me-
seleyi konuşmak üzere teşekkül etmiş 
ayrı bir konferans  mevcuttur. Bunun se-
bebi, Amerika, mahsulâtı ziraiyesi gayet 

bol bir memlekettir. Mahsulâtını gayet 
ucuz ve mebzul bir surette çıkarıyor. 
Bunları mütemadiyen Avrupa piyasaları-
na döküyor. Bittabi o itibarla mahsulâtı 
ziraiye fiyatları  fevkalâde  düşüyor Bu 
hususta tedbir ittihaz eden memleket Bul-
garistandır. Mahsulâtının yüzde 50 nis-
betinde ihraç edilmesini temin için birta-
kım bonolar çıkarmıştır... Arzu edenler 
mahsullerinin mukabilinde bonoları ala-
rak vergilerinin bakayasını bu bonolar 
sayesinde mahsup etmiş oluyorlar. Mem-
leketimizde ise, bunu taklide mali vaziye-
timiz itibarile imkân yoktur. 
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İSMET PAŞA'NIN KURDUĞU YENİ HÜKÜMETİN 
PROGRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ 

1931 İlkbaharında  yapılan genel seçimlerden  sonra kurulan  İsmet  Paşa hükümetinin 
ekonomide  izleyeceği  yolda  bir değişiklik  yoktur.  Günün özelliği,  dünya  buhranının Tür-
kiye'ye  yansımasıdır.  Programın  vurgusu da,  bu yansımadan  doğacak  sorunları  küçül-
tebilmek  için kamu tasarruflarını  arttırmaktır.  Küçük  fakat  denk  bir bütçeye dayanan 
bir ekonomik  istikrar  çizgisi esastır. Ekonominin  dengeleri  buna göre ayarlanacaktır. 
Gündemdeki  öteki  sorunlar  (dış  borçlar,  Merkez  Bankasının işlerlik  kazanması,  çift-
çilerin korunması,  çalışma yaşamının düzenlenmesi  gibi) ekonomideki  istikrar  çizgisiyle 
bağdaşan  şeyler olarak  görülmektedir.  Sırrı  Bey'in ağırlık  noktası,  buhran ortamında 
özel kesimin korunmasıdır.  Hariciye  Vekili  Tevfik  Rüştü Bey'in (Aras)  konuşması ise, 
o gün Türkiye'nin  Avrupa ve uluslararası  topluluklar  karşısındaki  konumuna bir örnek 
olmaktadır. 

9.5.1931 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — İmar 
faaliyeti  ve memleketin iktisadi vaziyetinin 
inkişafı  Hükümetimizin başlıca nasbi nazar 
ettiği mevzulardır. Onun için evvel emirde 
hem imar ve iktisadın hem alelumum Dev-
let hayatının nizamı için mebde ve mesnet 
olan mali düşüncelerimizden bahsetme-
liyim. 

Bilirsiniz ki, satış fiyatlarının  bey-
nelmilel pazarlarda süratle tenezzülü her 
memleket gibi bizi de müteessir etmiştir. 
Memleketin ihtiyatlı ve mahsullerinin çe-
şitli olması sayesinde bizim buhrana mu-
kavemetimiz daha ümit bahş ve kudretli 
bir mahiyettedir. Bununla beraber, Devlet 
sarfiyatında  gayet ihtiyatlı tedbirler ile 
yeni seneyi karşılamak kararını ittihaz et-
tik... 

Bu sebeple, en büyük tedbir olarak 
bütçede tasarrufatı,tasavvuru  geçen bir 
azami dereceye çıkardık. Memur kadro-
larında yüzde 15 derecesinde bir tasarruf, 
alelûmum masraflarda  herhalde yüzde 
10 tenzil, şimendifer  işletmesinde çok ucuz 
ve tasarrufkârane  bir hattı hareket takibi 
gibi radikal tedbirlerle alelûmum bütçede 
geçen seneye nisbetle ümit ettiğimiz tena-
kus miktarı 30 milyondan hayli fazladır. 
Hadisata cevap vermeğe hazır ihtiyatlı ve 
sağlam muvazeneli bir bütçe umumi ha-
yat için de esaslı bir nazım olacaktır. 

Osmanlı borcundan hissemizi bir kati 
karara raptetmek emelimizdir. Hakkani-
yet ve kabiliyet dairesinde bir hallin bir 
gün taahhur etmemesinde menfaat  görü-
yoruz.... 

Milli paranın kıymetinin müdafaası 
ile kanuni istikrara doğru istihzaratın 
mütemadiyen ilerletilmesi Hükümetin he-
deflerinden  biridir... 

Cumhuriyet Merkez Bankası tesisi 
için en mühim merhale geçirilmiştir. Mem-
lekette çalışan yerli, ecnebi bütün mali 
müessesat mümessillerinden mürekkep Te-
sis Heyetinin nezaretinde açılan hisse kay-
dı muamelesi hitam bulmuştur.... Şimdi 
artık Bankanın işe başlaması için icap eden 
tedbirlerin ittihazına sıra gelmiştir.... 

Milli Devletin en mühim vasıtası olan 
Cumhuriyet Hazinesinin kudretini mu-
hafaza  etmek, iktisadi şartlarla ahenk 
temin edecek tadilât, usullerin ıslahı (ver-
gi) kanun lâyihalarına hakim olan esas 
fikirlerdir. 

Mali ve iktisadi tedbirlerimizin hep-
sinde çiftçilerimizin  vaziyeti ve mahsulleri-
mizin himayesi bizim esasımızdır. ... Ge-
rek kredi müesseselerinde, gerek iktisadi 
teşekküllerde ziraatımızla sureti mahsusa-
da iştigalimize şahit olacaksınız. Mem-
leket iktisadiyatında iş hayatmı tanzim 
eden kanun lâyihası hazırdır. 
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Harici ticareti inhisar altına alacağı-
mız tarzında yapılan işaalar her türlü 
aslü esastan âridir. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Biz Av-
rupalıyız. Fakat Avrupalılar ailevî mesaili 
düşünecekleri zaman bizi derhal kendi-
lerinden addetmiyerek, diğer hükümetler 
gibi, aralarında müzakerelere içtimalara 
davet etmiyorlar ve ancak bazı dostları-
mızın teklifleri  üzerine bizi de kendi ara-
larında bulundurmağa muvafakat  ediyor-
lar. 

İktisat meselesi: İnkâr olunamaz ki 
memleketimiz dahi bu gün buhran için-
dedir. 

Gerçi buhran bu bütün dünyada da 
vardır; bize mahsus değildir. Para mese-
lesi ancak bu buhranın netayicidir. Mem-
leketimizi mümkün mertebe hafif  kurtar-
mak ve tesirini azaltmak için şimdiye kadar 
alınan tedbirlerin, matlup neticeyi, mü-
kemmel bir surette vermediği görülmek-
tedir. 

Hükümet, halk hükümeti, bütün teş-
kilâtı ve mefkûreye  müstenit; fakat  hal-
kın insanî ve tabiî hukuku bazan ihmal 
edilmektedir. 

Teşkil edilen inhisarlar, ferdin  teşeb-
büs kudretini ve istidadını selbediyor, ve 
yahut uyuşturuyor. 

İstanbul Liman Şirketi, İstanbul Li-
manını öldürürdü, diğer inhisarlar birçok 
mütahassıs vatandaşları şahsan çalışmak-
tan ve istidatlarına inkişaf  vermekten 
menetti. 

Küçük, büyük sermayelerin semere 
vermesi imkânı münselip oldu. 

Malî kanunlarımızın sureti tatbikinde 
duyulan şikâyet umumidir. Gerçi ıslahat 
vadolunuyor, ancak bu kanunların vazın-
dan beri bir çok seneler geçmiştir. 

İsmet Paşa hükümetlerinin bu mem-
leketi nasıl demiryolları ile bir birine 
bağladığını iftiharla  görüyorum ve bu nok-

ta İsmet Paşanın mucibi iftiharı  olmıya 
yegâne sebep olabilir. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (HARİ-
CİYE VEKİLİ) (İZMİR) — Sırrı Bey 
Heyeti Celilenize maruzatta bulunurken 
Türk iyenin Avrupa ailesinde olduğunu 
ve fakat  böyle olduğu halde neden Av-
rupa Devletlerinin kendi aile işlerine ka-
rıştırılmamak istenildiğini söyledikten 
sonra bu ailevî işlerine karıştırılma masının 
bir sebebi olacağına işaret etti ve kanun-
larımızın mükemmeliyetini beyan ederek 
acaba bir kusurumuz var mı? dedi. Bu 
noktada Türkiyenin hiç bir kusuru yok-
tur. Yalnız Avrupa ittihadı teşebbüsünün 
manası nedir? Mahiyeti nedir? Avrupa 
ittihadı teşebbüsü her kesin bildiği gibi 
Fransa Hariciye Nazırının ortaya attığı 
bir fikirle  başlar - ve bunun Cemiyeti 
Akvamda dahil olan âzaya münhasır ol-
masile başlar ve anladığımıza göre bu 
coğrafî  bir vaziyetin icabı olmuştur. Yok-
sa falan  devletin kanunları ve sairesi diye 
bir ölçü mevzubahs değildir. 

Meselâ: Japonya gibi kanunlarının ve 
medenî vaziyetinin yüksek olduğu mü-
sellem olan bir devlet Cemiyeti Akvamda 
esasında ve başında olduğu halde çağırıl-
mamıştır. Esasen Akdenizde büyük bir 
şibicezire teşkil eden Anadolunun ve yanı 
başımızdaki İstanbulun coğrafî  vaziyetini 
tayin etmek şu veya bu siyasî cemiyete ait 
olamaz. Türkiyenin Akdenizdeki vaziye-
tini kimse tağyir edemez. Cemiyeti Akvam 
Meclisi Umumisinin kararma istinaden 
teşekkül eden Avrupa ittihadı tetkik ko-
misyonu cihan iktisadî buhranının - Av-
rupaya teallûku itibarile - müzakereye 
konmasına karar verdi. 

Ve komşumuz ve dostumuz Rusya 
ile bizim ve İzlandanın davetlerine karar 
verdi. Ondan sonra Pariste toplanan talî 
komisyonlardan birinde bazı işlerin Ce-
miyeti Akvam âzasına ait olduğu ve Ce-
miyeti Akvam ailesi işlerine ait şeyler 
noktai nazarından Cemiyeti Akvamda da-
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hil olmıyan devletin müzakereye iştirak 
edip etmemesini ileri atanlar bulundu. 
Ekseriyetle menfi  bir karar da verildi. Fa-
kat buna taraftar  olmıyan ve itiraz eden 
mühim devletler de vardı. Bu münase-
betle ileri atılan şey Cemiyeti Akvama da-
hil olmıyan devletlerin müzakereye iştirak 
edip etmemesi meselesidir. Yoksa Türki-
yenin şu veya bu noktai nazardan girip gir-
memesi değildir. Türkiye kuvvetlerinin hiç 
bir noktadan ve hiç bir vesile ile sevk ve 
idaresi; ancak B.M. Meclisinin itimat et-
tiği icra kuvvetlerinden gayrisine bırakıla-
maz. Türkiye kuvvetlerinin her hangi bir 
kararla şu veya bu suretle sevk ve idaresi 
mevzubahs oldu mu ancak bu B. Meclisin 
itimat ettiği hükümetin delegesinin mev-
zubahs olan işi müzakeresine ve karara 
iştirak etmiş olması lâzımdır. İşte bu 
hak bize temin edilmediği içindir ki. 

diğer devletlerin işlerini bilmem ve on-
lara karışmak vazifemiz  değildir. 

Bütün arzularımıza rağmen gireme-
dik. Filhakika hududunu ölçüp biçeme-
diğimiz ve her hususuna müsavi hukukla 
karışamıyacağımız tertiplere ve taahhüt-
lere memleketimizi sürüklemek elimizde 
değildir. 

Hiç bir cepheye aidiyet ve cepheler 
doğurmak politikasını beğenenlerden de-
ğiliz. İşte umumiyetle izah ettiğim bu se-
beplerden dolayı esas fikri  kendi fikrimiz 
olduğu ve tecelli eden bu günkü haldeki 
şu müesseseyi teşvik ettiğimiz, beğendi-
ğimiz ve kendisi ile bir çok noktalarda 
teşriki mesai ettiğimiz halde şu Cemiyeti 
Akvam âzası olmak vaziyeti Türkiye için 
henüz mevzubahs olmuş değildir. 

CUMHURİYET HALK FIRKASI 
ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KONGRESİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Topluma  bakış,  siyaset araçlarının  biçimlenişi, iktisat  politikasının  bazı temel kav-
ramlarla  ortaya konuluşu  ve bütün bunların bir devlet  yönetimi için birleştirilmesi,  Cum-
huriyet rejiminde  ilk  kez  1931 Kongresinde  kabul  edilen  CHF  Programı  ile ortaya çık-
mış sayılabilir.  Birçok  yönden  ilk  derli  toplu program sayılacak  bu belge,  1970'lere, hatta 
bugüne kadar  uzanan esaslar taşımaktadır.  1931 'deki  CHF  Üçüncü  Büyük Kongresinin 
asıl önemi de  bu belgenin kabulünde  bulunur. 

Kongrede,  ekonomi ile ilgili  görüşmeler  ve tartışmalar,  daha  çok çeşitli  çevrelerin 
günlük  ve yapısal sorunları  dile  getirmeleri  üzerinde  toplanmaktadır.  Büyük çiftçilerin, 
ticaret  ve sanayi çevrelerinin  siyasetteki  temsilcileri  bu sorunları  ortaya koymakta,  ken-
dilerine  koruma  sağlayacak  genel çözümler aramaktadırlar.  Koruma  istekleri  o günün 
özelliğidir.  Her  çevrenin iktisat  politikası  anlayışı, genellikle  kendilerini  merkez  olarak 
kabul  eden  bir koruma  çemberinin kurulmasına  yönelir. 

Yönetimin  temsilcilerinin  (Mustafa  Abdülhalik  Bey, Mustafa  Şeref  Bey, Recep Bey, 
Hasan  Fehmi  Bey) bu görüşler  ve dilekler  karşısındaki  tavrında  ortak  bir çizgi okuna-
bilir. Devletçiliğin,  bu çizginin ekseni olarak  oluşmaya başladığını  izlemek  zor değildir. 
Aynı zamanda,  yönetimin yeni parti programını  hem bir siyaset yapısı, hem de  bir iş prog-
ramı saydığı  söylenebilir. 

10-18 Mayıs, 1931 

YELİ BEY (ÇANAKKALE) — Bir-
kaç sene evvel memleketimizde yetiştiri-
len zahire kendi ihtiyacımıza göre ve daha 
az olduğu için ve kendi ihtiyacımızı kıs-

men hariçten temin ettiğimiz için hükü-
met gümrük vasıtasile çiftçiyi  himaye et-
mek zaruretinde kalmıştır. Ve bu suretle 
yapılan himaye neticesinde çiftçimiz  va-
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ziyetini inkişaf  ettirmiştir. Ve bugün ken-
di memleketimizin ihtiyacım temin ettik-
ten başka harice ihracat yapacak, bir va-
ziyete gelmiştir. Fakat bu vaziyet çiftçi 
için hayırlı bir netice olmamıştır. Çünkü 
bizim memleketimiz, bizim çiftçimiz  baş-
ka memleketlerin çiftçilerile  rekabet ede-
bilecek vaziyette olmadığı herkesçe ma-
lûmdur. Meselâ Amerika gibi, hatta Ro-
manya gibi ziraat memleketlerile rekabet 
etmenin imkânı yoktur. Vaziyet bu mer-
kezde iken bir de Rus dampingi belâsı 
çıkmıştır. Binaenaleyh öyle bir vaziyete 
gelmiştir ki zahire fiatları  istihsal fiatları-
nın hemen hemen nısfına  düşmüştür. Bu 
hayırlı mıdır? Bu memleket için hayırlı bir 
netice değildir. Vakıâ ucuzluk iyi gibi 
görülüyorsa da bilâkis memleket iktisa-
diyatını sarsan bir şeydir. Çünkü köylü-
müz ziraatten başka bir şey yapmak kud-
retinde değildir. Binaenaleyh birçok çiftçi-
miz zeriyatlarını noksanlaştıracak ve bu 
suretle gene eskisi gibi buğdayımızı hariç-
ten tedarik etmek mecburiyeti hâsıl ola-
caktır. Ve sonra birçok vatandaşların işsiz 
kalmasını intaç edecektir. Ve birçok arazi-
miz boş kalacaktır. Acaba çiftçiye  başka 
bir himaye tarzı, bir prim tarzı düşünüle-
mez mi? Meselâ: hükümet kambiyoda 
yaptığı gibi harice ihraç edilen zahireyi 
kendisi makul bir fiatla  mubayaa ederek 
ve zararını kendisi takabbül ederek harice 
satması. Bu vehleten hükümet için bir 
bar teşkil edebilir, fakat  hakikatte bu bar 
değildir. 

Çünkü bu sayede çiftçinin  istihlâk 
kudreti artacaktır. Çiftçi  ekseriyetle dahilî 
sanayi mamulâtını sarfettiği  için sanayi 
erbabına, tüccarlara faydası  dokunacak-
tır. Bu ne demektir? Çiftçinin  vaziyetine 
bütün vatandaşların iştirak etmesi de-
mektir. Bugünkü vaziyette çiftçi  diğer sı-
nıflara  nisbetle daha himayesiz bir şekilde 
kalmıştır. Bütün sanayiimiz de himayeye 
muhtaçtır, bunları himaye etmek lâzımdır. 

Bugünkü vaziyette Ziraat Bankası 
hemen hemen sahipsiz vaziyettedir. Sa-

hipleri belediyeler midir? İdarei hususiye -
ler midir? Yoksa mahallî çiftçiler  midir? 
Kimsenin bildiği yoktur. 

Ziraat Bankasını çiftçiye  para vere-
cek bir şekle sokmak demek bankayı, ban-
kacılık yapar bir vaziyete sokmak de-
mektir. Banka bugünkü vaziyette zengin 
bir sermayedardır, daha doğrusu bir faiz-
cidir. 

Başka yaptığı bir iş yoktur çiftçiye 
göre. 

SADETTİN RIZA BEY (İSTAN-
BUL) — Kredi temini, kooperatifler  tesisi 
için Ziraat Bankası lâzım olduğu derecede 
çalışırsa istihsal fiatlarmda  yüzde on ka-
dar bir miktar tenezzülü temin eder. Di-
ğer memleketler bu vaziyete yani emtia 
fiatlarının  tenezzülünü nazarı itibara ala-
rak muhtelif  tedbirler bulmuşlardır. Zen-
gin memleketler yani Amerika ve saire gibi 
memleketler hazineden bunu telâfi  etmek 
suretile temin etmişlerse de Bulgaristan ve 
Yunanistan gibi yerlerde doğrudan doğruya 
bu zararı müstehlike taksim ve takmil et-
mek suretile telâfi  etmişlerdir ki; biz de 
bu düsturu ve bu tedbirleri almıyacak olur-
sak memleketin istihsalâtı çok zâfa  uğrı-
yacağı gibi köylü de ayağa kalkamıyacak 
bir vaziyette kalacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜŞA-
NE) —- Buğday fiatlarının  çok düşkün 
olması, , memleket nüfusunun  hemen üçte 
ikisini teşkil eden çiftçimizin  pek muztarip 
olduğu hepimizce malûmdur. Buğday fiat-
larının yükselmesi için lâzımgelen teda-
birin ehemmiyetini takdir ederim. Fakat 
programa buğday fiatlarını  yüksek tuta-
cağız diye bir fikir  ilâvesinde amelî bir şey 
olmayacağına da kailim. Çünkü hadisat 
altı ay sonra o fikrin  aksini veyahut başka 
bir tedbirin tatbikim istilzam edebilir. 
Bunlar programa girecek şeyler değildir. 
Bunlar tatbikat ve icraat programlarında 
yeralacak işlerdir. 

Takdir buyrulur ki, bugün buğday-
dan alman nakliyat ücreti kömür baha-
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hasına tekabül edebilecek bir derecede bile 
değildir. Yani buğdaydan alman nakliyat 
resmi diğer bütün eşyadan alınan nakliyat 
resmile kıyas kabul etmez derecede az-
dır. Buyruldu ki, bazı memleketler müs-
tehliklerine bunu ödettirdiler. Çok açık 
ve samimî olarak arzediyorum. İlk daimî 
tarifeleri  teklif  eden olduğum için 337 
senesinden itibaren Türkiye Halk Fırkası, 
Türk çiftçisinin  lehine buğday fiatını  müs-
tehlik zararına dahi olsa çiftçinin  lehine 
muhafaza  etmiştir. 

Gümrük tarifelerini  o zamandan iti-
baren tezyit etmek suretile, yani bunu 
yapmamış değildir. Takdir buyrulur ki, 
buğday üzerinde normal fiat  12 kuruş 
olduğundan biz bundan 3,5 kuruş resim 
alıyorduk. Son zamanlarda bununla da 
iktifa  etmedik, 6 kuruş 20 santime kadar 
çıkardık. 

Dünya o kadar değişmiştir ki, bizim 
gümrük resmimizi sıfıra  indirecek bedava 
mal verecek şekle gelmiştir. 

Bir arkadaşım, büyük çiftçi  rehinle 
para alacak tâ, küçük çiftçi  alamıyacak 
mı? diye sual buyurdular: Küçük çiftçi, 
suretle istifade  edebilir, birisi kefaleti  mü-
teselsile ile, diğeri de rehin suretile ve 
hatta ziraî kooperatifler  bulunan yerlerde 
üç suretle para alabilirler. Halbuki büyük 
çiftçi  için bu şerait yoktur. Onlar yalnız 
rehin suretile para alabilir. Kefaleti  müte-
selsile altına giremezler. 

Ziraat Bankası gerek büyük ve gerek 
küçük çiftçiye  para tevzi etmiştir. Bugün-
kü şeraiti ziraiye ve zahire fiatlarına  göre 
gününde tahsil edememiş bulunduğu için 
çiftçinin  hergün artmakta olan ihtiyacına 
istenildiği derecede yetişilememesinden 
hergün artmakta olan ihtiyacatma iste-
nildiği derecede yetişilememesinden mü-
tevellit gerek büyük ve gerek küçük çift-
çilerde az çok bir sızıltı mevcuttur. 

mizin maruz kaldıkları vaziyettir. Yalnız 
millî bir noktai nazardan değil, bütün 
dünya âlemini bugün en çok işgal eden 
mesele, bu buğday ve hububat fiatları 
meselesidir. 

Köylümüz ve bilhassa küçük çiftçi-
miz Ziraat Bankasından lâzım olduğu 
kadar yardım göremiyor. 

Nereye gittikse şikâyet, sorduğumuz 
zaman üzerine en çok şikâyeti toplıyan, 
Ziraat Bankasıdır. 

Halbuki Ziraat Bankası bilhassa ge-
çen seneye kadar muamelâtı umumiye 
içerisinde tüccarlarla muameleye daha çok 
kıymet vermiştir. 

Bankacılık noktai nazarile düşünül-
düğü zaman Ziraat Bankasını haklı bul-
mak mümkündür. Fakat Ziraat Bankası 
benim nazarımda ticaret yapmakla mü-
kellef  bir müessesesei maliye değil, devle-
tin hidematı umumiyesinden birini ifa 
eden bir müessesedir. Fazla para kazan-
maktan ziyade ziirraa nafi  olmak vazife-
sile mükelleftir.  Dünyada ziraî inkişafı  te-
min yolunda bir misal diye gösterilen 
Bulgar Bankasında milyonlarca mevduat 
bulunduğunu bir misal olarak söylemek 
isterim. Orada tüccar için ayrılmış bir tek 
para bulamazsınız. Bütün sermayesini yal-
nız ziraî sahaya inhisar ettirmiştir. Bunun 
içindir ki Bulgar çiftçisi  daha müreffeh 
ve ziraîı sahada daha mütekâmil bir istik-
bal üzerindedir. 

ZAMİR BEY (ADANA) — Harbi 
umumî felâketinden  sonra sanayile uğra-
şan milletler ziraatle uğraşmağa ve ziraatle 
uğraşan milletler sanayile iştigale başladı-

, lar ve azamî istihsal peşinde koştular. 
Bu öyle bir vaziyet husule getirdi ki bil-
hassa bu son zamanlarda husule gelen 
vaziyet çiftçilerin  aleyhine döndü. Evvelce 
bir muvazene vardı, bu muvazene tama-
men kayboldu. 

VASIF BEY (İZMİR) — Memleketin Birkaç çiftçi  arkadaş bir okka buğday 
bugün en mühim ıstırap membalarından getirir ve pazarda satardı. Bir okka gaz 
biri çiftçilerimizin  ve küçük müstahsilleri- alır giderdi. Bugün bir okka gazi almak 
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için yedi okka buğday satması lâzımdır. 
Sonra bir metro basma alırdı. Bunun için 
nihayet nihayet 100 para üç kuruş verirdi. 
Halbuki bugün ayni basmayı 40 kuruşa 
alıyor. Demek sekiz misli artmıştır. Bu 
sene buğdayımız kaç ton oluyor ve 
ne miktar olacak, bizim ihtiyacımız nedir. 
Türkiye kaç ton istihlâk edecektir. Bunu 
bir defa  tesbit etmek lâzımdır. Bunu tes-
bit ettikten sonra bakiye buğdayı (müm-
kün ise hükümetimizden çok rica ederiz) 
bunu mubayaa etsin. Hiç olmazsa pazar-
dan fazla  miktarını kaldırsın. Türk köy-
lüsü elindeki buğdayını getirdiği zaman 
satsın ve cebine para girsin, kendim de 
çiftçiyim  ve bunu söylüyorum - mahsu-
lümüzün yarısını meccanen verelim. Hiç 
olmazsa bakiye kalanı pazara çıkardığı-
mız zaman para yapalım. Ve ihtiyacımızı 
temin edelim ve muvazene de husule gel-
sin. 

SADEDDİN RIZA BEY (İSTAN-
BUL) — Filhakika Ziraat Bankası mem-
leketin her tarafında  çok fazlaşmıştır. 
Böyle olmakla beraber Ziraat Bankasının 
her tarafında  çok fazlalaşmıştır.  Böyle 
olmakla beraber Ziraat Bankasının esas 
mevzuu olan zürraı unutarak ticarî sahada 
sermayesini kullandığı, şayet sermayesini 
ticarî sahada hiç kullanmıyacak olursa 
sermayesini zayi edeceği kanaatindedir. 
Halbuki Ziraat Bankası Vasıf  Beyin bu-
yurduğu gibi ticarî işlerde sermayesini 
kullanmamasile sermayesi tenakus etmez. 
Bilâkis tezayüt eder. Çünki Bankanın 
doğrudan doğruya iktisadî vaziyeti yani 
krediyi nazarı itibara aldığı zaman bu 
Bankanın senelerdenberi ancak zürra ser-
mayesi kullanması ve sonra doğrudan 
doğruya arazi gibi ipotek mukabilinde pa-
ra vermesi hasebile Bankanın sermayesi 
tezayüt etmektedir. Bugün îstanbulda Em-
niyet Sandığı doğrudan doğruya emlâk 
mukabilinde ikrazatta bulunmakla ser-
mayesini azaltmış ve itibarmı kaybetmiş 
değil bilâkis arttırmıştır. Binaenaleyh Zi-

1 raat Bankasının zürraa tüccarları tercih 

etmesi kendisini daima zâfa  uğratacak bir 
hâdisedir. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Ben-
deniz tamamen ihtiyacatımız tatmin edil-
dikten sonra ve dünya ahvalinde, devletin 
yapacağı ticaret muahedelerinde hubu-
bat istihsalâtımızdan, makine alırken sen 
de bizim buğdayımızı al, gibi bir şey teklif 
etmek mümkün olmaz mı! Bu mümkün 
olmazsa istihsal işlerimizin tesbit ve tah-
didi kanaatindeyim. Bunu yegâne çarei 
hayat görüyorum. 

Meselâ Adana muhitini ne ile yaşa-
tacağız? Düşünmeli. Sen pamuk ekecek-
sin, ben senin pamuğuna fabrika  yapa-
cağım. Memleket dahilinde bezleri senin 
pamuğundan yapacağım. Buğday, arpayı 
Adanaya ektirmemeli. Başka yerlere bunu 
tahsis edip yine inkişafına  müsait yerleri 
de büsbütün hububat yetiştirmeğe bırak-
malı. Bizim memleketimiz için şuna buna 
arzı iftikar  ekmeden yegâne kurtuluş ça-
resini bu tesbit ve tahdit usulünde görü-
yorum. 

DOKTOR ALİ RIZA BEY (DE-
NİZLİ) — Ziraat Bankası meselesi bir 
banka meselesinden daha ziyade birfırka-

* cılık meselesi olmuştur. 
Pardon başka türlü söyliyeyim: Fır-

kacılık Ziraat Bankası meselesi haline 
gelmiştir. Bugün köylerden vilâyet mer-
kezine gelip Fırka kapasına dayanan ve 
fırkadan  istimdat eden binlerce halk biz-
den rica ediyorlar, Ziraat Bankasından 
yardım teminini istiyorlar. Bizler her sa-
hada kendilerine az çok müfit  olduğumuz 
halde maalesef  bu işte kendilerine bir yar-
dımımız olamıyor. Bu da hiç şüphesiz 
Ziraat Bankasının sermayesinin azlığından 
ileri geliyor. Yara çok büyüktür. 

TURGUT BEY (MANİSA) — Zi-
raatte tahdit, Avrupada aktedilen birçok 
konferanslarda  mevzubahs oluyor. Hatta 
komşu birkaç devlet tütün gibi bazı is-
tihsal maddelerinde memleketler arasında 
tahdit yapılmasını ortaya sürüyorlar. Zi-
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raat, fabrikacılık  demek değildir. Sanayi-
de tahdit meselesi mevzubahs olabilir. 
Çünkü bir fabrikanın  kaç beygir kuvve-
tinde, nekadar gazle işliyeceği, şu kadar 
sây sarfile  ne kadar iş temin edeceği nok-
tası tamamile tesbit edilebilir. Fakat zi-
raatte bunu derpiş etmenin kat'iyyen im-
kânı yoktur. 

Şüphesiz bizim memleketimizin mü-
temadi bir surette harplerle uğraşması 
Ziraat Bankasının sermayesini azaltmış, 
çok daha azalması buna mümasil birçok 
sebepler dolayısile memleket zürraına fazla 
yardımda bulunamamıştır. Rus dampin-
ginden evvel hububatta en mühim dar-
beyi vuran Amerikada, Kanadada zi-
raatte tatbik edilen ziraatte sanayileştirme 
usulü olmuştur. İstihsal umumî harpten 
evvelki hadden çok daha fazla  hadde çık-
tığı halde istihlâk onun % 25 nisbetinde 
bir rakamla gösteriliyor, daha ziyade 
azalmıştır. Binaenaleyh bu kudretli te-
zayüt varken buğday fiatlarını  tesbit hu-
susunda yapacağımız tedbirlerin çok cı-
lız kalacağı şüphesizdir. Bununla beraber 
tamamile serbest bırakmak meselesi de 
hiçbir vakit vârit olmamalıdır. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Tah-
dit edilmemenin yapacağı tesir çok fena-
dır. Bendeniz dışarda İktisat Vekili Beye-
fendi  ile de temas ettim, hububatta tahdit 
caiz değildir dediler. Halbuki vazife  icabı 
tahdit edilmemenin yapacağı tesir mem-
leket için çok muzır olacaktır. 

Şimdi Adananın buğdayı bir sene ya-
şar Samsununki altı ay yaşar. 

Eğer hükümet bunları nazarı itibara 
alır da öylece bir tahdit yaparsa doğru 
olur. O vakit Adana pamuk istihsaline 
çalışır pamuk fabrikaları  yapılır ve hepi-
miz de bezini giyeriz. 

Hükümetin bu fikri  değiştirmesini ve 
bunu tetkik etmesini rica ediyorum. Çün-
kü şuurlu bir müdahalenin lüzumuna ka-
hiim. 

RECEP BEY (KÜTAHYA) — Bu 
Banka ya devletin kendi sermayesile tesis 
edilmiştir. Binaenaleyh murakabesi, ik-
razat, teminat, kıredi ve sair bütün muame-
lesi ve harekâtı hükümetin murakabesi 
altında tanzim edilir. Veyahut ta böyle 
olmaz cebinden kesesinden para vermiş 
birtakım hissedarlar tarafından  tesis edil-
miştin Bu takdirde de heyeti umumiyesi 
toplandığı zaman hissedarlar kendi işle-
rile nekadar alâka gösterirse Banka hak-
kında da ayni alâkayı sarfederler.  Bu-
günkü Ziraat Bankasının statüsü ne öyle 
ne de böyledir. 

Hem buğdaya devlet parası ile yardım 
hem de çiftçi  vergilerinden tenkis fikrine 
gelince bu da başka fikirdir.  Çiftçilerimi-
zin maruz kaldığı sıkleti tahfif  etmek için 
bugünkü halimizde bu teklifi  yapmak bin-
netice memleketimizde bir sınıf  meselesini 
tahrik etmek demektir. Halbuki biz, henüz 
kabul ettiğimiz programın esas maddeleri-
nin birinde sınıf  mücadelesi yapmıyacağı-
mızı, bir sınıfın  zararına diğer sınıfı  hi-
maye etmiyeceğimizi söylüyoruz. Maa-
mafih  eğer bu teklif  bir sınıfın  diğer sınıf-
lara nisbeten imtiyaza nail olduğu bir 
zamanda olsaydı bu mütalea muvazeneyi 
iade etmek maksadile doğru olabilirdi. 
Eğer memlekette bugün bir sıkıntı varsa 
bunu bütün sınıflar  hissetmektedirler. Me-
selâ işçi ve ameleyi ele alalım, malûmdur 
ki son seneler zarfında  amele yevmiyesi 
düşmektedir. Bir günde (50:60) kuruşla 
çalışanlar vardır. Çiftçinin  hayatını re-
fahlandırmak  bizim çok esaslı gördüğümüz 
bir fikir  olmakla beraber bir sınıf  için di-
ğer sınıfları  tazyik etmenin muvafık  ol-
madığı kanaatindeyim. 

Fiat düşüklüğünün veya tahayyül-
lerinin yalnız buğday ve arpa üzerinde 
değil, bunun birçok mahsulâtı arziyeye 
şamil olduğu doğrudur. Çiftçi  için bütçe-
den yardım düşünülürse diğer mahsulât 
müstahsilleri de tabiî bunu isterler. Hatta 
sade toprak değil bazı sınaî istihsal erbabı 
da bu talebe iştirak ederler. Fiat düşük-
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lüğü bugün tiftik,  afyon,  pamuk ve saire 
gibi arzî mahsulâta da şamildir. 

Meselâ pamuk piyasası 75 seneden-
beri dünyanın görüp işitmediği bir de-
receye tenezzül etmiştir. 

Afyon  meselesi de malûmu âlinizdir. 
Geçirdiğimiz mevsimde afyon  fiatları  iki, 
üç aylık zaman zarfında  kendi fiatının 
yüzde yüz, yüz ellisi kadar bir temevvüç 
göstermiştir. Tiftik,  yapağı ve saire de 
böyledir. 

Bugün ıstırap diye düşündüğümüz 
şeylerden bu memlekette ve bütün dün-
yada iki sene evvel eser var mıydı? Me-
selâ, bundan birkaç sene evvel (Damping) 
kelimesini bugün burada hazır bulunan 
muhterem arkadaşlarımdan kaç kişi işit-
mişti ?... 

İki sene evvel Türkiyede bugün buğ-
day buhranı hâkim dediğimiz bu kürsünün 
hâkim olduğu, bu vatanda bir yüklü araba 
saman 50:100 liraya satılmakta idi, buğ-
dayın kendisi değil, onun samanı bu fiata 
satılıyordu. Yüzlerce kilometre, mesafe-
lerden kıymetli bir meta gibi vagonlarla, 
arabalarla mıntakadan mmtakaya saman 
naklediliyordu, o zaman sap ve saman 
kilo başına beş kuruş belki masrafı  edilerek 
taşınan bir cevher halinde idi. Bugün 
buğday o günkü samandan ucuzdur. 

Demek ki, vaziyeti iktısadiyede is-
tikrar yoktur. 

Bugün Ziraat Bankasının bilirsiniz 
ki, nakit olarak mevcut olan sermayesi 
24 milyon kadardır. Bundan binalara ve 
sair gayri menkullere bağlanmış olan kı-
sımla bazı avanslara verdiği birkaç milyon 
çıkarılırsa elinde mevcut olan paranın 
yekûnu 17 milyon kadar bir şey tutar. 
Banka bugün memlekete bunun tam iki 
misli olan 34 milyon lira ikraz etmiştir. 
Diğer on yedi milyon mevduattır. 

Ziraat Bankasının yardımı yalnız çift-
çiye münhasırdır diye bugünden bir mad-

de yazarsak veyahut bu paranın piyasadan 
çekilmesi takdirinde fena  vaziyetler hâsıl 
olabilir. Hatta bu takdirde tüccarın doğru 
veya yanlış bankadan almış oldukları he-
sabı carilere müsteniden giriştikleri mua-
melâtı ticariyede bir panik husulü ihtima-
lini bile düşünüyorum. 

VASIF BEY (İZMİR) — Memleke-
timizdeki buğday meselesi memleketin 
içtimaî ve siyasî vaziyeti üzerine icrayi 
tesir eden bir meseledir. Bunu mükerreren 
ilân ettik. Hatta Büyük Şefimiz  gayet yük-
sek bir nutkunda büyük bir belâgatle ifa-
de etti, dedi ki: Bu memleketin efendisi 
köylüdür. 

Buğday, arpa fiatının  tenezzülü me-
selesinin eğer önüne geçmezsek memle-
ketin bütün uzviyetini tahrip edecek bir 
vaziyet olabilir. Bu memlekette büyük 
sanayi yoktur. Eğer buhranı iktisadîden 
diğerlerine nazaran daha az mutazarrır 
olmuş isek bir polikültürün bu memleket-
te mevcut olduğuna atfetmeliyiz.  Çok 
bahtiyarım. Bilhassa kendi dairei intiha-
biyemde bulunan üzüm ve incir dünya 
buhranından müteessir olmamıştır. Bunun 
için memleketin mühim bir kısmı halen 
ayakta bulunabiliyor. Fakat bunu ber-
taraf  edersek bu memleketin hayatiyetinin 
membaı doğrudan doğruya çiftçiliktir. 
Doğrudan doğruya köylünün müstahsil 
bir vaziyete girmesidir. Bunu temin ede-
mezsek, bunu azim ve ihtimamla yapmaz-
sak karşımızda yalnız iktisadî bir mesele 
görünmiyecek, memleketin doğrudan 
doğruya bünyesini sarsan bir vaziyet ta-
haddüsedecektir. Bunu programımıza 
koymakla Fırkamızın köylü ve çiftçi  ile 
olan alâkasını bir daha tebarüz ettirmiş 
olacağız. Balıkçılık, süngercilik kadar bu 
meseleye de ehemmiyet verdiğimizi ifade 
etmiş olacağız. Hiçbir zaman benim ve 
hatta zannederim ki diğer arkadaşlarımın 
dahi hatırından amelenin ve işçinin za-
rarına olarak çiftçiyi  himaye etmek fikri 
geçmemiştir. Biz de bu Fırkanın çok sa-
mimî bir azası olarak memlekette sınıf 
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mücadelesi yaratmamağa ahtetmiş adam-
larız. Biz de bu memlekette işçi ve amelenin 
hukukunu muhafaza  etmek istiyen adam-
larız. Buğday meselesini, çiftçiyi  ve köy-
lüyü himaye edeceğiz demek başka bir 
sınıfın  aleyhinde bir mana ifade  etmez. 

RECEP BEY (KÜTAHYA) — Sün-
ger, balık meselesi. Verdiğimiz program 
projesinde niçin süngerden bahsedilmişte 
buğdaydan bahsedilmemiştir, diyorlar. 
Programda gerçi bunun adı buğdaydır 
diye yazılı bir şey yoktur. Fakat programın 
iktisat kısmını terkip eden fennî  isimler ve 
tabirlerinin altını kazıdığımız zaman ora-
da buğdayın da ismi ve resmi mevcut 
olduğu görülüyor amma programda sün-
ger ve balık ismi geçiyorsa bunun başka 
sebebi vardır. Sünger ve balık bizim 
memleketimizde ihmal edilmiş servet 
membalarıdır. Ben bu hükümetin teşek-
külüne dahil olduğum halde yakın zamana 
kadar benim zihnimde böyle bir servet 
membaı tebarüz etmiş değildi. Hakikati 
söylüyorum. Bu servet membaını işlet-
meğe müntehi bir zihniyeti Cumhuriyet 
Halk Fırkasına vermek gayretidir ki bu-
nun kısa bir cümle halinde programa kon-
masına sebep olmuştur. Yoksa bunu kay-
detmek süngeri buğdaydan üstün görmek 
zihniyetinden mütevellit değildir. 

İSMET PAŞA — İktisat beşinci mad-
dedeyiz. Beşinci madde okunacaktır. 

5 — Küçük san'atler erbabını ve es-
nafı  müşküller ve zaaflardan  kurtarmak 
ve onları daha kuvvetli, emniyetli bir va-
ziyete koymak ve onlara kredi müessese-
leri yaratmak düşündüğümüz esaslı nok-
talardandır. Küçük ve büyük sanayi, ip-
tidaî madde müstahsillerinin menfaatle-
rinde uygun himayeye nail olacaklardır. 

Milliyetçi Türk amelesi ve işçilerinin 
hayat ve haklarım ve menfaatlerini  göz 
önünde tutacağız. Sây ile sermaye arasın-
da ahenk tesisi ve bir iş kanunu ile ihti-
yaca kâfi  hükümlerin vaz'ı Fırkanın mü-
him işleri arasında görülür. 

HASAN VASIF BEY (İSTANBUL) 
— Avrupada en büyük sanayiin inkişa-
fına  ve kuvvetlenmesine saik sermayedir. 
Memleketimizdeki sanayiin çok basit bir 
halde kalması sermayenin noksanlığın-
dandır. Sanayi ve Maadin Bankası mev-
cut olduğu halde bütün sanayi bundan 
istifade  edemiyor. Sanayi erbabına büyük 
vaitler yapan bu maddenin asıl tatbiki 
Bankanın sermaye ile teçhiz edilmesidir. 
Fakat Sanayi Bankası şimdiye kadar tut-
tuğu hattı harekette yalnız kendi sanayiini 
ve kendi fabrikalarını  düşünüyor. Diğer 
sanayi veya fabrikalarla  alâkadar olmu-
yor. Acaba yalnız kendi fabrikalarile  mem-
leketin ihtiyacını temin edebilecek midir?. 
Sanayide sermayenin ne büyük rol oyna-
dığı malûmdur. Fakat Sanayi ve Maadin 
Bankasının doğrudan doğruya fabrika 
yapmasile bu mesele halledilmiş olmı-
yacaktır. Ziraatin yükselmesi için Ziraat 
Bankası nasıl bilfiil  ziraat yapmağı hiçbir 
vakit hatır ve hayaline getirmiyorsa Sa-
nayi Bankasının da böyle düşünmesi lâ-
zımgelir. Fakat Sanayi ve Maadin Ban-
kası buna zıt olarak doğrudan doğruya 
kendine fabrikalar  yapıyor ve bu suretle 
erbabı sanayie hiçbir faydası  olmıya-
caktır. Çünkü Sanayi ve Maadin Bankası 
doğrudan doğruya esnafla  rakip bir vazi-
yete giriyor. Bunun için Ziraat Bankasının 
nasıl doğrudan doğruya çiftçilik  yapması 
hatır ve hayalinden geçmiyorsa Sanayi ve 
Maadin Bankasının da sanayi erbabını 
finanse  etmesi daha büyük bir tesir icra 
edecektir. Fakat bugün Sanayi ve Maadin 
Bankası fabrikaları  vasıtasile esnafa  rakip 
kaldıkça erbabı sanayi bundan büyük bir 
zarar görmekte devam edecektir. Evet 
bazı sa.nayi teşebbüsleri vardır ki bunlar 
büyük sermayelere mütevakkıftır.  Bu gibi 
büyük işlere Sanayi ve Maadin Bankasının 
teşebbüs etmesi doğru olabilir. Fakat en 
küçük teşebbüslere kadar Sanayi ve Maa-
din Bankasının girişmesi muvafık  değildir. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (BUR-
DUR) — Filhakika bugün Sanayi ve 
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Maadin Bankasının idaresinde birkaç fab-
rika bulunmaktadır. Sanayi ve Maadin 
Bankasının idaresinde bulunan bu fabri-
kalar, Sanayi ve Maadin Bankasının tari-
hinden ilerigelmektedir. Esas itibarile her-
hangi bir suret ve sebeple devletin eline 
geçmiş olan fabrika-  Sanayi ve Maadin 
Bankasına devredilmiştir. Fakat ayni za-
manda bu bankanın kanununda bir an 
evvel ve imkân bulunduğu takdirde bu 
fabrikalar  anonim şirketi haline kalbedi-
lecek. hususî müessesat meyanına ithal 
olunacaktır diye bir hüküm vardır. Bu 
hükmün tatbikına devam edilmektedir. 

Fakat, anonim şirketi haline kalbet-
mek demek hisse satarak onları satmak 
demektir. Elde bulunan üç fabrikadan 
birisinin hisseleri çıkarılmış fakat  saklama-
dığından Sanayi ve Maadin Bankasının 
kasasında banka namına kalmıştır. Bu 
nokta üzerinde yüründükçe birkaç sene 
sonra elde bulunan fabrikaların  hepsi 
hususî müessese haline geçecektir. 

Fırkanın iktisadiyattaki noktai na-
zarı devletçi olmaktır. Devletçi olmak 
demek ken 'isi bizzat ticaret hayatına, is-
tihsal hayatına girerek kazanmak gaye-
sini takip etmek demek değildir. Dev-
letçilik tanzim eder, murakabe eder, hi-
maye eder, teftiş  eder. İcabında amme 
hizmeti şeklinde bizzat idare eder. Dev-
letçilik bu şekilde olduğuna göre bilfiil 
iktisadî hayatı alâkadar etmekte ancak 
bu çerçeve dahılmc e bir mana ifade  eti r. 
Sanayi ve Maadin Bankası hususunda 
düşünülen, bir an evvel bunun kredi ban-
kacılık kısmı ile müessesat kısmını biri-
birinden ayırmak ve müessesat kısmını 
hususi fabrikalar  sınıfına  ithal etmek gör-
dükleri mahzuru bertaraf  etmektedir. 

SADEDDİN RIZA BEY (İSTAN-
BUL) — Verdiğimiz takrirde şunu rica 
ediyorduk: İstanbulda veya memleketin 
herhangi mahallinde fabrikalar  satış ve 
mubayaalarını yazıhaneleri vasıtasile ya-
pıyorlar. Fakat, bu muamele yazıhane-
lerinde olduğundan dolayı Teşviki Sanayi 

Kanunundan istifade  etmemeleri ve ka-
zanç vergisinden muaf  olmamaları hak-
kında son zamanlarda Maliye Vekâletin-
de bir kanaat hâsıl olmuş ve bu kanaat 
üzerinde yürünmekte olduğunu görüyo-
ruz. 

Piyasa mahallinde bulunan fabrika 
yazıhanelerile ticaretanelerin kazanç ver-
gisinden muaf  olmaları hususundaki ara-
nılan adalet esasta aranmadığından dolayı 
zannediyorum ki pek yerinde değildir. 

Bütün fabrikalar  bu kazanç vergisi 
gibi ağır tekliflerden  kurtulmak için pi-
yasa mahallindeki yazıhanelerini kapıya-
cak, doğrudan doğruya fabrikalarında 
muamelei ticariye yapacaklardır. Bundan 
hiçbir faide  hâsıl olmıyacağı gibi mua-
melâtı ticariyenin teshili icap eden nokta 
da zayi edilmiş olacaktır. 

Muamele vergisi meselesinde biz de-
dik ki, muamele vergisi esasatı hakkında 
vazedilen kanun, kuvvei muharrike esası 
üzerinden yapılmıştır. Bunların muamele 
vergisinden affi,  diğer büyük fabrikalarla 
rekabet tevlit ediyor. Ve bu rekabet, 
netice olarak sanayide maltup olan inki-
şafın  husulüne mâni oluyor dedik. 

ALÂADDİN BEY (KÜTAHYA) — 
Serbest Fırka çıktıktan sonra memlekette 
tuhaf  bir propaganda başladı. Her tarafta 
vergiler ağırdır deniliyor. Bu propaganda 
o kadar fazla  ve fena  neticeler verdi ki 
vergi hakkında şimdiye kadar şahsan hiç-
bir ağırlık hissetmediğim halde bana da 
bir şüphe geldi. Maliye Vekili Beyefendi, 
şimdi alınan vergilerin harbi umumîden 
evvel alman vergilerden daha az olduğunu 
söylemişlerdir. 

HALİL BEY (GİRESUN) — Bu-
gün vergi meselesi memleketimizin en bü-
yük dedikodusunu mucip olan bir mese-
ledir. Nitekim dün doğup yaşayamıyan 
Serbest Fırkacıların iğfalkâr  propagan-
dalarından birisi de vergi ağırlığı idi ve 
bu propaganda da halkın bir kısmını bu 
fikre  temayül ettirdi ve hakikaten mille-
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timiz ve halkımız arasında bugün vergiler 
meselesi adeta bir ıstırap halindedir. 

Mübeccel inkılâbımızın eserlerinden 
biri olan âşar usulünün ilgasile tabiî ola-
rak bütçemizde büyük mikyasta bir açık-
lık husule geldi, bunu doldurmak için 
hükümetiniz mütenevvi vergiler aramak 
mecburiyetinde, zaruretinde kaldı, buna 
mecburdu. Fakat âşar vergisi bir memba-
dandı. Bu bir memba yerine mütenevvi 
membalardan aramak ve bu suretle açığı 
doldurmak cihetine gidildi. Bugün mem-
lekette kanunen 10 lira vergi vermesi lâ-
zımgelen bir adamın 50 lira vergi verdiği 
vakidir. Kanunen yine 50 lira vergi ver-
mesi icap eden bir adam da 3 lira vergi 
veriyor. 

Bugün malûmu âlinizdir ki, memle-
ketimizin arazisinin vergileri tapularda 
yüzde bir derecesinde gösterilmiş olan ara-
zi kıymetleri üzerinden tarhediliyor. Hat-
ta bir kısım arazimiz tâpuda yazılmamış-
tır. 

HASAN BEY (KARS) - - Serbest 
Fırkanın ortaya çıkmasile memleketin her 
tarafında  bir vergi ağırlığı meselesi çıktı. 

Vergilerimiz haddi zatinde ağır de-
ğildir. Bu vergileri halka ağır gösteren bazı 
uygunsuzluklar ve yolsuzluklardır. Kars 
malûmu âliniz ana vatana iltihak etmiş 
yeni bir memleketimizdir. Burada Ruslar 
zamanında bir maktu vergi vardı. Bu 
maktu vergi içinde tarik bedeli, sayım, 
askerlik bedeli hepsi dahil olduğu halde 
maktuan yalnız bir vergi tarhediliyordu. 
Şimdi bütün Türkiyenin diğer memleket-
lerinde âşar kaldırılır kaldırılmaz, sayım 
vergisi, tarik bedeli gibi birtakım vergiler 
tarhedilmiştir ve bundan başka ayrıca 
maktuan arazi vergisi namile bir vergi 
tarhedilmiştir ki köylüye ağır gelen de 
işte budur. Köylümüz bu vergiyi 5-6 
senedir vermektedir. Şimdiye kadar hiç 
ağır gelmemişti. Bu vergi bir iki seneden-
beri ağırlaşmıştır. 

Bunun sebebi, evvelce köylü malını 
pazara çıkardığı zaman para ediyordu, 
fakat  şimdi etmiyor. Meselâ bir koyununu 
çarşıya çıkardığı vakit on iki liraya satı-
yordu ve vergisini veriyordu. Bir ineğini 
seksen liraya satıyordu. Halbuki şimdi bir 
ineği yedi liraya satıyor ve vergiler de 
bunun için ağır geliyor. Binaenaleyh hü-
kümetimizden ricamız, köylümüze malı-
nın satışını temin etmek için bir mahreç 
bulmasıdır. 

ABDÜLHALİK BEY MALİYE VEKİLİ 
(ÇANKIRI) — Âşar ilga edilmeden ev-
vel de müsakkafat  vergisi, temettü ver-
gisi, arazi vergisi vardı. Bu vergiler yeni-
den konulmamıştır. Arazi ve müsakkafat 
vergisinin 340 taki tahakkuku Meclisi 
Âliye takdim ettiğimiz hesabı kat'îde 14 
milyon lira idi, bugün bütçede yirmi mil-
yon lirayı geçmiyor. 

Âşar vergisinden 340 ta hükümetin 
tahsil ettiği miktar 35 milyon küsurdu, 
Kazanç vergisi ile temettü vergisi arasın-
da pek az fark  vardır. 

Biz burada bunun ismini değiştirdik, 
temettü yerine kazanç dedik. Bir de âşar 
vergisini ilga ettiğimiz zaman çift  hayva-
natından vergi almmıyormuş. Bize âşar, 
hükümet hissesi olarak 35 milyon lira bıra-
kıyordu. Halbuki şimdi büyük hayvanat-
tan dört buçuk milyon lira, arazi vergisi 
olarak ta üç milyon lira alıyoruz. Başka 
âşar vergisi yerine hangi doğrudan doğ-
ruya vergiyi koyduk lütfen  söylesinler. 
35,5 milyon yerine 8 milyon lira. 

Arazi ve müsakkafat  20 milyon li-
rayı bulmuyor. 

Reji İnhisar İdaresi yaprak tütün 
satmasın. 

Hakikaten hükümet bu meselede bir 
çıkmazdadır. Tütün almadığı zaman tüc-
car bizim tütünümüzü niçin almıyorsu-
nuz, tütünlerimiz kaldı diyorlar. Alıp sat-
tığı zaman da niçin satıyorsunuz diyorlar. 
Bizim prensipimiz kendi ihtiyacımız için 
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on buçuk milyonu, doğrudan doğruya 
zürradan almaktır. Bu prensipten vazgeç-
miyoruz. Dahilde sarfedeceğimiz  tütünü, 
doğrudan doğruya müstahsilden alıyoruz. 
Vasıta istemiyoruz. Aldığımız tütünler, 
ihraç edilecek mal değildir. Yalnız İzmir 
mahsulâtı yirmi milyondur. Kalan, kaç 
milyondur. Temiz işlenen tütünlerin daima 
müşterisi vardır. Fakat Taşova, Bafra  diye 
tüccar tütününe fena  tütün katarsak, artık 
müşteri bulamayız. İzmir alındığı zaman, 
muhtelif  şayialar vardı. Anasırı gayri-
müslime gidince artık Türkler orada iktısa-
den mahvolacaklar diyorlardı. İzmirin is-
tirdadında ilk valiliğinde bulundum. Hü-
kümete o zaman bir rapor vermiştim. İz-
mir mıntakasının bütün müstahsilleri 
Türktür. Ve söylenilen sözler, propaganda 
mahiyetinden başka bir şey değildir de-
dim. 

İngilterede büyük bir eve İnhisar 
İdaresinden resmen müracaat ettik. De-
dik siz Virjini tütünü kullanıyorsünuz. 
Bu tütün bizim tütünlerimizden daha ucuz 
ve daha iyi midir ? Gelen cevapta deniliyor 
ki: Virjini tütünü daha fena  ve sizin tü-
tünlerinizden daha pahalıdır. Fakat biz 
sizin hileli tütünlerinizi alamayız -bunu 
bir aile arasında ve samimî muhitimizde 
söylememde mahzur görmüyorum - bu 
cihetle sizin tütünlerinizi almaktan vaz-
geçtik. Eğer tütünlerinizi İnhisar İdaresi 
bize garanti eder (spesifikasyon)u  tama-
mile tekeffül  ederse o vakit alırız. Bu ev 
İngilterede en çok tütün sarfeden  bir ev-
dir. Doğrudan doğruya müstahsillerden 
tütün alan kumpanyalar ve İnhisar İda-
resinden sonra tüccar gelir. Tüccar tütünü 
alır ve belki de kalitesini yükseltmek ar-
zusile bir gün bir fırsatla  satarım kanaa-
tindedir. Bugün (80) küsur tüccar piya-
sada büyük bir kriz yapmamak için ida-
reye satmağa karar verirler amma bu tü-
tünü sarfetmekliğimizin  imkânı yoktur. 
Bu tütün ancak ihraç edilecektir. Şu hal-
de iki mesele vardır. Zürradan tütün al-
mamak ki imkânı yoktur. Diğeri ise tüc-

cardan almamak. Hiç zannetmem ki ar-
kadaşlar her sene zürradan tütün almamak 
taraftan  olsunlar veyahut zürradan al-
makta olduğumuz on milyon liralık tü-
tünü daha aşağı miktarda almamızı ve bıı 
suretle zürra için bir (kriz) meydana gel-
mesini terviç etsinler. Daima bunu al-
mak istiyoruz. 

Arkadaşlarımın bir kısmı yalnız yev-
mi kazancını temin eden işçilerden hiç 
vergi alınmamasını teklif  ettiler. Bu teklifi 
pek mutlak olarak söyledikleri için bura-
da işçinin haddi nedir, kazancı nedir, mev-
zubahs edilmemiştir. Bizim yeni teklif 
ettiğimiz kazanç lâyihasında bir muafiyet 
haddi'vardır. O da günde elli kuruş ka-
zanan kazançla mükellef  tutulmaz. Lâ-
alettayin böyle bir had koymanın imkânı 
yoktur. 

SADEDDİN BEY (İSTANBUL) — 
Biz, İstanbul murahhasları İktisat Vekâ-
letini alâkadar eden iki takriri heyeti ali-
yeye tevdi etmiştik. Takrirlerimizden birisi 
ihracat mallanmızın bugünkü vaziyet ve 
ayni zamanda sürümünün temini noktai 
nazarından lâzımgelen tedabirin alınması 
hakkında idi. Büyük kudreti ilmiyesi ile 
hadisatı iktısadiyeyi bihakkın tetkik eden 
İktisat Vekili Beyefendi  bu husustaki ted-
birlerinin bir kısmının yapıldığını ve bir 
kısmının da yapılmakta olduğunu bize 
beyan buyurdular ve biz de bundan in-
şirah duyduk. 

Takririmizin ikincisi sanayi mesele-
sini alâkadar ediyor. Takririmizde bir 
meseleyi arz ve -teklif  ediyorduk ki, bu 
mesele de memleket mahsulâtı smaiyesi-
nin memlekette sarf  ve istihlâkini ve ayni 
zaman sanayiin inkişafını  temin için dev-
let bütçesinden maaş ve ücret alan zevatın 
yerli malı ile ilbas ve iksası meselesi idi. 

Böyle bir kanunun mevkii mer'iyete 
konduğu dakikada talep biraz tezayüt 
edecektir. Fakat bu pek az bir zamana 
inhisar edecektir. Böyle bir talebin zu-
hûrile memlekette bulunan sanayi erbabı 
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ve ashabı sermaye derakap fabrika  mik-
tarını tezayüt ettireceklerdir ve fabrik  ve 
tezgâhlar çoğalacaktır. Belki 6 ay veyahut 
bir sene için bir miktar tereffüü  fiat  ihti-
mali varsa da, her halde muhtelif  yerlerde 
konulacak komisyonlarla bu tereffüü  fiatı 
menedecek esbaba tevessül etmek imkânı 
vardır. 

Bendeniz zannediyorum ki, memleke-
tin memurini kavaninin formüllerine  bi-
hakkın riayette ve onları tatbikte hiçbir 
terahi göstermezler. Esasen rekabet do-
layısile bu yerli mamulât fiatlerinde  hiç-
bir suretle bir yükseklik hâsıl olmıyacak 
ki, herhangi bir memurumuz kanun hilâ-
fına  hareket etmek suretile bir vaziyet 
alsın. 

Efendim,  muharebeyi umumiyeden 
sonra cihanda emtia stokları çok tezayüt 
etmiştir. Ayni zamanda buhranı iktisadî 
dolayısile cihanda iştira ve istihlâk kabili-
yetleri çok azalmıştır. Bu vaziyet karşısın-
da bütün hükümetler ancak kendi mem-
leketi muamelâtını istimal etmek ve haricî 
emtiadan ziyade yerli mamulâtı kullanmak 
sistemini takip etmektedirler. 

Biz de bu suretle hareket mecburiye-
tindeyiz; sonra memleketin oldukça mü-
him bir mahsulü olan yün mahsulünü 
memlekette sarî ve istihlâk etmek sure-
tile ihracat emtiamıza bir mevki vermiş 
oluyoruz. 

Sanayii nesçiyenin inkişafı  memlekette 
hem sermayeye hem de ameleye bir iş 
sahası temin etmiştir. Bulgaristan bu ka-
nunu bizden çok evvel tatbik etmiş ve 
birçok faidelerini  de bilfiil  görmüştür. 

Efendim,  cidali millîdeki muvaffaki-
yetimizin başlıca sırrı zannediyorum ki 
çok mahrumiyetlere katlanmaklığımız ne-
ticesidir. Bu iktisat muharebesinde ister 
istemez birçok mahrumiyetlere katlan-
mak zarureti kat'îyesindeyiz. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Za-
manın icabı her vilâyetin değil, hatta 

her köyün; indelicap devlete vereceği ver-
giyi yiyeceğini, giyeceğini çıkaracak esas-
ları; şuurlu bir surette tesbit edecek bir 
hale getirmekle devlet mükelleftir.  Dev-
letçilik deyince bu hatıra gelir. 

Bugün köylüden alınan verginin ye-
kûnu 5-6 milyon lirayı tecavüz etmiyor 
gibi görünüyorsa da hakikat başkadır. 
Diğer taraftan  tuz ve diğer taraftan  güm-
rükler üzerine ilâve edilen miktar ile köy-
lüye tahmil edilen yük bundan çok fazla-
dır. Bilâvasıta vergilerden tenzil ettiğimiz 
miktarı bilvasıta vergiler üzerine zamme-
derek almaktayız. Binaenaleyh bu bilva-
sıta vergiler içinden köylünün hissesini 
ayırarak ona göre hesap yapmak daha 
makuldür. 

Âşar gibi sakim bir vergi yerine ayni 
miktarda olsa bile diğer vergileri köylü 
çok görmez. Ancak nisbet iki taraflı  bo-
zulmuştur. Eskiden dört yüz kuruşa olan 
buğday bugün yüz kuruşa inmiştir. 

Zannederim ki bu memlekette oturan 
bizler eğer maişet sıkıntısı çekersek gele-
cek nesil bizi affetmez.  Çünkü madenleri 
var, tütünleri var, hayvanları var iken aç 
kalmışlardır diyeceklerdir. 

ASIM BEY (KOCAELİ) — Bizde 
san'at dendiği zaman nazarı dikkate alı-
nacak mühim bir nokta daha vardır ; o da, 
mevaddı iptidaiye meselesidir. Yün men-
sucatı ile meşgul olan fabrikatörler  ile 
temas edecek olursak anlaşılır ki bugün 
yerli mensucat diye giydiğimiz şeylerin 
hemen hepsinin mevaddı iptidaiyesi ha-
riçten geliyor. Ve yerli yünden yapılabilen 
şeyler aba ve şayağa inhisar ediyor ve 
calibi dikkattir ki, aba ve şayağın içinde 
de ehemmiyetli bir miktarda bulunan 
mevaddı iptidaiyeyi memlekette ecnebi 
sermayesile kurulmuş büyük bir müessese 
veriyor. Oryant Karptin İzmirde büyük 
bir tesisatı vardır. Bunun rekabeti yüzün- * 
den Sanayi ve Maadin Bankasının eli al-
tındaki fabrikalar  güçlükler çekiyorlar. 
Binaenaleyh, eğer biz yerli malı mesele-
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sinde mevaddı iptidaiyeyi düşünmiyecek 
olursak zannediyorum ki, matlup neticeye 
varamıyacağız. 

Sanayi mevzubahs olduğu zaman me-
vaddı iptidaiye meselesini nazarı dikkate 
alarak ıslahını düşünmek lâzımdır. 

Diğer taraftan  ipek mensucat fabri-
katörlerde temas edildiği zaman ayni me-
vaddı iptidaiye meselesi meydana çıkıyor. 
Bursanm ve İstanbulun son zamanlarda 
ipek üzerine mühim faaliyeti  var. Yeni 
tezgâhlar açılıyor, fabrikalar  kuruluyor. 
Bu sebeple geçen sene Bursa ve İstanbulda 
fabrikatörler  koza bulmakta müşkülâta 
uğramışlar ve hatta bir kısmı hariçten ipek 
celbine ve sun'î ipek kullanmağa kadar 
gitmişlerdir. Diğer taraftan  pamuk istih-
sali meselesi memlekete ithal edilen pamuk 
çok mühimdir. Aşağı yukarı 75-80 mil-
yon liralık pamuk ithal olunuyor. Ancak 
bu 75-80 milyon ithalâtımıza nazaran 
ihracatımız 14 milyon lira raddesindedir 
ki ithalâtımız ihracatımızın ancak dörtte 
biri derecesindedir. Binaenaleyh bizim 
memlekette mevaddı iptidaiye olarak kul-
landığımız pamuk şöyle böyle ithalâtımı-
zın dörtte biri nisbetindedir. Bu pamuk ta 
Adana pamuğudur ve açık söylemek lâ-
zım gelirse Adana pamuğu esaslı bir ku-
maş yapılmasına yaramıyor. 

SADEDDÎN BEY (İSTANBUL) — 
Mamulâtı dahiliyenin bitamamiha hükü-
metten maaş alan efrat  tarafından  istimal 
edilmesi hakkında bir temennimiz vardı. 

Mevaddı iptidaiye meselesi filhakika 
ehemmiyetlidir. Fakat sanayide yalmz 
mevaddı iptidaiye meselesi nazarı dikkate 
alınmaz; esasen beynelmilel sanayide me-
vaddı iptidaiye % 33 nisbetinde taayyün 
etmiştir. Diğer % 67 si doğrudan doğruya 
amortisman ve masarifi  imaliye ve serma-
ye hakkı olarak ayrılmıştır. Şu hale naza-

- ran bizim memlekete yabancı emtiası ya-
ni mevaddı iptidaiye vasatî olarak % 33 
nisbetinde girse bile % 67 si amorti hariç 
olmak üzere hariçte kalmış oluyor. En 

mühim nokta memlekette bu kanunun çı-
karılması demek hem sermayeye hem de 
işçiye bu sayede hisse bırakmak demektir. 
Hakikaten memlekette işsizlik çok şayanı 
dikkat bir vaziyet almıştır. 

NABİ BEY (GÜMÜŞANE) — Dam-
ping hâdisesi iki suretle vaki olmaktadır. 
Birisi memleketin dahilî istihlâk pazarla-
rında diğeri ise haricî sürüm pazarlarmda-
dır. İstihlâk pazarlarında belki damping 
hâdisesi yoktur. Fakat haricî pazarlarda 
damping hâdisesinin vukubulduğu ka-
naatindeyim ve esasen tütün mahsulümü-
zün satılmaması ve buğday mahsulâtımı-
zın kıymetten düşmesi ve belki satılmaması 
bu hâdiseden ileri gelmiştir. Efendiler,  bu 
mesele bütün cihan iktisadiyatını alâka-
dar ettiği için bütün milletler buna çare 
bulmak yoluna gitmektedir. Bizim dahilî 
pazarlarımızda damping olmadığı için bel-
ki daha çabuk hareket etmeğe fırsat  bula-
madık. Fakat damping ister dahilde ve is-
ter hariçte icrayi tesir etsin. Her iki şekli 
memleketi de şiddetle alâkadar etmekte-
dir. Dostluk malûmdur ki her sahada ol-
duğu gibi menafii  de ihlâl etmemesi lâzım 
gelir. Damping hâdisesinin husulü ve bu-
nun halli çarelerine tevessül olunması 
cümlemizin malûmu olduğu veçhile Sov-
yet Rusyanın beş senelik iktisadî progra-
mından çıkmaktadır. Bu iktisadî progra-
mın mahiyeti hakkında bittabi hiçbirimi-
zin malûmatı yoktur. Belki Vekâleti Celile 
bilhassa bizi alâkadar eden noktalar hak-
kında malûmat edinmişlerdir. Dostlukta 
muavenet esası bulunduğuna göre hiç ol-
mazsa millî mücadeledenberi en müşkül 
zamanlarda ve her hususta dostumuz bu-
lunan Sovyet Hükümetinin doğrudan doğ-
ruya damping hâdisesinde bizi hedef  itti-
haz etmemeleri icap ederdi. Meselâ bu-
gün damping bilhassa şeker, tütün, buğ-
day, kömür orman mamulâtı üzerinde 
vaki olmaktadır. Tütünden başka diğer 
kısmı bilhassa şeker bizi alâkadar etmez, 
nekadar damping yaparlarsa yapsınlar. 
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Rusyanın tütünü cihan pazarlarında 
maliyet fiatından  dun bir fiatla  satması, 
o pazarları evvelce kendi ihtiyaçlarından 
fazla  kalan tütünlerle elde etmiş millet-
lerin menafiine  mugayirdir- ve gayrimeş-
rudur ve dostlukla kabili telif  değildir. 
Orman ve kömür mevaddı bizim ana ser-
vetlerimizin esasını teşkil eder. Bunlar 
üzerinde damping bu sene hernekadar 
bizi müteessir etmedi ise de Sovyetlerin 
programı beş senelik olduğuna göre ati 
senelerde tesiratını gösterecektir. 

ASIM BEY (KOCAELİ) — Ben-
deniz sanayiin tamamile himayesi taraf-
tarıyım, fakat  ayni zamanda bu ziraat ile 
mütevazin gitmiyecek olursa maksadın 
tamamen hâsıl olacağına* kani değilim. 
Malûmu âliniz himaye demek memleke-
tin istikbalidir. Temin edeceği bir men-
faat  için bugünden yapılan bir fedakârlık 
demektir. Yoksa bu fedakârlık  daimî bir 
mahiyet alırsa yani sırf  hamiyeti milli-
yeye, hamiyeti vataniyeye istinat edecek 
olursa meşrutiyetten evelkilerde olduğu 
gibi boykotlar ve saire gibi çok büyük 
galeyan lı tezahürattan sonra büsbütün 
unutulması cihetine gideriz. Yerli malı 
kullanırken mutlaka bunun nefaset  ve 
ehveniyetini aramamalıyız. Başta kıralları 
olduğu halde köylüsüne kadar aba, şayak 
kullanan Bulgarlar gibi biz de memleke-
timizde imal edilmiş yerli mallarımızı kul-
lanmak suretile işe başlamalıyız. 

Dünkü gazetede gördüm Ford Fab-
rikasının yerli malı kullanması için teklif 
yapılmıştır. Bu çok güzel bir teşebbüstür. 
Diğer müessesatımız, meselâ Seyrisefain 
İdaresi vapurlarında, arabalarda ^e sair 
yerlere de bunu teşmil edebiliriz. 

Memlekette memurin sınıfı  küçük bir 
zümre teşkil eder. Ve bunlara kanunla bu 
mecburiyet tahmil edilebilir. Bunun ha-
ricinde bizler hepimiz köylümüz ve hatta 
büyüklerimiz biraz kaba ve hatta hoşa 
gitmiyecek derecede giyinirsek mesele kal-
maz. Memurine ait olan şeyi kanunla yap-

masak bile büyüklerimiz bir emirle, o tarz-
daki hareketlerile memurlara ve diğer 
halka nümune olabilirler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA AB-
DÜLHALİK BEY (ÇANKIRI) — Fır-
kamız âşarı lâğvetmek kararını verdiği za-
man büyük bir işe girişeceğini tahmin 
etmişti. Ve bu kararı da yalnız Fırkamız 
verebilirdi. 40 milyon lira varidattan sar-
fı  nazar ediyordu. Hem de bu varidata 
hükümetin hiç eli dokunmamaktadır. İl-
tizama vermiş, sağlam teminatı var, takip 
eder ve alır. Para doğrudan doğruya kasa-
ya girecektir. Masrafsız  ve zahmetsiz ola-
rak. 

İKTİSAT VEKİLİ MUSTAFA 
ŞEREF BEY (BURDUR) — Sadi Beyefen-
di ile Lâyiha Encümeninde müttefik  kala-
madığımız nokta, devlet bütçesinden maaş 
ve ücret alanların dahilî mamulât giyme-
leri için bir kanun çıkarılması keyfiyetidir. 
Yani devlet bütçesinden maaş ve ücret alan-
ların mecburî olarak dahilî mamulâtı giy-
melerinin tesisi keyfiyetidir.  Bendeniz bu 
hususta kendilerile müttefik  olmadığımı 
zannediyorum. Teklif  çok sıcaktır ve cazip-
tir. Böyle bir teklifi  reddetmek gayet güçtür. 
Yalnız her aklımıza gelen teklifi  ilk ham-
lede kabul etmek atide memleketin iktisa-
diyatını alâkadar ettiği için doğru değil-
dir. Memlekette bu yolda mamulât ye-
tiştiren altı fabrika  vardır. Bunların 928 
imalâtı (800,000) metre idi. 929 da 
(950,000) metreye çıkmıştır. Ve bugün bir 
milyonu da geçmiş olacağını tahmin edi-
yorum. Bu fabrikaların  imal kabiliyetleri 
de bir milyon beş yüz altmış bin metro 
üzerindedir. Bunun altı yüz bin metrosu 
ciheti askeriyenin ihtiyacına sarfediliyor. 
Malûmu âliniz bir kanun vardır. Yine 
böyle devlet ve hususî bütçelerden maaş ve 
ücret alan müstahdemler için yapılacak 
elbiseler yüzde bn noksanile olsa dahi 
dahilî mamulâttan alınacaktır. 

Maarif  Vekâleti de mektepler için da-
hilî mamulâttan almaktadır. Bunların hep-
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si ciheti askeriyenin 600 binine zammedil-
diği takdirde geriye kalan 350 bin nihayet 
400 bin metrodur ki senevi ihtiyaçları 
-kaputlar da dahil olduğu halde- ancak 
kapatabilecek bir haldedir. Bunlar ciheti 
askeriyeye satış haricinde bir milyon beş 
yüz altmış bin metre imal kabiliyetleri 
olduğu halde onu çıkarmamalarından har-
cıâlem olan kumaşları imal edemedikleri 
anlaşılıyor. Bunun üzerine 60-70 bin rad-
desinde bulunan ve devlet bütçesinden 
maaş alanların da ihtiyacını ilâve suretile 
böyle bir mecburiyet tahmil ettiğimiz tak-
dirde ilk bulunan mahzur nefaset  husu-
sunda bunları lâübali olmağa sevkede-
bilmektir. Dahilî sanayiimizin inkişafını 
yalnız kemiyet itibarile değil keyfiyet  iti-
barile de daima gözönünde tutmalıyız, 
kendisinden mecburî surette mahsulü ala-
cak mahalli bulduktan sonra nefaset  hu-
susunda dikkat etmemeleri varit bir mah-
zurdur. Diğer taraftan  eğer az zamanda 
ihtiyaca kâfi  gelecek ve aralarında da re-
kabet tesis edecek kemiyeti imal edemez-
sek fiat  hususunda da pahalılık itibarile 
bir mahzur hâsıl olur. 

Yeli Beyefendi  pulluklar hariçten ge-
liyor, bunları dahilden tedarik edebiliriz 
dediler. Büyük Millet Meclisi 931 hazira-
nında bir kanun çıkardı. O kanun, nazarı 
itibara aldığı pullukların dahilde imali için 
teşvik sistemini tesis etti. Pulluk imalât-
hanelerini iki sınıfa  ayırdı. Pulluk imal 
edip te köylülere sattıkları pulluk nisbe-
tinde her pulluk için kıymetlerinin yüzde 
onu ile on beşi arasında miitehavvil ol-
mak üzere prim verilmesini kabul etti. 
Biz bundan büyük neticeler bekliyoruz. 
Birkaç sene tatbik ettikten sonra dahilde 
memleketin ihtiyacı olan pulluğu yetişti-
rebilecek imalâthanelerin memleketimizde 
teessüs edeceğini ve esas teşviki satış üze-
rine koymuş olduğumuz için köylülerin 
ayaklarına kadar götürülerek satılacağına 
ümidimiz vardır. 

Hükümet traktör alanlara karşı bir 
nevi taahhüt altına girdi. Siz traktör alır-

sa,nız size şu muafiyeti  bahşedeceğim dedi. 
Ve Mevaddı Müşteile Kanunu diye bir 
kanun çıkardı. O kanun bilâhare kaldı-
rılmak istendi. Çünki bunun için malî 
ve iktisadî birçok esbap mevcuttu. Fakat 
kanun kaldırılırken karşımıza, birtakım 
mahzurlar da çıktı. , 

Bir devlet kendisini teşkil eden efra-
da, vatandaşlara karşı şu işi yaparsanız 
şu muafiyeti  bahşedeceğim der ve sonra 
da o muafiyeti  kaldırdığı zaman o devletin 
taahhüdüne binaen traktör satınalanlara 
açıkta kalmamak için bir tazminat ver-
mek ister. Zaten tazminat daima bu gibi 
yerlerde caridir. İşte traktör tazminatı hak-
kındaki kanunun ruh ve manası budur. 

İzahlarında dediler ki: İktisat Mec-
lisi Âlisi vardır. Bu meclisi takviye etmek 
lâzımdır. 

Eğer istişarî bir meclis mahiyetinde 
ise bugünkü İktisat Meclisi bu vazifeyi 
görmektedir. Ve hükümetçe tevdi edilen 
meseleleri müzakere eder. Ve onların al-
dığı kararlar istişarî mahiyette olmak 
üzere hükümet tarafından  mütalea kabi-
linden tetkik olunur. Bendenizin anladı-
ğım, iktisadî menfaatleri  temsil edecek bir 
iktisat meclisi teşkilini istiyorlardı ve bu 
kararlı bir meclis olacaktı. Eğer maksatları 
bu ise bu, devlet teşkilâtını büsbütün de-
ğiştirmeğe müncer olur. Çünki iktisadî 
menfaatleri  temsil edebilecek kat'î mahi-
yeti haiz karar alacak bir meclisi teşkil et-
mek, Teşkilâtı Esasiyenin milletin yegâne 
ve hakikî mümessilidir dediği Büyük Mil-
let Meclisinin yanında karar almak salâ-
hiyetini haiz ve iktisadî menfaatleri  temsil 
eden ikinci bir meclis tesisine müncer olur, 
bu ise vaziyeti esasiyeyi büsbütün değişti-
rir. 

Bugünkü şekle göre bir ticaret mu-
kavelesi yapmak demek, beynelmilel pa-
zarda rekabette müsavi şartlar temin et-
mek demektir. Eğer mümasil eşya ayni 
pazarda ayni şartlar dahilinde bulunursa 
onun müstahsilleri tam boy ölçüşebilirler 
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ve kim ucuz istihsal ediyorsa tabiî o galip 
gelir. Yapılan mukavelelerin ilk hedefi 
budur. Mümasil eşyadan birisine herhangi 
bir suretle gerek gümrük, gerek nakliyat 
ve gerek dahilî rüsum suretile bir ağırlık 
konursa müsavi şart ihlâl edilmiş demektir. 

Binaenaleyh, ticaret mukavelesi ya-
pılırken ben senden 13 milyonluk mamu-
lât alırsam, sen de benden buna mukabil 
13 milyonluk mamulât al diye bir şart 
konamaz... 

Şartın konabilecek mevkileri ve mev-
zuları vardır ki; hükümet inhisar suretile 
veyahut menafii  milliye imalâtı şeklile 
doğrudan doğruya mevaddı iptidaiye ala-
bilecek sağlam suretle bir şey sat mal ab i-
lecek vaziyette bulunursa o vaziyet kar-
şısında memleket eşya,sından muayyen bir 
miktar alınması teklif  edilir ve bu da kabul 
ettirilebilir. 

Eğer karşımızdaki devlet bizzat sa-
tınalabilecek mevkide ise bu şart konula-
bilir ve kabul ettirilebilir. Fakat o devlet 
bizzat satınalmak mevkiinde değilse bizim 
teklif  ettiğimiz mevaddı iptidaiye, meselâ: 
pamuk gibi mevaddı iptidaiye hususî mü-
teşebbislerin elinde ise o devlet tarafından 
bu teklifin  kabulüne imkân yoktur ve ede-
mez; çünki; o devlet hususî teşebbüslerde 
bulunan hususî fabrikaların  mevaddı ip-
tidaiye almasına hâkim olamaz. 

Bu hususî fabrika,  imalâtında en ucuz 
en iyi maddei iptidaiyeyi nerede bulursa 
oradan alır. Çünki o da ayrıca rekabet pa-
zarında satış yapacaktır. 

Bizim memleketimizde ormanlar bir 
memlekette devlet hayatının teessüsü için 
aslî bir şarttır. Çünki devlet klâsik tarif 
ve taksimi ile üç unsurdan teşekkül eder. 
Ülke, millet, bir de otorite. Ülkede dev-
let ve millet bulunabilmek için o ülke 
iskân edebilmek kabiliyetine dolmalıdır. 
Çölde ülkelik yoktur, devlet teessüs ede-
mez. Orada seyyar aşiretler bulunur. Bi-
naenaleyh bir devlette ülke hâsıl olabilmek 
için o ülkenin iskâna kabil olması lâzım-

dır̂  iskân kabiliyeti ise o ülkede orman 
bulunmasile olur. Akan sular eğer orman-
lardan memba alıyorsa senenin her ayın-
da akar. Eğer bir memlekette ormanlar 
mütemadiyen tahrip edilerek gidiyorsa 
o memlekette iskân kabiliyeti refedilmiş 
demektir. 

Maatteessüf  Beyefendiler,  bu vaziyet 
memleketimiz için tamamen vakidir. Yerli 
ve ecnebi birçok mütehassıslar bu mem-
lekette ormancılık yüzünden iskân kabi-
liyetinin eksilmekte olduğunu teessüf  ve 
teesürle söylemektedirler.. 

Ormanın işletilmesi ilk gaye olarak 
para kazanmak için değil, ormanı ayrıca 
muhafaza  etmek içindir. Çünki ormandan 
esas gaye, ülkenin iskân edilebilmek ka-
biliyetinin muhafazası  keyfiyetidir.  Bina-
enaleyh ormanların işletilmesi, bir plân 
üzerinedir. Plânsız işletme, ülkede iskân 
kabiliyetini kaldıran bir tahrip usulüdür. 
İlim ve fen  uğraşmış, amenajman plânı 
diye'bir usul icat etmiştir. Bu usul, orman-
ları muayyen maktalara taksim etmek 
usulüdür. Bu partiler, uzun seneler de-
vam eder. Bir kısım, altmış sene devam 
edebilir. Yani altmış senede bir, bir mak-
taa sıra gelir. İşte kat'î zaruret olarak or-
manı amenajmen plânile işletmeli ve ola-
madığı takdirde muvakkat plânla işletmek 
yoluna gitmelidir. Bunun aksine hareket 
ormanı kasten tahribe gitmekten başka bir 
şey değildir. Bu hususta İntifa  Kanunu ve 
ona müzeyyel bir kanun çıkmıştır. İntifa 
Kanununda muvakkat işletme plânı mu-
cibince hareket meşruttur. 

İntifa  Kanunu şudur. Orman civa-
rında bulunan köylüleri vazıı kanun b u 
noktai nazardan derpiş etmiştir. Yeni 
kanunda bunu daha rasyonel bir şekle 
ifrağ  etmek istedik. Bir defa,  maişet-
leri ziraate münhasır köylülerin, tadat 
ettiğim müşterek binaları, alât ve edevatı 
ziraiyesini yapmak ihtiyacına karşılık ol-
mak üzere muayyen bir orman kendi-
lerine tahsis yani mülkiyetlerine tevdi 
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edilir. İkincisi eğer ormanın civarında bu-
lunan bir köy yalnız kereste işletmekten 
başka maişet vasıtasına malik değilse 
bunlara da bir orman kıt'ası ayrılır. Bu 
kıt'anın mahalli ihtiyar heyeti tarafından 
kıymeti takdir olunarak muhafazaları  ken-
dilerine verilir ve bu maişet iştigalleri, 
kendilerine ait ormanlardan yapılır. Bun-
ların kendi ellerine ormanlar verilirse 
daha iyi muhafaza  ederler prensipini bu 
suretle tatbik etmek istedik. 

Tütün meselesi şudur Beyefendiler: 
Reji esas itibarile memleket dahilindeki 
tütün istihlâkini temin etmek ve o istihlâ-
ke lâzım olan tütün imalâtında bulunmak 
üzere vücut bulmuş bir teşekküldür. Reji 
İdaresi kendisine lâzım olan bu on, on 
buçuk milyon kiloluk tütünü iki yoldan 
tedarik eder. Yani tüccara müracaat edip 
almak, ve köylülerden almak suretile. 
Fakat bu memlekette çiftçiler  en iyi tü-
tünleri yetiştirirlerse, devlet inhisarının 
oraya bir de tüccar tavassutunu koyması 
anlaşılır bir keyfiyet  değildir. Memleke-
timizin tütün istihsalâtı dahilî istihlâkât 
nisbetinden birçok defa  fazla  olduğu için 
bunları hariçte satmak vazifesini  de tüc-
car üzerine almıştır. Bu itibarla tüccarın 
Rejiye müracaat ederek elimdeki tütünü 
satınal demeğe hakkı yoktur. Şayet ha-
riçte satılmak üzere tüccarın aldığı tü-
tünleri Rejinin alelıtlak satınalmasına mü-
saade edecek olursak tüccarı (spekülâs-
yona sevketmiş oluruz. Hatasız, emin 
mevzularda tüccar teşebbüsü şahsînin ale-
lıtlak ticaret serbestisinin bayrağını çekmiş-
tir. Meselede endişeyi mucip birkaç vazi-
yet, satışın teahhurunu mucip esbap ve 
avamil gördüğü gibi arkasında daima 
hükümetin mevcudiyetini tevehhüm ede-
rek tüccar lâyık olan pazarları bulmak 
ve satışı aramak hususunu bertaraf  ede-
rek (spekülâsyon)a düşer ve bir sıkıntıya 
geldiğinde hükümete: elimdeki malı satı-
nalmız der. Bu, ticaretin gayei teessüsü ile 
kabili telif  olmıyan ve anlaşılmıyan bir 
meseledir. Onun için tüccarın elindeki 

tütünleri kat'iyyen almamak hükümetin 
prensipidir. Ve bu prensipi tatbik etmek-
le tüccar üzerinde ticarî terbiyeye hizmet 
etmiş olur. 

Bu şekil böyle olmakla beraber son 
zamanda memleketimizde bir vaziyet hâ-
sıl oldu. Elinde tütün bulunan birçok tüc-
car birkaç senedenberi tütünlerini ban-
kalara terhin etmiş bulunuyorlardı. Umu-
mî buhranın çıkması üzerine memleketin 
vaziyeti mahsusası bunların bankalarla 
tediyatını yapamıyacakları vaziyetini hâ-
sıl etti. Devlet müdahale etmeseydi ic-
raya konacaktı. O da icraya konunca ha-
riçten tütünü almıyanlar fakat  bekliyen-
ler gelip icradan ucuzca alacaklardı. Ucuz 
alınmak suretile zürraın ve diğer hal ve 
vakti yerinde olanların tahammül edebile-
cekleri raddeden fazla  fiat  düşeceğinden 
başka gelecek sene mahsulünün çiftçiler-
den ecnebiler tarafından  alınmasını da 
şüphe ve tereddüde düşürecekti. Şu nok-
tanın ağırlığı Heyeti Vekileyi muayyen 
kimselerin tütünlerinin satınalınması lü-
zumuna kani kıldı. Bugün bu karar veril-
miş ve tatbik olunmuştur. Arzettiğim teh-
likeli vaziyet te kalkmıştır. 

Afyon  meselesi bugün başlıbaşına 
beynelmilel bir mesele halini almıştır. 
Harbi umumîdenberi afyon  işinin bir me-
sele olarak çıkması hakikaten Çindeki af-
yonkeşleri o hallerinden kurtarmak için 
insaniyet hissile hareket eden Amerika 
hayrî cemiyetlerinin teşviki ile meydana 
gelmiştir. Sonra Amerika Hükümeti bu-
nu eline almıştır. İptida Şanghay da on üç 
hükümet toplanmış, afyonun  bu suretle 
nesli beşere yapmakta olduğu tahribatın 
önüne geçmeği kendileri için bir emel edin-
mişler. 912 de Lâhide diğer bir konferans 
toplandı; oraya 27 devlet iştirak etti ve 
bunlar afyon  sarfiyatının  murakabesini 
kendi aralarında biribirlerine karşı taah-
hüt ettiler. Harbi umumî girdikten sonra 
bu mesele tabiî tatbikat itibarile hatırla-
rına bile gelmedi. Lozanda da biz bu taah-
hüdü aldık, harbi umumîyi müteakiben 
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mesele şeklini değiştirdi. Daha büyük bir 
şiddet kespetti, harbi umumîde yaraları, 
ağrıları durdurmak için morfin  şırınga 
etmek yüzünden bunun istilâsı insanlığı 
endişeye düşürecek derecede arttı. Böyle 
iptida ağrıyı sızıyı durdurmak suretile 
ilâç olarak kullanılan bu şey bilâhare ge-
çilmez bir keyif  itiyadını aldığı için kuv-
vetle taammüm etmeğe başladı. Hatta 
bunun için Akvam Cemiyetinin misakına 
bir kayit kondu. 925 te Cenevrede bir 
konferans  yapıldı. O konferansta  devletler 
biribirlerine karşı taahhütlerini takviye 
ettiler ve arttırdılar. 928 de bu mukavele 
mer'iyete girdi. Bugün bu mukaveleye 
bizden ve İrandan başka iştirak etmemiş 
hiçbir devlet yoktur. 1925 teki konferansa 
murahhas göndermiştik. Yalnız iktisadî 
değil ayni zamanda içtimaî bir iştir, çünki 
lâakal 600-800 bin kişiyi alâkadar eder. 
Gerek tohumu ile gerek mevsimi ile ve ge-
rekse az sahalarda ekilip ailece üzerinde 
çalışabilmek kolaylığile çok mühim bir 
membaı servettir. Bunu nazarı itibara alan 
hükümet bu mukaveleye imza koymamış-
tır. 

(928) e, yani tatbik zamanına kadar 
iyi, kötü vaziyet cereyan etmiştir. Fakat 
tatbik zamanı gelince devletler ciddî ve 
esaslı bir surette bunu tatbik etmeğe baş-
layınca şekil değişmiş ve Fransada birkaç 
fabrika  ihraç ve ithal müsaadesi olmak-
sızın gayrimeşru ticarette bulundukları 
için kapatılmışlardır. 

Bizde henüz bu hususta bir kanun 
bulunmadığı için buraya geldiler ve bu-
rada iki sene zarfında  üç fabrika  tesis et-
tiler. Bunlar bizdeki ham afyonu  imal 
etmeğe başladılar. Bu iş bire bin kâr vere-
cek derecede kârlı bir iştir. Kaçak suretile 
satmağa başladılar, her yakalandıkça Tür-
kiye haysiyet ve şerefinden  bunların ka-
zandığı parayı tediye ediyordu. Çünki, 
Türkiye Hükümeti -tabiî aslı olmaksızm-
birkaç milyon vergi almak bahanesile bu 
fabrikaları  himaye ediyor deniyordu. Hal-
buki, bizim esasen düşündüğümüz vazi-

yet memleket çiftçiliğinin  istihsalâtı va-
ziyetini korumaktır. Bizim için iki mesele 
vardır. Birisi, normal senelerde çiftçilik 
istihsalimizin verdiği azamî randımanın 
makul ve mutedil fiatınm  teminat altına 
alınmasıdır. İkincisi de, dünyada bugün 
imal eden fabrikalar  beş devlete men-
suptur. İngiliz, Fransız, İsviçre, Almanya, 
Hollanda. Bunların kartel halindeki ti-
caretlerine mahsulâtımızın zebun kalma-
masıdır. Bu itibarla müstahsil olduğu-
muz için muayyen bir fabrikasyon  hissei 
şayiasının bize verilmesini istiyeceğiz. 

Bir devlet iktisadî şekli itibarile Rusya 
vaziyetinde olursa o devlet için haricî 
ticaret baştan nihayetine kadar damping 
olarak görülebilir. Çünki bugün artık 
damping ifadesinden,  maliyet fiatı  nazarı 
itibara alınmaksızın haricî pazarda reka-
bet etmek anlaşılıyor. Zaten baştan niha-
yete devlet siyasî bir teşekkül olmaktan 
çıkarak bizzat müstahsil olmak vaziyetine 
girmiş, binaenaleyh iktisadî bir teşekkül 
halini almış olduğu için maliyet fiatı  mev-
zubahs olamaz. Bu itibarla Rus rejiminin 
esasına damping denir. Yalnız kendilerinin 
söyledikleri gibi bu bir dostluk meselesi-
dir. 

İktisat Meclisi Âlisi devlet mefhu-
munda vücut bulan yeniliğin çok tabiî 
bir mahsulüdür. Devlet dediğimiz müesse-
se harbi umumîden biraz daha evvellerine 
kadar politik bir müessese idi. Şimdi bir 
istihale devri geçirmekte, iktisadî mahi-
yeti günden güne daha ziyade tebarüz 
etmektedir. Devlet böyle bir iktisadî ma-
hiyet aldığı ve bizde devletçilik sözile ifa-
de ettiğimiz veçhile memleket dahilindeki 
iktisadî vaziyetler üzerinde nâzım ve uz-
laştırıcı olduğu için yamnda iktisadî men-
faatleri  temsil eden yeni bir teşekküle 
ihtiyaç hâsıl olmuştur; Bu ihtiyaç her 
memlekette iktisat meclisleri diye müesse-
seler vücuda getirmiştir. 

Bunların salâhiyetleri, tarzı intihap-
ları her memlekette başka başkadır. En 
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kuvvetli olan yer Almanyadır. Orada Teş-
kilâtı Esasiyede yeri olduğu için bunlar 
lâyiha yaparak asıl meclise yani Rayhştaga 
lâyiha tevdi etmek salâhiyetini haizdir. 
Bu hakikaten bir salâhiyettir. Devletin, 
iktisadî sima aJmasında en bariz şekli o 
göstermiştir. Fransada da iktisat sistemi 
vardır. Fakat Almanyadaki kadar vâsi 
değildir. Bizde de o zaruretle bir iktisat 
meclisi vücut bulmuştur. 24 azası vardır. 
Kanun mucibince iktisadiyata taallûk eden 
lâyihalar hükümet tarafından  iktisat mec-
lisine verilerek müzakere ettirilebilir. Şim-
diye kadar esaslı tetebbülerde bulunmuş-
tur. Malûmu âliniz evvelâ hayat pahalılı-
ğı üzerinde sonra, gümrük ve daha sonra 
tediye muvazenesi üzerinde tetkikatta bu-
lunmuştur. Ve bu her sene devam etmek-
tedir. 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜŞA-
NE) — Ziraat Bankasının ilk tesisinde 
Mithat Paşa merhumun namını nasıl teb-
cil ile yadedersek harbi umumîden sonra 
adeta yok olmak vaziyetine düşen Ziraat 
Bankasını yeniden bugünkü mevkie çıka-
ran Halk Fırkasının namını da öylece teb-
cil etmek lâzımdır. Harbi umumî ilân 
edildiği zaman Ziraat Bankasının on mil-
yon küsur lira sermayesi vardı. Harbi 
umumî mevcut paraları nasıl kâğıda inkı-
lâp ettirdise, Ziraat Bankasının bütün 
matlubatını da kâğıda inkılâp ettirdi. Ayni 
zamanda harbi umumî ilân edildiği zaman 
Ziraat Bankasının İstanbul merkezinde ve 
vilâyet şubelerinde bir milyon altın mev-
cudu vardı, dokuz milyonu matlubatta 
idi. Dört milyon küsur da vaktile Abdül-
hamit zamanında maliye üzerine geçen 
paralardan ibaretti. 

Bu sermaye tamamen kâğıda inkılâp 
etti. Alacak ta, verecek te. Yalnız kasa-
daki para kaldı. Harbi umumînin son se-
nelerine doğru Mondros Mütarekesinde 
hükümetsiz vaziyette bulunulduğu bir za-
man Ziraat Bankasını idare edenler maa-
lesef  o zamanki meclisi idare de, müdürü 
umumî de kendi ücreti huzurlarının ve 

maaşlarının muayyen bir kısmım kasadan 
altın olarak aldılar ve nihayet idarei mil-
liye, Ankara hükümeti İstanbul Ziraat 
Bankasına vazıyet ettiği zaman seksen 
bin altın bulmuştur. 

İşgal zamanında Ferit Hükümeti Zi-
raat Bankasını tazyik ederek bir milyon 
6 yüz bin lira aldı. İlk Ankarada idare 
teşekkül ettiği zaman bir milyon dört 
yüz bin lira da Ankara Hükümeti almış-
tır. Bu sırada Büyük Millet Meclisi Zi-
raat Bankasının nakit olarak 300 küsur 
bin lirasına hiçbir suretle ebediyen dokun-
mamak üzere fevkalâde  bir asabiyet gös-
terdi. Harekâtı milli bitti. İstiklâl müca-
delesi azamî muvaffakiyetle  neticelendik-
ten sonra Ankara Hükümeti almış olduğu 
bir milyon dört yüz bin lirayı faizile  bera-
ber Bankaya iade etti. İstanbul Hükü-
metinin de almış olduğu bir milyon altı 
yüz bin lirayı da hukukan, kaiden veril-
mesi lâzımgelmezken mahza Bankayı tak-
viye etmek maksadile Bankaya vermiştir. 
Bundan maada 2 milyon lira da 39 niha-
yetinde Ziraat Bankasına ikrazattan top-
layıp verdi ve bu suretle de açıktan 2 mil-
yon lira vermiş oldu. 

Âşarın ilgasından sonra da tamamen 
Ziraat Bankasını membasız bırakmamak 
için millî hükümetimiz arazi vergisinin bir 
mislinin doğrudan doğruya Ziraat Ban-
kasına tediye edilmesi için bir kanun çı-
kardı. 

İşte, şimdiye kadar bütün bu arzetti-
ğim sermayeler, bugünkü Ziraat Ban-
kasının maaşşükıan gördüğümüz 26 mil-
yon lira sermayesini meydana getirdi. 

İSMET PAŞA — Büyük Kongrenin 
bu sene vücude getirdiği eserlerden bil-
hassa dikkate şayan ve mühim olanı, 
programını vazıh ve mazbut olarak ifade 
etmiş olmasıdır. Senelerdenberi bu mem-
lekette birçok mes'uliyetlere girmiş ve 
birçok büyük işler başarmış olan bu, bü-
yük Fırkanın noktai nazarları, fikirleri 
programda tesbit olunmuştur. Programın 
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bizzat hepimize tahmil ettiği bir vazifeyi 
burada nazarı dikkate tekrar arzetmek is-
terim. O da, programdaki maksatları, fi-
kirleri bizzat kendimiz anlamış, tetkik 
etmiş olmak ve bugün Fırka arkadaşları-
mızın programımızı herkese karşı anlata-
cak ve müdafaa  edecek vaziyette bulun-
mak için deruhde ettiğimiz vazifedir. 
Muhterem arkadaşlarımız ve Fırka teşki-
lâtımız; programımızın mümkün olduğu 
kadar geniş sahalara, anlaşılarak, yayıl-

masına dikkat ve himmet edeceklerdir. 
Nizamnameye göre Büyük Kongreden 
sonra umumî riyaset bir program beyan-
namesi neşreder. Bu sene Büyük Kongre-
nin vücude getirdiği Fırka programı hal 
ve istikbale ait yakın ve uzak noktai na-
zarlarımızı cemetmiş bir eserdir. Ve bil-
hassa bu sene bu eser üzerinde efkârı 
umumiyenin nazarı dikkatini temerküz 
ettirmek istiyoruz. 

DEVLET DEMİRYOLLARI İNŞAATI İLE İŞLETME İDARESİNİ AYIRAN 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Devlet Demiryollarının  katma  bütçeli  işletmeci bir kuruluş  olarak  doğuşu,  demiryol 
culuğun gelişme noktalarından  biridir.  1920'lerin  sonlarında  ve 1930'larııı  başlarında, 
Türkiye  ekonomisindeki  önemli inşaat işi demiryolu  yapımıdır.  İş  büyüdükçe,  bunun 
DDY  yönetiminin dışına  çıkarılarak,  biiyük inşaat işlerine dönük  olarak  çalışan Ba-
kanlığın  konusu haline getirilmesi,  DDY'nın  da  işletmeciliği  geliştirmeye  çalışması nok-
tasına erişilmiştir.  Aşağıdaki  kısa konuşmalar  bunun ipuçlarıdır. 

1.6.1931 

HİLMİ BEY (NAFIA VEKİLİ) 
(ADANA) — İnşaat kısmının Devlet De-
miryolları bütçesinden ayrılarak vekâlet 
bütçesine raptı, Nafıa  Vekâletinin işletme 
idaresini ihmal edeceği manasına değildir. 

Eskiden Devlet Demiryolları Müdü-
riyeti Umumiyesi, hem inşaatı, hem iş-
letmeyi beraber yürütmekte idi. Bunun 
birisi doğrudan doğruya Devlet işidir ve 
Nafıa  Vekâletinin baraj, kanal, köprü 
yapması kabilinden bir inşaat işidir. Fa-
kat diğeri büsbütün hususî mahiyette ti-
carî ahkâmı ihtiva etmesi lâzım gelen iş-
letme işidir. 

Bu günkü vaziyette, Devletin umumî 
bütçesinden verilen para ile inşaat yapıl-
maktadır. Fakai işletme muhasebesi ile 
müşterek bir muhasebe bulunduğu için 
maliyet fiatı  bile bihakkın tesbit edileme-
mektedir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları Mü-
düriyeti Umumiyesi demiryolu yapar, li-
man yapar ve bunları işletirdi. 

Şimdiki vaziyete göre bunları Nafıa 
Vekâleti yapacak, işletmeğe salih bir hale 

geldiği zaman işletme idaresine teslim 
edecektir. Binaenaleyh Devlet Demiryol-
ları İdaresi mülhak bütçe ile şahsiyeti hük-
miyeyi haiz olarak demiryolu işletecektir. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE EN. 
RS.) (GÜMÜŞANE) — Geçmiş senelerin 
nafıa  bütçesi tetkik buyrulursa görülür ki; 
20 - 25 - 30 milyona kadar inşaat parası 
olarak Nafıa  Vekâleti bütçesine konulan 
tahsisat, doğrudan doğruya Maliyeden 
Devlet Demiryolları İdaresine teslim edi-
lirdi. Bu idare bu para ile şimendifer  yap-
mış ve şimendiferleri  işletmiştir. Böyle, 
bütçeye muayyen bir iş için vazolunan ve 
25, 30 milyonluk bir rakam ifade  edecek 
kadar mühim olan bir tahsisatı hiç bir 
mürakabeye tabi tutmaksızın sarfına  mü-
saade etmek, yalnız Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğü bütçesine has bir iş 
idi. Hiç bir para tasarruf  etmesek bile, 
25 ve 30 milyon liralık bir rakam ifade 
eden paranın doğrudan doğruya Devlet 
kanunlarına tabi olarak mürakabe altına 
alınması başlı başına bir faydadır. 
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ARAZİ VERGİSİ KANUN 
20.6 

SAİT AZMİ BEY (KAYSERİ) — 
Hükümet bize bir arazi, bir de bina ver-
gisi hakkında iki kanun lâyihası teklif 
etti. Bendeniz görüyorum ki, gerek arazi 
vergisi hakkındaki teklif  edilen kanunun, 
gerekse bina iratları hakkında teklif  edi-
len kanunun hini tanziminde bu günkü 
ruh değil, eski devrin hukukî tesirleri 
yaşamıştır ve biz bu tesirden kendimizi 
kurtarmaksızın bu iki lâyihai kanuniye -
yi tedvin etmişizdir. Biliyorsunuz ki eski-
den bizde bir arazi, bir de emlâk vardı. 
Arazi dediğimiz gayri menkul kısım, arazi 
kanunu ahkâmına, emlâk dediğimiz kısım 
da mecelle ile emlâki sırfeye  ve diğer bir 
takım kanunlar ahkâmına tabi tutuluyor-
du. Bunların tasarruf  şekli vardı. Arazi-
den üşür alınması ve diğerinin de vergiye 
tabi tutulması bu vergilere ait kanunun 
ikiye ayrılmasını icap ettirecek bir sebep 
olabilirdi. Fakat bu gün Türk kanunu 
medenisinin, kabulünden sonra artık böy-
le bir ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü kanunu 
medeni ancak bir gayri menkul tanır. 
Arazî, emlâk diye biri birinden ayrı iki 
gayri menkul tanımaz. Arazi vergisi hak-
kındaki bu lâyiha, bundan 75 sene evvel 
vazedilmiş kıymet esası üzerinden vergi 
alınmasını icap ettiren bir kanundur. Hal-
buki bu gün bu vaziyetin devamı için bir 
zaruret mevcut değildir. Bunu nazarı dik-
kate alarak bina iratları kanunile arazı 
vergisi kanununu tevhit etmek çok müm-
kün ve hem de çok zarurî bir keyfiyettir. 

Her iki kanunu birleştirerek bir ka-
nun yapar, arazinin ve binanın irat üze-
rinden vergi nisbetlerini tayin edersek, 
gerek mükellefi  ve gerekse bunları tah-
min ve takdir eden komisyonların teşkilâ-
tına ait ahkâmı birleştirmek gayet müm-
kündür ve zaten çok yerlerde mütevazin 
bir keyfiyettir.  Bu vergiler ayrıldıkça köy-
lünün tarlası için takdir edilen kıymet ve 
iradın fazlalığından  bahsile vereceği bir 
istida ile bu arazi kıymetinin tadili için üç 

LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 
1.1931 

kişiden mürekkep ayrı bir komisyon, eb-
niyesi için dört kişiden mürekkep ayrı 
bir komisyon teşkili lâzım gelecektir. Ya-
ni bir muamelede köylüyü iki muameleye 
tabi tutmak demektir. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY 
(MALİYE VEKİLİ) — Kanunun tan-
ziminde muhterem arkadaşımının be-
yan buyurduğu gibi eski ruh amil 
olmuş değildir. Esasen gideceğimiz yol, 
iradı safî  üzerinedir. Arazide buna gitmek 
imkânı yoktu. 

Biz zaruretimizi arzettik. İradı safî 
üzerinden, ittihaz etmek imkânını bula-
madık. Esasen köylü müsakkafat  ile mü-
kellef  değildir. Yalnız arazi kanunu ile 
ile mükelleftir.  Alır ve bunu okur. 

HASAN BEHMİ BEY (BÜTÇE EN-
CÜMENİ R.S.) (GÜMÜŞANE) — Arazi 
vergisinin dahi hakikî irat esasına istinat 
etmesi yolundaki muhterem arkadaşımızın 
mütaleası çok kıymetlidir. Fakat bu bir 
gayedir. 

Vergide esas prensibimiz, vergiyi im-
kân dahilinde hakiki kazanç esasına isti-
nat ettirmektir. İmkân dahilinde cümlesi 
ile, günün şeraitine uygun olup olmadığını 
tetkik ve tayin etmek zaruretindeyiz. Fa-
kat, bugün için kıymet üzerinden vergi 
almak, yarın için öbür gün için bu arzu 
edilen şerait tahakkuk ettikten sonra ha-
kiki irada doğru gitmekten bizi hiçbir za-
man menedemez. 

Türkiye saha itibarile 700 bin kilo-
metrelik bir arazi ifade  ediyor. Bu arazinin 
inkısam ettiği 400 küsur kazadan senelerce 
uğraşıldığı halde yalnız 12 kazasının basit 
usul ile tahriri yapılabilmiştir.... Kanunu 
medeni gayrı menkullerde bir fark  arama-
mıştır. Kanunu medeninin gaynmenkule 
ait ahkâmının tamamen tatbikim bugün-
den düşünüyorsak, o halde bütün Türki-
yede kadastro muamelesinin ikmal edildi-
ğini, tapu sicillâtımn o esasa göre sabit 
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kıymetler olmak üzere tesbit olunduğunu 
kabul ve yine kanunu medeninin diğer 
maddelerile devlete gayri menkule muta-
sarrıf  olanlara tahmil edilen mesuliyeti 
bugünden tekabül etmiş bir vaziyete mi 
geçiyoruz? Zannederim ki, kadastro ya-
pılmadan kanunu medeninin tarif  ettiği 
tapu sicillâtı -ki kadastro esasım müste-
nittir- tesis edilmeden doğrudan doğruya 
kanunu medeninin tam ve kâmil olarak 
arzusunu yerine getirmek gayrı mümkün-

dür. Binaenaleyh, biz bu vergi mevzuu 
üzerindeyiz. Arazinin binada olduğu gibi 
tahriri yapılarak her tarlanın vasati ola-
rak vereceği iradı tayin etmek, şehirlere 
ait olan binaların iradını tayin etmek ka-
dar kolay değildir.... 

Eğer iradı gayrı safiyi  tayin esasını 
araziye de teşmil edersek, ne kadar büyük 
bir muamelenin karşısında kaldığımız bir-
den anlaşılır ve bunun ne kadar zamanda 
yapılacağı da kolaylıkla takdir edilir. İş-
te bu imkânsızlıktır ki, bugün için bizi 
arazi vergisinde bu suretle harekete mec-
bur etmiştir. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY 
(MALİYE VEKİLİ) — Bugün arazi ver-
gisine tabi olan ormanlar eskiden öşre 
tabi idi. Hususi ormanlardan da tamamile 
arazi gibi vergi alınacaktır.... 

Biz ormanları doğrudan doğruya ara-
zi itibar ediyoruz. Bittabi bu suretle or-
manlar da bu kanunun çerçevesi dahiline 
giriyor. Arazinin kıymetinden ne vergi 
alınıyorsa, ormanlardan da onu alacağız... 

(Ormanlardan çıkacak maksulâttan 
alınacak vergi) tamamile (bu) kanun ha-
ricindedir. Doğrudan doğruya hususi or-
manlardan alınacak vergi başkadır, miri 
ormanlardan alınacak vergi de yine baş-
kadır.... 

Meralara gelince: köylerin şahsiyeti 
hükmiyesine ait meralar zaten müstesna-
dır. Şahıslara ait olan meralar bittabi ver-
giye tabidir. 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
— Büyük Millet Meclisi tarafından  şim-
diye kadar vazedilen kanunların en ba-
riz hataları, hükkâmın, avukatların ve 
bizzat vekillerin içinden çıkamıyacakları 
ahkâmdan en şiddetlisi (işbu kanuna mu-
gayir ahkâm mülgadır) cümlesinde top-
lanan sözdür. 

Biz vazıı kanunuz, millet namına 
ahkâm vazediyoruz. Ya millete yük ve-
riyoruz, veya sırtındaki mükellefiyeti  kal-
dırıyoruz ve sonra diyoruz ki: size şunu, 
şunu, emrediyoruz, bundan evvelki buna 
mugayir emrettiklerimiz ne varsa hepsi 
de mülgadır. Millet te diyor ki: efendiler 
bunlar nelerdir, bize gösterin, bizi uğraş-
tırmayın, aratmayın. 

En çetin ve adedi en çok olan kanun-
larımız malî kanunlardır. Bazan her hangi 
bir bütçe kanununun arasına sıkıştırılı-
veren bir maddecik arazi vergisi hakkında 
bir kaydi ihtiva eder. Arazi halk olun-
duğundan beri üzerinde mütemadi ka-
nunlar hüküm sürmüştür. 

Bu kanunlar bazan nizamname, ba-
zan talimatname, bazan da ferman  ha-
linde muhtelif  vergileri ihtiva etmektedir. 
Memlekette yeni bir arazi kanunu çıka-
rıyoruz. Encümen bu arazi [kanunundan; 
"bu kanunun ahkâmına muhalif  olan hü-
kümler mügadır" tabirini kaldırsın ve bu 
tabir yerine; Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi idaresinde bu kanundan maada arazi 
kanunu yoktur" desin ve yahut araziye 
müteallik olmak üzere her birerlerinin 
isimlerini tasrih edecek şu, şu kanunlar 
mülgadır diyelim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi dahi-
linde arazi vergisine ait olmak üzere bun-
dan maada kanun yoktur, deriz. 

Yahut elde mevcut arazi vergisi ka-
nunlarını sayalım, diğerleri mülgadır, di-
yelim. Vazu kanun ilga edilen kanunların 
hangisi olduğunu bilmezse rica ederim 
bunu efradı  millet nasıl bilecektir? 
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HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE EN-
CÜMENİR.S.) —Bu kanun 1302 numaralı 
emlâk nizamnamesinin araziye taallûk 
eden ahkâmım feshediyor.  Çünkü em-
lâk nizamnamesinin bu gün memlekette 
mevcut arazinin tayin ve tesbit ettiği kıy-
metleri bu kanuna nazaran altı emsalile 
darbederek kıymet addediyoruz. 

Tâ tahrir ikmal edilinciye kadar bu 
hüküm devam edecektir. Binaenaleyh dört 
yüz küsur kazadan henüz 12 kazada em-
lâk nizamnamesinin tayin ve tesbit ettiği 
kıymetler mer'i değildir, mütebakisi de 
mer'i dir. Emlâk nizamnamesinin arazi-
nin tahririne ve kıymetlerinin sureti tak-
dirine taallûk eden kısmı mülgadır, nasıl 
diyelim. 

Emlâk nizamnamesi mevcuttur. Fa-
kat bunun arazi üzerinden verginin nis-
betine, miktarına ait ve sonra usulen 
itiraza, takibe ait hükümler tamamen bu 
kanunla tadil edilmiştir. Eğer tahrir mes-
elesi ikmal edilmiş olsaydı emlâk nizam-
namesinden bahsetmeğe hiç lüzum kal-
mazdı. Fakat takdir buyurulur ki daha 
uzun zaman bu nizamnameden bahset-

mek zaruretinde kalacağız. Gerçi bir tah-
rirî tecrübe kanunumuz vardır. Bir de ay-
rıca kadastro kanunu vardır. Fakat; bun-
ların her ikisi de tahrire aittir. Vergi mev-
zuuna ait değildir. Vergi mevzuuna ait 
olan 1302 tarihli emlâk nizamnamesidir-
ki, bir kısmı araziden ve emlâkten de bah-
seder. Fakat bu kanunla da arazinin yeni 
kıymetleri tahrirle tayin ve tesbit edil-
mediği için kanun. 1331 senesindeki kıy-
metlerin 6 emsalini bu gün için kıymet 
addediyor. Binaenaleyh bu kanunun kıy-
met noktai nazarından tahrir yapılmıyan 
kazalarda istinat ettiği esas, yine emlâk 
nizamnamesinin esası oluyor. Bu itibarla 
bundan başka arazi vergisi kanunu yok, 
demek imkânı mevcut değildir. 

Maddede yazıyor. Madde emlâk ni-
zamnamesinin bu kanunla tadil edilmiyen 
şu, şu, şu kısımları mefsuhtur,  diyor. 
Binaenaleyh şu kanun feshedilmiştir,  de-
mek imkânı yoktur. Zaten bir emlâk ni-
zamnamesi var. Arazi vergisi hakkında 
başka bir kanun yoktur. Yalnız bir de em-
sal kanunu vardır. Bu kanun hepsini top-
lıyor. 

BİNA İRATLARI (GELİRLERİ)  KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Bina vergisi, özellikle  köylüyü  kapsadığı  için önemlidir.  Köylünün  (ve  tarımın) 
vergi kapsamına alındığı  yıllarda,  sanayici korunmaktadır.  Aşağıdaki  kısa görüşmelerde, 
yönetimin bu noktayı  bir iktisat  politikası  olarak  dile  getirdiği  görülür. 

22.6.1931 

AHMET SÜREYYA BEY (AKSA-
RAY) — 6 ıncı fıkrada  deniyor ki: (Zür-
raın ziraî istihsalâtmda kullandığı alât 
ve edevat depolan, zahire ambarlan, sa-
manlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, 
kümesler, kümesler, kurutma mahalleri, 
furunlar,  işçi ve bekçi bina, kulübe ve 
barakaları, köy misafir  odaları) 

Bunları vergiden affediyoruz.  Yani 
bunların hepsini mahal mukayyit olmı-
yarak vergiden muaf  kılıyoruz. Bina ister 

çiftlik  dahilinde olsun, ister zeredilen 
arazi dahilinde bulunsun, zürram ziraî 
istihsalâtta kullandığı depo, zahire amba-
rı, samanlık, ziraî sahada istimal edilen 
amele ve işçiye mahsus olan bina, kulübe 
veya baraka vergiden muaftır.  Bu fıkra 
çok yerindedir ve Türk zürraınm vergi 
yükünü tahfif  edecek ve toprakla alâka-
sını kuvvetlendirecek ve sıkılaştıracak bir 
maddedir. Bu ruh ve maksada göre fıkra 
noksandır, kanaatındayım. Bizzat toprak 
sahibi olan arazi sahibinin ziraat mevsi-
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minde, kendi arazisi dahilinde, işçinin 
başında bulunmak mecburiyetinde kaldığı 
zamanda, kendi ikameti için yapacağı üç 
dört odalı bir binanın affedilmemesi  gayri 
muvafıktır. 

İSMET BEY (MALİYE ENCÜMENİ 
REİSİ) (ÇORUM) — Biliyorsunuz ki; 
memleketimizde köy binaları İzmir ve 
Adalar denizi sahillerinde hemen altlı üst-
lü muazzam bina şeklinde görünürler. 
Bunların a.lt kısımlarında ahırlar ve sa-
manlıklar ve saire olduğu gibi, yukarı kı-
sımlarında da kurutma mahalleri gibi 
muaf  olan aksam vardır. , 

Karadeniz sahillerinde de binalar bu 
şekildedir. Altlı üstülüdür, kurutma ma-
halleri gibi muaf  olan aksamı ihtiva et-
mektedir. 

Orta Anadoluda ise; altlı üstlü bi-
nalar olduğu gibi bir çatı altında yan yana 
da binalar vardır, bunları ahır, samanlık, 
ambar ve saireyi ihtiva eden kısmı (mag) 
denilen bölmelerle meskenden ayrılmıştır, 
fakat  hepsi bir çatı altında bitişik bir va-
ziyettedir. Şarkî Anadolunun bazı dağlık 
aksamında bir salon üzerine yapılmış 
içerisinde bölmeleri olmıyan ahırı, saman-
lığı bir tarafta,  kendisinin beytutetgâhı 
bir tarafta  olan binalar da vardır. Şimdi, 
bu binaların muaf  kısımlarını ayırmak mes-
ken kısımlarına vergi takdir etmek için 
ihtiyar edilecek külfet  ve masraf  muka-
bilinde ne kazanılacaktır? 

Aslî kanundaki muafiyet  bundan daha 
genişti. Aslî kanunda bizzat ziraatle iş-
tigal eden çiftçilerin,  rençberlerin ikamet 
ettikleri haneler tamamen muaftır.  Bilâ-
hare 1927 tarihli bir kanunla bu muafiyet 
ilga edilmiştir. 

Şunu da ilâve edeyim ki; çiftliklerde, 
köylerde rençberin kulübesini bilirsiniz. 
Bundan istifade  edenlerin meskenlerinin 

mahiyetleri ve verecekleri vergi miktarı 
ne olabilir? Başka sahalarda yapılan bun-
ca muafiyetler  içinde çiftçilere  verilecek 
muafiyet  hakkında tereddüt etmiyeceği-
nizi ümit ederim. Çünkü çiftçiler  hakkın-
da vadettiğimiz muafiyet  o kadar bü-
yük değildir. Diğer mesai zümreleri hak-
kında verdiğimiz muafiyetler  çok azim-
dir. Binaenaleyh en küçük bir sanayi mü-
essesemizi, arazi vergisinden, müsakkafat 
vergisinden, kazanç vergisinden, bütün rü-
sumatı munzammadan ve mevadı ipti-
daiyesini gümrük resminden affetmekte 
ve pirimler de vadetmekteyiz. Ayni za-
manda gümrük resimlerile yaptığımız hi-
maye ç6k azimdir. Binaenaleyh ziraati 
sanayiine merbut olan memleketimizde, 
çiftçiye  vereceğimiz muafiyet  o kadar 
küçüktür ki hesaba bile değmez. 

ABDÜLHALİK. BEY (MALİYE VE-
KİLİ)— Bu lâyihayı teklif  ederken umumî 
meskenler, gerek şehirde gerek kasabada 
nerede bulunursa bulunsun, muayyen bir 
hat dahilinde olanlardan maadasını ver-
giye tabi tuttuk. Acaba köylerdeki zür-
raın oturduğu binaları tamamile affede-
bilirmiyiz diye çok düşündük. Anadolu-
muzun hemen bütün kasabaları ahalisi 
rençperdir. O zaman kasabaları da af-
fetmek  lâzımdır. 

Bunları da affettiğimiz  takdirde, bu 
vergide hisseleri bulunan belediyeleri ve 
idarei hususiyeleri bu varidattan mahrum 
etmek lâzım gelir. Bu ise doğru değildir. 
Bunun için dedik ki; doğrudan doğruya 
ziraate elverişli olan yerler muaftır.  Di-
ğerleri esasen ^>ir hat dahilindedir. 25 li-
raya kadar irat getiren meskenler vergiden 
muaftır.  Köylerde ise ekseriyet bu hat 
dahiline girer. Bir çok kaza ve nahiye 
merkezlerimiz vardır ki; oralarda bele-
diyeler teşekkül etmiştir. Belediyenin bir 
saat mesafesinde  olan meskenler vergiden 
muaftır. 
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MUAMELE VERGİSİ KANUN LÂYİHASININ GÖRÜŞÜLMESİ 

Vergiler,  1920'// yılların  ikinci yarısında  düzenli  bir devlet  yönetimini yerleştirebil-
menin araçlarından  birisi olarak  gündemde  yer alırlar.  1930'/w yıllarla  birlikte,  vergilerin 
kaynak  dağılımı  mekanizmasındaki  bu yeri nitelikçe  bir değişiklik  göstermeye  başlar. 
Ekonomik  bunalım tüm gelirleri  azaltırken  devletin  gelirlerini  düşürmemek,  başlıbaşına 
bir amaç olmaktadır.  19307c»-m ilk  yarısının bir özelliği  yeni vergilerdir.  Muamele  ver-
gisinin tartışılması,  sanayiin korunma derecesinin  de  konuşulması  demek  oluyor. Sanayie 
verilecek  ayrıcalıkların  düzeyi  ne olmalıdır?  Sanayiciyi ayrıcalıklı  kılan  koruma,  ticaret 
kesimini de  büyük çiftçiyi  de  eleştiriye  yöneltmektedir. 

27.6.1931 

RÜŞTÜ BEY (BURSA) — Aşar 
usulünde, nasıl ki köylü zarar etse, kâr 
etse yıkıcı bir halde vergiye tabi idise, bu-
gün sanayi sahipleri de kâr etse, zarar etse 
bu muamele vergisine tabi tutuluyor ve 
bu kanun bize teklifi  tatbik ettirmek is-
tiyor... Vergi yüzde 6 dır efendiler.  Bu çok 
mühim bir nisbettir. Bugünkü cirolar, 
bugünkü alışveriş ve iş kaideleri yüzde 1, 
2 de devam etmektedir. Alışveriş ve kâr 
işleri azalmıştır. Eskiden yaptığımız gibi 
çok kârlar yapmağa imkân yoktur.... 
Böyle yüzde 6 muamele vergisine tabi olan 
bir müessese bu sanayi vergisinden baş 
kaldıramazlar ve bu vergi sanayii lâyık 
olduğu şahikaya sevkedemez. Hulâsa, kü-
çük sanayii himaye edelim elerken, onu 
vergiye tabi tutmazken, büyük sanayii 
büyük vergiye tabi tutmak, küçük sanayii 
teşvik değil, medenileşmesi, terakki et-
mesi lâzım gelen sanayii geri atmak de-
mektir... 

Bizim yaptığımız muamele vergisi nis-
beti, Avrupadan gelecek ecnebi emteanın 
vergi nisbetile bir tutulacak olursa, sana-
yiimiz baş kaldıramaz. Bugüne kadar 
memleketimizin ziraat memleketi olduğu 
söylenirdi. Artık o vaziyetten çıkmıştır. 
Memleketimiz, ziraat memleketi olduğu 
kadar, sanayi memleketi olmağa da muh-
taçtır. Cumhuriyet Hükümetinin çok yük-
sek eseri olarak, Bursamızda başlıyan 
dokumacılık sanayii, istirdat gününden 
itibaren 80, 90 misline varmıştır... Bur-
sada ipekçilik sanayii ilerlerken İstanbul-

da trikotaj, demir sanayii çok ilerlemiştir... 
Hulâsa, memleketimizin zirai cephesinde 
olduğu kadar, cihamn iktisadi buhranına 
karşı mücadele eden sanayi cephesinde 
de bir sanatkâr gurupu yer almıştır. Her 
sene milyonlarca lirayı memleketin me-
vadı ihtiyaciyesi için harice vermekten 
kurtulup, artık azaltmak vaziyetine gel-
mişizdir. 

Bütün dünyadaki buhran, bizim mem-
leketimize de sirayet etti ve tesirlerini 
yavaş yavaş gösterdi. Nihayet, bu tesir 
ıztırap haline geldi.... Gerek bu kürsüde 
ve gerek başka mahallerde irat olunan 
nutuklarda, muamele vergisinin kaldırıl-
ması için mühim vaatler verilmiştir.... 

Birinci Meclis istiklâli kurmuş ikin-
cisi inkılâp yapmış, üçüncüsü medeniyet 
yaratmıştır. Dördüncü BMM de fevka-
lâde içtimalarını yaparken, yalnız ve yal-
nız iktisadi inkılâbı tesis etmekle mükel-
leftir.  İktisadi inkılâbın en büyük merdi-
veni ve en birinci basamağı sanattır, efen-
diler, sanat. İktisadi vaziyetimiz ileri gi-
derken, muamele vergisi önümüzde pü-
rüz gibi kalacaktır. İnkılâbı yapanlar 
önünde -affınıza  mağruren- bir leke gibi 
bulunacaktır.... 182 milyon liralık bir 
bütçenin bir milyon 800 bin lirası mu-
amele vergisi olarak istenmektedir. Hal-
buki memlekette yapacağı tahribat yüzde 
1 nisbetinde değil, çok yüksek nisbetlerde 
olacaktır. 
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SADETTİN RIZA BEY (İSTAN-
BUL) — ... İptida istihlâk vergisi namile 
tarhedilen bu vergi, birçok esnafı  silip 
süpürmüş ve erbabı ticareti de müşkül bir 
mevkie sokmuştur. Bu tahripkâr tesiri 
dolayısile ferdası  sene tadile zaruret hasıl 
olmuş ve fakat  bu defa  da bütün sıkletile 
erbabı sanayii ezmeğe başlamıştır. Sınai 
müesseseler, bir taraftan  teşviki sanayi 
kanunu ile muafiyetlere  mazhar kılınırken, 
diğer taraftan  bütün bu muafiyetlerin 
temin ettiği yardımların yekûnundan da-
ha fazla  bir vergile mükellef  tutulmakta-
dır.... 

Hükümet ve encümen adeta mazeret 
olarak mali vaziyeti öne sürüyorlar. Bir 
dereceye kadar hakları vardır. Fakat bu 
herhalde iktisadiyatımızı rahnedar ede-
cek mevzular üzerine vergi tarhetmek sa-
lâhiyetini kendilerine vermez... Daha za-
rarsız matrah bulmalarına intizar etmek 
hakkımızdır. Buna imkân bulmadıkları 
takdirde, yine bu verginin vaz ve tarhma 
değil, tasarruf  cihetine temas etmelerini 
rica ederim. 

AHMET İHSAN BEY (ORDU) — 
Eğer bizde bugün darlık, parasızlık, 

bütçe sıkıntısı varsa, bunları açacak olan 
bir yolumuz vardır. O da sanat ve ticaretin 
inkişafıdır.  Bunu inkişaf  ettirmeğe başlar 
başlamaz, birinci engel olarak muamele 
vergisini görürüz.... Sanayiin terakkisini 
Türkiye Cumhuriyeti arzu ettiği için, 
teşviki sanayi kanununu yaptı. Onun ar-
kasından muamele vergisi geldi. Muame-
le vergisi kanunu, teşviki sanayi kanunile 
hali taarruzdadır.... Muamele vergisi, he-
nüz doğmuş, pek zayıf  bir çocuk halinde 
olan Türk sanayiinin müthiş düşmanı-
dır.... 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Biz 
bir teşviki sanayi kanunu yaptık, erbabı 
sanayiin erbabı teşebbüsün nesi var nesi 
yoksa hepsini makinelere verdik. Sizi 
şöyle himaye edeceğiz, böyle koruyaca-
ğız, memlekette ön ayak olacak, nümune 

olacak sizsiniz, dedik. Bu himayeye gü-
venerek, azçok parası olan, nesi var nesi 
yoksa kredi koyarak bir işe girişti. Fakat 
bir de işin arka tarafını  çevirelim. Mu-
amele vergisi, bilmem ne vergisi.. Efen-
diler, dünyada en istikrar isteyen şey 
iktisadi teşebbüslerdir. Acemiliğimiz, ser-
mayemizin azlığı üzerine bir de böyle 
vergiler binerse bu istikrar derhal bozu-
lur.... Bendeniz şöyle görüyorum: Esas 
itibarile muamele vergisi müstehlike ait 
gibidir. Ancak, istihlâk kabiliyeti azal-
dığı için, doğrudan doğruya sanayie tesir 
yapıyor Hakikaten bütün millete taal-
lûk eden bu vergiden bizarız. Bu vergi 
iptidaidir, mesaiye köstektir ve hiç ağza 
alınmayacak bir vergidir. Binaenaleyh, 
bu vergiyi Düyunu Umumiye bütçesin-
den tayyedersek bütün milleti de kurtar-
mış oluruz.... Düyunu Umumiyeden 2 
milyon tarh edelim ve ona mukabil bu 
vergi kanununu yırtıverelim ve hepimiz 
kurtulalım. 

HAMDİ BEY (MERSİN) — Bir-
çok arkadaşlarımız sanayi müesseselerini 
himaye maksadile, muamele vergisinin ilga 
edilmesini söylediler. Bendeniz şunu ar-
zetmek istiyorum: Memleketimizde en 
fazla  himaye gören bir sınıf  varsa o da 
sanayicilerdir. Teşviki sanayi kanunu ya-
pılmış ve bu kanun mucibince sanayi 
müesseseleri müsakkafat,  arazi, kazanç 
vergilerinden, kesri munzamlardan, vilâ-
yet ve belediye ruhsatiye resimlerinden, 
eğer eshama münkasem şirketlerden ise 
tesis ve inşaat malzemesi, eğer mevadı 
iptidaiyesi hariçten geliyorsa gümrük res-
minden muaftır.  Bundan başka, alâtı te-
sisiye ve inşaat malzemelerinin naklinden 
yüzde 30 tenzilâta tabidirler. Bugün mem-
lekette beş altı yüz sanayiciyi koruyaca-
ğız, diye 14 milyonluk bir nüfus  üzerine 
ağır bir gümrük resmi konmuştur.... 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE EN-
CÜMENİ REİSİ) — Sanayiin himayesi 
lüzumu hakkında hiçbir şey arzedecek 
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değilim. Çiinkü, eskidenberi iktisadi mes-
lek ve mezhebim himayeciliktir. Türk müs-
tahsilleri tarafından  çıkarılan ve Türk 
eli ile imal edilen her maddenin, meşru, 
makul, muayyen, mutedil hadler dahilin-
de himayesine şiddetle taraftar  olan ar-
kadaşlarınızdanım. Binaenaleyh, Bütçe En-
cümeniniz de bu düşünceyi kendisine 
mahsus bir esas ve prensip ittihaz etmiş-
tir. Hiçbirimiz muamele vergisinin tabii 
bir vergi olduğu iddiasında değiliz. Mu-
amele vergisinin ne maksatla olduğu ve 
istihaleler geçirdiği, hepimizin bildiği bir-
şeydir. Muamele vergisi, bütçemizde 16 
milyon rakamını ihtiva eder. Bu 16 mil-
yonun on buçuk milyonu gümrüklerde 
cibayet ediliyor. Yani, bu verginin ekseri-
yeti azimesi ithalat eşyasından alınıyor.... 

İtiraf  etmek lâzım gelir ki, sanayii-
miz çok himaye edilmiştir... Himayenin 
esasım kuran gümrük tarife  kanunudur. 
Memleketimizde ipek sanayii inkişaf  et-
mişse, bunun sebebi ipeğin maddei ipti-
daiyesi olan kozayı memleket dahilinde 
istihsal ettiğimiz halde ipekli mensucat 
üzerindeki himaye resimleri yüzde 65 
nispetinde yüzde 110 a kadar ilerleme-
sidir. Çok geniş bir himayeye mazhar 
olan ipek sanayii koza gibi maddei ipti-
daiyesi de memleket dahilinde istihsal 
olunacağı için, elbette inkişaf  edecektir. 
İpek lüks eşyadandır ve biraz parası mü-
sait olan insanların alıp kullanacakları 
maddedir. 

Pamuklu üzerindeki himaye nisbeti, 
ipekli üzerindeki himaye kadar olmayışı 
da, pamuklunun harcı âlem olmasından-
dır. ... Bilhassa fakir  tabakanın hayatı 
üzerinde fazla  bir tazyik yapmak imkânı 
görülemediğinden naşidir. 

Zannederim ki, her smıf  halkı alâka-
dar eden ve bilhassa hayat için lâzım olan 
maddeler üzerinde, himaye usullerimizi 
tedricen yapmak zaruretindeyiz. Yoksa 
memleketimiz dahilinde ipek kadar pa-

muğu da himaye edersek, bu da ayrıca 
inkişaf  eder zannında bulunmamız doğru 
değildir.... 

Bütün sanayide vasati olarak maddei 
iptidaiye payının yüzdesi ne ile ifade  olu-
nur? Buna yüzde 40 da, 30 da ve hatta 
20 de diyenler vardır. Fakat biz yüzde 
20 olarak kabul ettik. Hariçten bizim sana-
yide kullanacağımız matier, premiyer de-
nilen ve kanunlarımızda iptidai madde 
diye zikrettiğimiz şeyler ekseriyetle mem-
leketimiz dahilinde olmıyan maddelerdir. 
Teşviki sanayi kanunu mucibince bunlar 
zaten gümrük resminden ve kısmen de 
muamele vergisinden muaf  olarak gir-
mektedir Yeni kanunda bunlar için 
muafiyet  tesbit edilmiş bulunuyor. Hem 
gümrük vergisinden hem de muamele 
vergisinden, muaf  olarak giren bu mevadı, 
kumaş haline girdikten sonra da muamele 
vergisinden muaf  kılarsak, bu, dahildeki 
maddei iptidaiye müstahsillerinin zararı-
na olur. İpek kozası, pamuk, keten müs-
tahsilleri zarar eder. Bu iptidai maddeler 
iplik haline girdikten sonra, hariçten ge-
len mamulât ile aralarında hiçbir fark 
kalmamış olur. Müsavi1 şerait altında 
maddei iptidaiye müstahsillerimiz istih-
sallerini koruyamazlar. Sanayi erbabı na-
sıl ki gümrük farklarını  kendi sanatlarının 
inkişafı  için kâfi  görmüyorlarsa -ki güm-
rük farkları  oldukça yüksek bir .miktar 
arzetmektedir- maddei iptidaiye müstah-
silleri de gayet az bir resim ile ve hatta 
resimsiz giren o maddelere rakip olmak 
imkânını bulamazlar. Bu noktai nazardan 
dahi, maddei iptidaiyeler için İktisat ve-
kâletince bir barem cetveli tanzimi ve bu-
nunla muadili memlekette bulunan bulun-
mıyan iptidai maddelerin ve bilhassa in-
kişaf  halinde bulunan maddei iptidaiyele-
rin mamulüne, tesbitine göre, dereceleri-
nin gösterilmesini ve bunu İktisat vekâ-
letine bırakmağı, en doğru ve faydalı 
bir şekij olarak görüyoruz.... 
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HAYVANLAR VERGİSİ KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Hayvanlar  vergisi çiftçiye  verilecek  bağışıklıkların,  ayrıcalıkların  da  konuşulmasını 
sağlıyor.  Bina vergisi görüşmelerinde  de  görüldüğü  gibi, buhran ortamında  çiftçi  temsil-
cileri her fırsatta  bağışıklık  ve koruma  isterler.  Bu o günlerin  belirgin  özelliğidir.  Yöne-
tim ise, kaynakların  sınırlılığını  ve denk  bütçe ilkesinden  ayrılmanın sakıncalarını  vurgu-
lamaktadır. 

29.6.1931 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — 
Mümkün olsa da çiftçinin  çift  hayvan-
larından hiç vergi almasak, bu hakikaten 
çok eyi birşey olurdu. Bir taraftan  trak-
törlerdeki muafiyeti  kaldırdık, halkı öküz-
le, memleketimizin yetiştirdiği kuvvetle 
iş yapmağa teşvik ettik, diğer taraftan  da 
buna bir vergi koyduk .... Henüz sahibine 
faide  vermeyen ve mal sahibinin kesesin-
den yiyen hayvandan vergi alınmasını 
bendeniz doğru görmüyorum. 

REMZİ BEY (SİVAS) — Filha-
kika ziraatı teşvik için. bir çift  hayvandan 
vergi alınmasa daha eyi olur. Fakat .... 
tefrik  kabil değildir, suistimale sebebiyet 
verir.... Diğer taraftan,  aşarın kalkmasına 
mukabil, bugün köylünün verdiği vergi-
nin arazi vergisi ile hayvan vergisine mün-
hasır olduğu nazarı dikkate alınırsa, or-
tada köylüye ağır gelecek, köylüyü zarar-
dide edecek hiçbir şey yoktur... 

EMİN BEY — Hepimiz bu hükü-
met çarkının selâmetle dönmesini can-
dan, gönülden istiyen insanlardanız. 
Bendenize öyle geliyor ki; bu gün ya-
pacağımız tenzilât hayvanatın çoğalma-
sında ve sui istimalin kalkmasında bu 
günden itibaren tesirini gösterecek ve 
bu günkü malî tesirini üç beş senede telâfi 
edecektir. 

Asıl bendenizin arzedeceğim tiftik  me-
selesidir. Bu gün tiftiğin  okkası (35) ku-
ruştur ve bu da alıcılarının fiyatlarıdır. 
Hakikî bir talibi yoktur. Memlekette is-
tihlâk kabiliyetimiz yoktur, vasıtanız yok-
tur. Hayvanı değiştirelim başka bir şey 
koyalım. Buna da imkân yoktur. 

20-22 vilâyetin merasında tiftikten 
başka bir şey olmaz. Vakıa Anadolu yay-
lası, 20 vilâyetin ihracat eşyası, kendisini 
geçindirebilecek, refaha  eriştirecek bir de-
recededir. Bu gün Ankarada gördüğümüz 
hıristiyanlarm büyük kâşaneleri hep tif-
tik yüzünden yapılmıştır. 

Eskiden altın para zamanında, vergi 
60 para'iken, tiftiğin  okkası yirmi kuruş-
tu. Vergi bu gün 40 kuruş olduğuna na-
zaran tiftiğin  okkası üç lira etmelidir. 

RASİH BEY (ANTALYA) — Yün 
kaçadır Emin. Beyefendi? 

Hep tiftikten  bahsederseniz, bu şah-
sî olur. 

EMİN BEY — Bendeniz Maraşı do-
laştım. Malatyayı, Çankırı ve civarını gez-
dim. Orada öyle yerler var ki, kıl geçiden 
başka hiç bir hayvan yaşamaz. Memle-
ketteki kara keçi muzurdur zihniyetini 
değiştirmelidir. 

Bunun himayesi zaruridir, teşvik lâ-
zımdır. 

Koyun meselesine gelince: Koyun az 
çok kâr bırakıyor. Lâkin sahillerde geniş 
merası ve çayırı olan yerlerde Ankara gibi 
dağlık yerlerde koyun fazla  kâr getirmez. 
Halk bunu sırf  süt için besler. 

Bendeniz tiftiğin  bütün acılıklarım, 
tatlılıklarını tatmışım. 

Tiftikten  zarar görmüş kâr görmüş, 
bu uğurda çok çalışmış ve çok yorulmuş, 
tecrübe görmüş bir adamım, bu gün şah-
sen kendi meralarımız müsait olduğu 
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için, sair davarcılara nisbeten daha fazla 
mahsul aldığımız halde, bu gün bu tiftiği 
himaye edemiyecek bir vaziyetteyim. Ge-
lecek sene siz de buna şahit olacaksınız. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE EN-
CÜMENİ RS.) — Gerçi yağ, peynir, bil-
hassa tiftik,  yapağı fiyatları  iki sene, üç sene 

evvelki rayiçlerine göre bu gün hakikaten 
biraz düşkündür. Bu lâyiha, aynen kabul 
buyrulduğu takdirde bu sene vergiden 
iki milyon kırk üç bin lira eksik alınacak-
tır. Gelecek sene tatbik edilecek cetvele 
göre, dört milyon beş yüz kırk iki bin lira 
eksik alınacaktır. 

BİNA VERGİSİ GÖRÜŞMELERİ (Devam) 

29.6.1931 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Hü-
kümet çiftçiye  karşı büyük fedakârlıklara 
katlanarak bütçede bir çok muafiyetlere 
girilmiştir. Fakat böyle 25 liradan fazla 
irada mütahammil olan evlerin vergi ile 
mükellef  olmasını bendeniz bir kaç nok-
tadan düşündüm fakat  anlıyamadım. Mak-
sat Devlet hesabına vergi almaksa köy-
lerde bir evin 25 lira irat getirdiğini nasıl 
bulacaksınız ? Oralarda herkes kendi evin-
de oturur. Bir defa  bunun tayin ve tak-
diri gayet güçtür. İkincisi de; köy evleri-
miz daima böyle köhne, ziya ve hava gir-
mez bir halde mi kalsın? Biz isteriz ki; 
müstahsillerimiz daima yükselsin ve köy-
lerimiz istihsal hayatında her vakit mu-
vaffak  olsunlar ve bu suretle daima eyi 
yerlerde, sıhhî binalarda ikamet edebil-
sinler. Hükümet 25 liradan, fazla  irat 
getiren haneleri vergiye tabi tutmakla, 
zürraı fena  ev yapmağa teşvik ediyor. 
Eyi ev yaparsan vergi alacağım, fena  ev 
yaparsan vergi almıyacağım diyor. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY 
(MALİYE VEKİLİ) (ÇANKIRI) — Biz-
zat rençberlik edip te içinde oturanları ve 
şehir hududu haricinde bulunanları tat-
bikatta nasıl anlıyacağız? Meselâ; İstan-
bulu nazarı itibare alırsak, orada belediye 

hududu Erenköyüne kadardır, evi bele-
diye hududu haricinde olan bir kimse, 
evinin haricindeki bağ ve bostanı işletiyo-
rum, bizzat rençberlik ediyorum diyecek 
olursa bunun doğru olup olmadığını nasıl 
anlıyacağız. İstanbul ve İzmirin etrafı 
tamamen böyledir. Burada biz esasen 
umumî bir muafiyet  arzettik ve dedik ki; 
(250) lira kıymetindeki evler muaftır. 
Muhafız  alayının .... öte tarafında  Balgat 
köyü vardır, Dikmenden daha yakındır. 

Dikmen daha uzaktır. Hatta çok 
uzaktır. Dikmende oturan bir çiftçi,  çiftçi 
olarak vergi verecektir. Fakat Balgatta 
oturan bir çiftçi  bir şey vermiyecektir. 
Zannediyorum ki bu tatbikat ve adalet 
noktai nazarından doğru bir şey değildir. 

Varidat meselesine gelince: bu vergi 
yalmz bizim değildir, bütün maarif  hisse-
leri bunun içindedir. Bunun yüzde otuz 
ikisi idaresi hususiyelerin ve Maarifin-
dir. Bu vergiyi indirdiğiniz zaman ya yeni 
bir vergi yapacağız yahut mektepleri ka-
patacağız. Biz tevzi usulile maarif  vergi-
sini kaldırdık. Madde tatbik edildiği za-
man, bu idarei hususiyeye yüz bin liraya 
patlar. Yüz bin liraliK ?:.f  k ep. »apatmak 
doğru mudur? 

1931 SENESİ BÜTÇE KANUNU GÖRÜŞMELERİ 

1931 yılı bütçesi, tipik  bir buhran ve tasarruf  bütçesidir.  Başta cariler  olmak  üzere 
harcamalar  kısılmıştır.  Yönetim  sadece  Cumhuriyet  rejimini yerleştirmeye  dönük  hiz-
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metlere,  demiryolu  ve milli  savunma gereksinmelerine  ve sanayi teşviklerine  kaynak  ayır-
maktadır.  Bütçe denkliğinden  ayrılmamak,  parayı devalüe  etmemek  vazgeçilmeyen ilke-
lerdir.  Bütçeye yöneltilen  eleştiriler  de  genellikle  bu noktalarda  toplanır.  Eleştiriler  içinde 
ikisi  özellikle  göze çarpar: Sırrı  Bey, yönetimin özel kesime karşı  daha  sıcak bir tutum 
benimsemesi halinde,  ekonomik  durumun  düzeleceği,  yoksa kötiileşeceği  gibi bir çizgide-
dir.  Enver Bey ise, o gün için oldukça  değişik  önerilerle  konuşur:  Vergileri  azaltmayı, 
bütçe denkliğinden  ayrılmayı, paranın devalüasyonunu,  ücretleri  düşürmeyi  (ve  bunların 
sonucu olarak,  dış  borçlanmayı) savunur. 

14.7.1931 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY 
(MALÎYE VEKİLİ) (ÇANKIRI) — Büt-
çenin manzarası geçen seneki bütçeden 
yüzde 20 derecesinde bir tenzilâtı ihtiva 
etmektedir.... 1930 senesi zarfında  tahsilâ-
tımız 189 ilâ 190 milyon arasındadır. 
Ondan evvelki senede tahs ilâ timiz 206 
milyondur.... 

Mali işlerde daima ihtiyatlı davran-
maktayız. Bunun, için, dünya buhranının 
bize olan sirayetini de nazarı dikkate ala-
rak, bütçeyi ... takdim ettik... Açık büt-
çenin tevlit edeceği mali felâketi  daima 
nazarı itibare almak mecburiyetinde ol-
gumuz içindir ki, geçen sene fiilen  yaptı-
ğımız tahsilât fevkinde  tahsisat istemeği 
doğru görmedik.... Geçen seneki bütçe ile 
bu sene bütçesi arasında hemen her büt-
çede, dört bütçe müstesna olmak üzere 
mühim derecede tenakus vardır. Hatta 
Maliye, Düyunu Umumiye, Müdafaai 
Milliye, İktisat bütçelerinde görülen ye-
kûn hemen hemen tenzilâtın dörtte üçü-
nü teşkil etmektedir... Yalnız dört büt-
çede -onlar da Adliye, Jandarma, Deniz 
ve Hava bütçeleridir- geçen seneden fazla 
tahsisat görülebilir.... 

Tasarruflarımızı  yaparken, cumhu-
riyet hizmetlerinden mütevellit taahhüt-
lerimizi tamamen ve harfiyen  tatbik ede-
rek tedbirler almağı düşündüğümüz gibi, 
şimendifer  inşası programımıza halel gel-
memesi, bilhassa dikkat ettiğimiz nokta-
lardır... Müdafaai  memleket için siparişte 
bulunulan bütün malzemenin, mukabilini 
tamamile muhafaza  ettik ve faslı  mahsu-

sunu aynen bütçeye vazettik. Tasarru-
fatta  bulunurken, bunun büyük bir kısmını 
memur kadrosunda icra ettik.... 

Bu seneki masraf  bütçesinin tesbitin-
de başlıca prensibimiz, kendi varidatımız 
nisbelinde masraf  kabul etmektir. Bütçede 
varidatımızın fevkinde  bir masraf  kabul 
etmek, bizi yarın öbürgün şimdiye kadar 
çok kudret ve kuvvet sarfederek  tesis et-
tiğimiz istiklâli maliden fedakârlık  et-
meğe bais olabilir. Şüphe edilemez ki, 
istiklâli mali bütün istiklâllerin fevkinde-
dir. Maliyemiz sağlamlaşmadıkça diğer 
işlerin yapılması imkânı yoktur.... 

1930 senesinde, dünya krizinin te-
sirleri her memlekette daha ziyade hisse-
dildiği sırada, bizde de bu tesirleri ve buna 
munzam kambiyo tedbirleri, varidatımı-
zın yüzde 15 derecesinde tenezzülüne badi 
olmuştur. Şu vesile ile arzetmek isterim 
ki, hakikatte vergi nispetleri bilhassa ağır 
addedilemez. Dünya bütçeleri tetkik edil-
diği zaman, umumiyetle her memlekette 
ayni tesir altında varidatın tenakusu gö-
rülür. Bizde de varidatın tenakusu, dünya 
buhranının tevlit ettiği şeraitten başka 
birşey değildir.... 

Milli paranın kıymetinin tesbit edil-
miş olması, memleketimiz için çok mü-
him bir meseledir. İttihaz ettiğimiz ted-
birlerle para kıymetini bir senedenberi 
ayni vaziyette tutmağa muvaffak  olduk.... 
Öyle ümit ederim ki, önümüzdeki sene 
zarfında  da ithalât ve ihracatımızda tam 
tevazün husulile arzettiğim rakamda 
(Türk parasının sterlin karşısındaki kıy-
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meti olan 1033 kuruşta) hiç tebeddül ol-
mayacaktır... 

(Cumhuriyet Merkez Bankası) ser-
mayesi 150 bin hisse ile 15 milyon liradan 
ibarettir. Bunun 22500 hissesi mukabili 
altın olarak tediye edilmek şartile hükü-
mete aittir. 1,5 milyon liralığı da ecnebi 
müessesatı ve imtiyazlı şirketlerle ecnebi 
bankalara, mütebakisi milli bankalarla 
halka aittir... Hazineye ait olan kısım ta-
mamen kapanmış, ecnebi bankalara ve 
şirketlere ait olan 1,5 milyon liraya mu-
kabil 2,3 milyon liralık talep vaki ol-
muştur.... 

Biz başka zamanlarda da banka 
teşkil etmiştik. Fakat bu kadar kısa za-
manda değil, pek çok zaman sonra güç-
lükle 2 milyon liralık bir para temin ede-
bilmiştik. Bugün ... milli bankalarımız, bu 
bankaya iştirak ederken ihtiyat akçaları-
nın tamamını bile vermemişlerdir.... 

Bizim en büyük mali menbalarımız-
dan biri de inhisarlarımızdır.... İnhisarlar 
dediğimiz zamanda, evvelce elimizde bu-
lunan tuz inhisarından maada tütün ve 
müskirat inhisarları anlaşılır.... Bu para-
larla Sivas, Samsun, Ereğli, Malatya, Ba-
lıkesir, Kütahya hatları yapılmıştır.... 

Cumhuriyet maliyesi, azami tasarru-
fu,  taahhütlerine kati riayeti, alacaklıların 
hakkını günü gününe tediye, umumi hiz-
metleri ancak halktan aldığı para ile ifa 
etmeği prensip ittihaz ederek yürümekte-
dir. Varidatından fazla  bir masraf  ihtiyar 
ederek Devlet hayatını ve müstakbel ne-
silleri daha ağır yükler altında bırakmak 
fikir  ve tasavvurunu asla taşımadık.... 
Biz her ne bahasına olursa olsun istiklâli 
maliyemizi müdafaa  ve muhafaza  etmek 
istiyoruz. Diğer istiklâlleri kaybetmek teh-
likesi, evvelâ istiklâli malinin bozulmasın-
dan ileri geldiğini müdrikiz. İstiklâli mali 
durduktan sonra, diğerlerini daha emin 
bir şekilde müdafaa  etmek imkânı hasıl 
olur. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Ge-
çende burada verdiğim bir sual takriri 
üzerine Osmanlı İmperatorluğundan bize 
devredilen borçların sureti tediyesi hak-
kında, Dainler Vekillerile yapılan müza-
keratın aldığı safhalar  ve verdiği neticeler 
hakkında söylediğim sözleri cerh ederek, 
Maliye Vekili Beyefendi  buyurmuşlardı 
ki; (bizim müzakeratımız inkitaa uğra-
rna.mıŞiir.) Halbuki bendeniz bu gün de 
tekrar edeceğim. O günkü izahatlarına 
rağmen, müzakere inkitaa uğramıştır. Da-
inler Vekillerinin son günlerde Pariste 
verdikleri karar matbuatta neşredildi. Mü-
kâlemenin inkitaa uğradığı havadisi üze-
rine ve o müzakerenin, devam ettiği müd-
det esnasında düyunu muvahhide yirmi 
kuruş tenezzül etmiştir. Mesele aleniyete 
döküldüğünden bu hususta söz söylemek-
te bir mahzur görmiyorum. 

Maliye Vekili Beyefendi  burada sa-
rahati katiye ile müzakere münkati ol-
mamıştır, dediği günün ertesi günü ben-
deniz İstanbulda idim. 24 saat zarfında 
sekiz kuruş tereffü  etmiştir. Demek olu-
yor ki; her hakikat tamamile açıkça. söy-
lenerek münakaşasından içtinap edilme-
miş olsa idi, Devlet lehine daha muvafık 
bir hareket olmuş olurdu. Malî kanun-
ların bazılarının tadili, ilgası veya yeniden 
vazı için Hükümet ufak  bir esbabı mucibe 
gösteriyor. 

Diyorki: harbi umumiden, sonra her 
memleket vergiden müştekidir, vergiden 
memnun olan memleket yoktur. Şüphesiz 
bu doğrudur, zaten vergi ne kadar müsait 
olursa olsun halkın hiç bir zaman Allah 
razı olsun; bu da kâfidir  demesine imkân 
yoktur. Daima müştekidir. Şikâyet tevlit 
eden noktalardan birisi: kanunların ihti-
yacata tevafuk  etmemesi, ikincisi: bir 
kısım vergilerin ağırlığı, üçüncüsü: ka-
nunların küçük memurlar elinde aldıkları 
elim vaziyet. 

Onun için maalesef  söyliyorum bir 
takım gayri memnunların meydana gel-
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meşine bizzat Hükümetin mesleki sebebi-
yet vermiştir. 

Söylediğim sözler cihan iktisat ule-
masının söylediği sözlerdir. Ona itiraz 
edebilmek için çok tahsil görmek lâzım-
dır. 

Hükümetin geçen sene mefadını  tat-
bik edeceğini ve bununla memlekette re-
fah  ve saadet temin edeceğini vadettiği bir 
programı vardır. Ben şimdi o programın 
tatbik olunmıyan noktalarını veyahut tat-
bik olunmuşta benim bilmediğim cihet-
lerini söyliyeceğim. 

Bu programın, bir maddesinde (de-
niz ticaretini tevsi için evvelâ Türkiye li-
manları birbirine raptedilmeli; ve sonra 
Türkiyede haricî pazarlara raptolunmalı-
dır) deniliyor. Çok güzel. 

Buna Hükümet tevessül etti mi ? Ben-
ce etmemiştir. Bizzat Hükümetin hima-
yesinde bulunan, bir müessese, Seyrisefain 
İdaresi Hükümetin bu nazariyesini kö-
künden mahvetmektedir. Çünkü millî mü-
esseselerle rekabet ediyor, onların ser-
mayesini imha ediyor. Ferdin sermayesi 
Hükümetin sermayesile rekabet edebilir 
mi ? Ederse daima izmihlâle mahkûmdur. 

Memlekette bir serbest mmtaka vü-
cuda getirilmesinde Hükümet faide  gör-
mektedir. Senelerdenberi bu tetkikat ya-
pılmıştır, raporlar verilmiştir. Hiç bir 
eserini görmüyoruz. Halbuki başka kom-
şularımız bu mmtakayı yapmak üzere-
dirler Tesis edildikten sonra oraya tevec-
cüh ederek yollan tekrar bize çevirmek için 
çok güçlük çekeriz. 

KAZIM PŞ. (DİYARBEKİR) — Eli-
nizdeki proğram, Hükümetin programı 
değildir, ne Hükümetçe ve ne de fırkaca 
kabul edilmiş bir proğram değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜŞA-
NE) — Sabık İktisat Vekili Şakir Beyin 
hazırladığı bir şeydir. Kabul edilmemiş-
tir. 

SIRRI BEY — Serlevhası iktisat 
programı diye yazıyor. 

Bir nokta daha; gerçi programda 
vardır, fakat  bu izahatımı programın 
metnine istinat ettiremiyeceğim. Buna da 
diyeceğiniz yok ya. 

İstikraz meselesinde, hariçten mem-
lekete para getirmek için istiklâli ma-
liyi gözetmek lâzımdır, buyurdular. Ta-
biî bu böyledir, hilâfı  kabul oluna-
maz. Fakat bu gün. istikrazdan müs-
tağni hiç bir Hükümet yoktur. Hiç bir 
millet kendi varidatile kendi memleketini 
idare edemiyor. Mutlaka hariçten para 
istikraz ediyor. Yunanistan her istediği 
zaman para buluyor ve o refah  kendisine 
dışarıdan gelmektedir. Getirdiği para ile 
faideli  ve verimli işler yapıyor. Ondan 
sonra haricin emniyetini kazanıyor ve bu 
sayededir ki; istediği zaman para buluyor. 
Harici sarafların,  alacağınız parayı ve-
rimli işlere sarfedeceğinize  kanaat ve em-
niyetleri varsa para verirler. Onları temin 
etmek lâzımdır. 

Bu hususta Hükümetimizin nazarı 
dikkatini celbederim. Böyle, alınacak olan 
paranın mahalli sarfını  göstererek para 
almağa, para bulmağa çalıştılar mı, ça-
lışmadılar mı? 

Hariçten para alamazsak kendi büt-
çemizle refah  bulamayız ve iş yapamayız. 

Yunanistanm maliyesi murakaba al-
tındadır. Bunu biliyorum, diyorum ki; 
biz de bunu kabul edelim. Fakat nasıl olu-
yor ki; Yunanistan maliyesi murakabeyi 
kabul ederek bu paraları buluyor ve her 
istediğini yapıyor. Demek ki, bu kabili 
teliftir. 

YUSUF BEY (DENİZLİ) — Bize 
bedava para vermezler. Kapitülâsyon olur. 

SIRRI BEY — Kelimeden tevahhuş 
etmiyelim. Demek ki, Yunanlıların bunu 
yapması, bu noktayı kabul ve tasdik et-
meleri gösteriyor ki; bu kabili teliftir. 
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MUHİTTİN NAMİ BEY (MUŞ) — 
Bizim düyunu umumiye tecrübelerimiz 
var. 

SIRRI BEY — Hükümet bu esas-
larla ahaliyi zengin etmek çarelerine 
bakmalıdır ve biraz evvel arzettiğim gibi, 
bu bütçenin, gelecek sene nihayetlerinde, 
halkın kudreti maliyesile kabili husul ol-
ması ve bir muvazene temin edilmesi için, 
evvel emirde halkın zengin olması çare-
sine bakmalıdır. 

En büyük iktisat vazıı kanunları söy-
liyorlar. Hükümetin hazinesi halkın ke-
sesidir. Halkın kesesinde para olmazsa 
Hükümetin hazinesi bom boştur. Bina-
enaleyh Hükümet evvel emirde, halkın 
kesesini doldurmağa bakmalıdır. 

ENVER BEY (BALIKESİR) — 
Müstahsile bakıyoruz: borç içinde. Tar-
lasının mahsulünü bizzat çalışıp yetişti-
renlerin eline bir amelenin gündeliğinden 
çok daha az bir miktar geçiyor. Ne bor-
cuna, ne vergisine ne de geçinmesine ye-
tiştiriyor. Senelerden beri borcun üzerine 
borç, borç faizi  biniyor. Borç alıp borç 
ödemekle borçları çığ gibi büyüyor. Di-
ğer taraftan  bakımsız ve mütezayit bir 
sefalet  içinde azim ve tahammülle çalı-
şıyor. 

Mahsulünü amele kullanarak yetiş-
tirenler, büyük müstahsiller, mahsul be-
delinin el işine, istihsal masrafına  yetiş-
mediğini gördüğü halde işler düzelir, hül-
yasile menkul sermayesini, bulabildiği kre-
diyi bitirinceye kadar sebatla devam etmiş 
ve fakat  bir gün istihsal sahasından ta-
mamen çekilmiş bulunuyor. Bir çok bü-
yük arazi ve çiftlikler  bu gün meradan 
başka bir işe yaramıyor ve raııdmanı 
ancak vergisini ödeyebilecek derecede-
dirler. 

Mahsulâtın fiyatları  düşmüş maliyeti 
ise ya artmış ve yahut hiç olmazsa yerinde 
kalmıştır. 

Fiyatların mütemadi sukutu, şehirler-
de mahsulât ticaretine tahsis edilmiş olan 
sermayeyi de silip süpürmüştür. 

İstihlâk eşyası üzerinde ticaret ya-
panlara gelince: istihlâk azalmıştır. An-
cak veresiye iş vardır. % 50 kârla bile ve-
resiye satanların menkul sermayesi ve 
temin edebildikleri krediler, bu gün bağ-
lanmış bir haldedir. Veresiyenin bir se-
nede yüzde onunu tahsil etmek mümkün 
değildir. Şüphesiz bu vaziyette tüccar 
taahhütlerini ifa  edememekte hali acze 
düşmektedir. Tüccarların pilânçoları, if-
lâslar, icra dairelerindeki dağlar gibi dos-
yalar bunu belâgatile ifade  etmektedirler. 
Piyasa emvali gayri menkuleyi mobilize 
etmek suretile tutunmağa çalışmaktadır. 
Aynî menkulât kıymetlerinin müthiş su-
kutu buna kâfi  bir delildir. 

Biz müsrif  bir millet değiliz. Biz, 
başka memleketlerdeki mükellef  amele-
den de daha kanaatkâr geçiniriz. Bir kaç 
metre amerikan bezi, bir az iplik bizim 
kisvemizi; kuru bir ekmek, bir kaç zeytin 
tanesi bizim gıdamızı teşkil eder. Kileri-
mizin sandık veya dolabımızın, kesemizin 
bir gün dolduğu görülmüş değildir. Esa-
sen bunların da birden bire dolması iyi 
değildir. Bunların birden bire dolması; 
şuurumuzda muvazenesizlik ihdas eder. 

Ancak bir parça bez, bir az buğday 
ve hiç olmazsa icrasız ve hapissiz verile-
cek vergi parasına malik olmak hakkı-
mızdır. Ambarımızı sipekülâsyoncular, ke-
semizi vergiler şimdiye kadar silip süpürdü. 
Vücudumuzu açlık içinde amelelik yıp-
rattı. Ticaretimizdeki temettülerimiz, ha-
yattaki tasarruflarımız,  paramızın kuvvei 
iştiraiyesinin sukutile teadül etti, mahvol-
du. Asırlarca silâh taşımaktan omuzla-
rımızda yumruk gibi nasırlar hasıl oldu, 
dayandık ve icap ederse buna yine daya-
nırız. Fakat omuzlarımızdaki bu bütçe 
yükü, bizi dermansız, diz üstü çöktürdü. 
Artık bu millet bu yükü taşıyamaz bir 
hale geldi. 

Bütçe, varidat yekûnunun bu sene 
için 140 milyona inmesi elzemdir. Bunu 
yapmağa mecburuz, bu gün yapmazsak, 
gelecek sene, öbür sene, nihayet üç sene 
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nihayetinde olacak. Fakat ne çare ki o za-
man da bitik ve dermansız olacağız, yor-
gunlukta yük ağır basar, o zaman bunu da 
taşıyamıyacağız. 

Bizde vergi hayat pahalılığını ihdas 
etmektedir. Binaenaleyh buna müessir 
olan vergiler ilga edilmelidir ki; küçük 
müstahsil kendisine kalan 25-15 kuruş 
yevmiyesile geçinebilsin, taahhüdatmı ya-
pabilsin. 

Şüphesiz dünya piyasasına tabi ol-
mak mecburiyetindeyiz. Küçük büyük 
müstahsillerimizin teşebbüslerinden kâfi 
derecede kârlı neticeler alabilmeleri için 
mahsullerinin maliyeti, cihan piyasa fi-
yatlarının dununa düşmesini temin ede-
cek tedbirler almak lâzımdır. Bu da, ha-
yatın ucuzlamasile, yani bütçenin hayatı 
pahalılaştıran vergilerinin ilgasile olabilir. 

Hayatı pahalılaştıran vergileri haddi 
asgariye indirelim, el emeği ücretini, nak-
liye tarifelerini,  kuvvei muharrika ve meva-
dı iptidaiye fiyatlarını  düşürelim, görü-
lecektir ki; hayat, bize mahsulümüzün 
cihan piyasasında rekabet edebilecek kud-
ret ve imkânını verecek ve her şey ucuz-
lıyacaktır. 

Paramızın bu derece düşkün vazi-
yeti bu gün için anormaldir. Binaenaleyh 
tabiî hali vücude getirmek için 50 milyon 
liralık banknot ihraç etmek lâzımdır. Böy-
le bir vaziyet karşısında ecnebiler ve mü-
tehassıs geçinenler bizi paramızın tekrar 
sukutile enflasyonla  korkudacaklar, bü-
tün ecnebi muhafili  ve maliyonu dile ge-
lecekler telgraflar,  ajanslar ve nihayet 
meselâ Londra borsasında bir istirlin 20 
Türk lirası edecektir. Fakat bundan zerre 
kadar korkmıyalım ve endişe etmiyelim. 
Çünkü paramız beynelmilel mütedavil bir 
para değildir. Ecnebilerin kendi malı ol-
mak üzere tek bir Türk lirası yoktur ve 
Londra borsasında bin İngiliz liralık Türk 
lirası satın almak imkâm bulunmaz. 

Bir isterlin yüz Türk lirası etmiş olsa 
ticarî mecburiyet yokken bir istirlin boz-

durup ta yerine 100 Türk lirası hıfzetmeyi 
tercih edecek, bu günkü vaziyette bile, 
hariçte bir ecnebi bulunmaz. 

Nitekim Viyanadaki bir doktor yüz-
de bir çeyrek faiz  farkı  için Londradaki 
parasını Nevyorka nakletmeğe tehalük 
gösterirken ve bu gün parasını bu ban-
kalarda % l'den aşağı bir faizle  tutar-
ken parasına asgari % 5 faiz  bulacağı 
şüphesiz olan memleketimize bir isterlin 
bile göndermez. Bunlar feci  hakikatlerdir. 
Fakat bunun böyle olması, bu gün bizim 
için aynile nimettir. Bundan istifade  ede-
rek .maksada vüsul için en emin olan bu 
yolu takip edelim. Başka yola saparsak 
veya şimdiye kadar yürüdüğümüz yolda 
devam edersek, sonra ezelî ehveni şer 
düsturu galebe çalacak ve çaresiz bir enf-
lâsyona müracaata mecbur kalacağız. Taki 
köylü bir şinik buğdayla dağlar gibi 
borcunu ödeyebilmek imkânını bulsun. 

Fakat bunun ne hazin ve feci  akibet-
ler doğuracağını şimdiden göz önüne ala-
lım. Makul ve cesur olarak hakikati rehber 
ittihaz edelim. Bu sene halkımızdan yalnız 
140 milyon lira tophyalım. Vergi yükünü 
çok hafifletelim.  Bütçemizin (50) milyo-
nunu da arzettiğim şekilde tedarik ede-
lim. 

RÜŞTÜ BEY (BURSA) — Geçen 
seneden bu seneye kadar memleketimizde 
satılan bir çok emtiamızın kıymetleri düş-
tüğü hepimizin yakinen malûmudur. Aca-
ba önümüzdeki sene de bu varidat daha 
noksan tahsil edilemiyecek midir? Nok-
san tahsilât hasebile yapılacak bir çok 
imar işlerinin geri kalması bütün mem: 
leketi müteessir ve müteellim etmiyecek 
midir. Bu önümüzdeki senede noksan 
tahakkuk ettirilecek bir bütçe ile mem-
lekette bazı inkişaf  işlerinin geri kalma-
sından endişe ettim. 

Devlet bütçesinin takriben yüzde on 
beş nisbetinden fazla  bir miktarda tena-
kus etmesi de memlekette hasıl olacak 
buhranı idame eder. Memur maaşları 

/ 
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a/alHaık. bu suretle memurun mübayaa 
kabiliyeti azalacaktır. Köylünün satacağı 
malların dünyanın her tarafından  olduğu 
gibi - fiatları  düşecek ve köylünün mü-
bayaa kabiliyeti de azalacaktır. Müba-
yaa kabiliyeti azalınca gümrüklerin va-
ridatı da düşecektir. Çok şayanı şükran-
dır ki; yeni çıkardığınız kanunlarla vergi 
yükleri azalmıştır. 

Matbuatın tevlit etmiş olduğu fena 
hislere de temas etmek istiyorum. Bir 
muhabir veya bir muharrir ticaretin (T) 
sinden anlamadığı halde iktisadî makale 
yazıyor ve memlekette betbinî tevlit edi-
yor. Üzümlerimizde hastalık varmış, has-
talık tevlit edermiş diye Avrupadaki müş-
terilerimiz rağbetsizlik gösteriyor. Kali-
fornıyadan  alıyorlar. Böyle kalemleri kır-
mak lâzımdır. Gazetelerimizin her hangi 
bir nüshasım açarsanız açınız, bu gün 
dört irnihar vaki olmuştur, üç intihar va-
ki olmuştur diye intiharın bütün tafsilâ-
tını yazıyorlar. 

İktisadiyata taallûk eden yazıları az 
çok okumuş ve hayatın icabatını öğren-
miş ve hayatta muvaffak  olmuş ve bu 
gün işliyen bir fabrikaya  malik bir arka-
daşınızım. Bu itibarla salâhiyetle arze-
diyorum ki; insanlar para kazanmak için 
muhakkak rekabet sahasından uzak kal-
mamalıdır. 

Halbuki millî vapurculuğumuzla bir-
birimizi batırıyoruz ve rekabet bizi mah-
vediyor, diye uzlaşıyorlar, bu uzlaşma 
inkişaf  caddesinde bir engel oluyor. 

Devletin bütçesine dayanarak millî 
vapurculuğu yıkmak lâzım gelmez, reka-
bet lâzımdır. Fakat Seyrisefain  devletin 
bütçesine dayanarak millî vapurculuğu 
ezmeğe kalkmamalıdır. 

Diyorlar ki; istikraz yapalım. Arka-
daşlar; parasız para kazanmış insanlar 
borca girmeği hiç düşünmezler. İstikraz 
miras yeyicilik demektir. Eski Osmanlı 
Devletinin yapmış olduğu borçların altın-
da inliyen memleketimiz, tekrar böyle 

bir feciaya  doğru kendisini asla atmaya-
caktır. Biz kendi yağımızla kavrulacağız, 
günden güne dünya buhranı hasebile ço-
ğalan bir kriz bizde de vardır, iztırap var-
dır, buhran vardır, tehlike vardır. Fakat 
istikraza koşmak suretile bu endişeden 
kurtulabileceğimiz zehabına düşmek ma-
nasızdır. kanaatındayım. 

Bir arkadaşımız; millet vergi vermeği 
istemez, diyor. Bu kat'iyyen yanlıştır, bel-
ki başka milletlerde olabilir. Fakat bizim 
milletimiz vergi vermeği çok iyi bilen bir 
millettir. 

Bursamızda mebusluk intihabında 
köylerde dolaşırken köylülere: âşarı kal-
dıracaklar, bunlara rey veriniz, demiştim: 
Köylü, efendi,  sen beyhude düşünüyorsun 
farzedelimki  âşarı kaldırdılar. Bu Dev-
lette bir çift  öküz vardır, çift  sürüyor. 
Birisi çizgiden gidiyor, diğeri çizgi hari-
cinden gidiyor, dedi. 

Malûmu âliniz çizgiden giden öküz 
daha ağır yük çeker, diğeri adeta boşta 
gider. Köylü çizgiden gideni kendisine 
teşbih etti. Asırlardanberi âşarm yaptığı 
tahribatı anlattığımda hiç okuyup yaz-
mak bilmiyen köylü; bu vergiyi ben ve-
receğim, dedi. Devlete maliyesini çevirmek 
için para lâzım. Âşar kalkınca bu vergiyi 
nereden alacak dedi. 

Tüccarlardan, dedim. Köylü buna 
karşı dâ: tüccarlar onu yine bize yükle-
tirler. Evvelce basmanın arşınını altı ku-
ruşa verirken bu vergi üzerine altı buçuk 
kuruşa çıkaracak yine biz zarar görece-
ğiz dedi. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE EN-
CÜMENİ REİSİ) (GÜMÜŞANE) — Ver-
gilerimiz haddi zatinde arzettiğim yüzde 
nisbetleri itibarile ağır bir nisbet ifade  et-
miyor. 

Bizdeki nisbetler başka memleket-
lerin yüzde nisbetlerile mukayese edildiği 
zaman biz de vergi kanunlarının tadilin-
den evvel dahi yüzde nisbetlerimizin ağır 
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bir nisbet ifade  etmediğini görürüz. İrat 
ve servet vergileri, son kabul ettiğimiz 
kanunlarda, kesri munzamlar da dahil ol-
mak üzere, yüzde nisbeti (12) dir. Bu 
gün birçok hariç memleketleri misal ala-
lım. Oralarda kesri munzamlar da dahil 
olmak üzere arazi ve servet vergileri üzerin-
den % 12 dununda bir vergi gösterilebi-
lir mi? Tabiî gösteremezler. Oralarda % 
30 dahi mevcuttur. 

Memlekette servet ve irat vergilerin-
den Devlet hesabına verilen miktar kırk 
milyon liradan ibarettir. 

Bunda yedi yüz bin kilometre ile 
ifade  edilen arazi vergisi ve on dört mil-
yon nüfusun  ikamet ettiği veya ticaret et-
tiği akarlarla meskenlerin vergileri de 
dahildir. 

Keza baş itibarile gerek küçük ve 
gerek büyük hayvan diye ifade  edilen (30) 
milyonu mütecaviz hayvandan alman ver-
gi de yine bu rakamın içindedir. Bina-
enaleyh bu kadar geniş bir memleketin 
akar ve meskenlerinden (30) küsur mil-
yonu tecavüz eden hayvanattan alman ver-
gi hakkında memleketi ezecek mahiyette-
dir demek hiç bir zaman doğru değildir. 
67, 68 milyonluk istihlâk vergisi doğru-
dan doğruya hariçten memleketimize akıp 
gelen emvalden muhtelif  namlarla alın-
maktadır. 

50 milyonluk kâğıt ihraç edelim. Yal-
nızca söyliyeyim ki arkadaşımın fikirleri 
para üzerinde enflasyon  yapmaktır, bu-
nun neticesi memlekette hesap tasfi-
yesi ise bunu açıkça söylesinler. Tavsiye-
leri yerindedir. Maksatları bu değilse, bil-
sinler ki yürümek istedikleri yolun mün-

tehası mutlaka buraya vasıl olur. Başka 
bir yere gitmez. 

Arkadaşım bütçeyi 140 milyona in-
direlim diye fikrini  tasrih ettiler. Devlet 
teşkilâtı senelerden beri kökleşmiş, te-
vessü etmiş, âmme hizmetlerini ifa  ede-
cek memurinin o teşkilâtın istilzam et-
tiği idare masraflarını  bütçenin heyeti 
umumiyesi hakkında izahatta bulunan 
gerek Maliye Vekili Beyefendi  ve gerek 
Biitçe Encümeni mazbatasında mufassa-
lan arzedildiği veçhile 230 milyona çıkan 
bir bütçeyi bir sene içinde 186 milyona 
indirmek fevkalâde  mühim bir ameliye-
dir. Bunun üzerinde bu gün için bir san-
tim daha çekmeğe imkân yoktur. Evet 
186 milyon nasıl oldu ise 140 milyon da 
öyle olur. Teşkilâtın bir tarafını  yıkalım. 
Âmme hizmetlerinden bir kısmını müh-
mel bırakmak suretile. Fakat 186 mil-
yondan aşağı bütçe yapmanın imkânı 
maddesi yoktur. Çok açık ve samimi ar-
zediyorum. 

Bu memleket fena  havaya maruz kal-
sa da yaşayacaktır. Arkadaşlar endişe et-
mesinler, bu gün içinde bulunduğumuz 
şeraiti iktısadiyeye göre bu kanunlar bu 
ciheti tahtı emniyete alır. 

Bu memleket ve bilhassa cumhuri-
yet 1226 lira ile teessüs etti. Gördüğünüz 
bu azameti, bu heybeti, bu orduları, bu 
zaferleri,  bu demiryollarını, bu tesisatı 
ve bu teşkilâtı yalnız vatandaşlara ve 
vatandaşların emeğine, bileğine ve o emek 
ve bilekten çıkan servete istinat ederek 
meydana getirdi. Hiç bir zaman genç ar-
kadaşlarımız endişeye düşmesin, biz genç-
likten bundan ilerisini bekliyoruz, hiç bir 
zaman ricat beklemiyoruz. 

DÜYUNU UMUMİYE (OSMANLI  BORÇLARI)  BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

Osmanlı borçlarının  ödenmesi,  1929'dan  sonra yeniden  ciddi  bir sorun haline gelmiş-
tir. Ekonomik  buhranın, Cumhuriyet  yönetiminin tasarladığı  gelir  kaynaklarını  daral-
tacağından  korkulur.  1931-, borç ödemelerinin  kesildiği  ve konunun alacaklılarla  yeniden 
tartışılmaya  başlandığı  yıldır.  Cumhuriyet  bütçelerine  ödenecek  Osmanlı borçlarıyla  il-
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gili  bir kaynak  ayrılması kuralı,  1931 'de  de  değişmez.  Bu bakımdan,  aşağıdaki  görüş-
meler, Cumhuriyet  yönetiminin dış  borç ödemelerini  kestiği  bu ortamda  bu konuya bakı-
şını gösteren  ilginç bir örnektir. 

15.7.1931 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Bu 
bizim borcumuzdur. Fakat bugün ver-
meğe tahammülümüz yoktur. Bu rakka-
mı şimdilik buradan kaldırmak lâzım-
dır.... Borçlarımızı kaldıralım, muamelâtı 
umumiyemizin inkişafını  temin ettikten 
ve ati için borcumuzu verecek bir hale 
geldikten sonra o zaman borcumuzu ve-
ririz... Bu parayı bugün veremeyiz, bu 4 
milyon lira verilemez, bu kalkmalı ve 
mukabilinde muamele vergisi de kaldırıl-
malı.... Muamele vergisi öldürücü birşey-
dir ve bu vergi de borcun karşılığıdır... 

RASİH BEY (ANTALYA) — Bu 
bütçeyi bu dereceye indirmek için bu sene 
maarif  tahsisatından kestik. Maarif  tah-
sisatından kesmek ne demektir? Türk 
milletinin ilk tahsil derecesini rakamla 
gözümüz önüne getirecek olursak düyu-
nu umumiyeyi düşünemeyiz. Türk mil-
letinin ilk tahsil devresindeki evlâtlarının 
daha yüzde 8 i, 10 u okuyamatnıştır. 

Bu vaziyet içerisinde, bize asırların 
miras bıraktığı düyunu umumiyeyi dü-
şünemeyiz.... Ne çiftçisine  ne tüccarına 
hiç bir yardımda bulunamıyoruz, verdi-
ğimiz tahsisatı kesiyoruz... İptida bu mil-
letin hayatı, saadeti, ondan sonra eski 
borçlar düşünülür. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DENİZLİ) 
— Garp kapitalistleri Türk kanını daha 
mı emeceklerdir? Ne olmuş? İnkıta ol-
muş.... Neticede düyunu muvahhede te-
nezzüle uğramış, inmiş... İnsin efendim, 
milletin kanını, malını sülük gibi emen, 
damarımıza yapışan bu garp kapitalist-
lerini biz mi düşüneceğiz? İnkıta olacak-
mış. Benim esasen beklediğim inkıtadır... 

EMİN BEY — Köylümüz hükümetin 
yardımına muhtaç bir vaziyettedir. Yani, 
bizim vaziyetimiz Avrupanm bugün en 

muhtaç devleti olan Almanyaya bile 
benzemez. Alman bankası milyarlarla 
görüşüyor. Yani, bu kadar tazminat 
vermiş ve ölmüş bir halde olduğu halde.... 

Mesele çok hassastır. Bu sarsıntıdan 
gelecek sene memleket kurtulamaz... Bu 
sene belki hükümet 10 milyon lira verip 
buğday depo etmeğe mecbur olacaktır. 
Ondan sonra, memleketimiz Amerika gibi, 
bilmem nere gibi iska ve irva ameliyesi 
yapılmış yerler değil, arkası kıtlıktır. Bu-
nun için, istikbalde yaşayabilmek için mev-
cut zahireyi devlet para ile alıp tutmak 
ıztırarındadır. Gelecek sene maazallah 
kıtlık olmak ihtimali vardır. Onun için 
hükümetimizin vaziyeti bu sene çok has-
sastır. Vekil Beyler buradan bir saat bile 
ayrılacak vaziyette değildirler. Zira çiftçi 
malını, afyonunu,  buğdayını vs.sini sa-
tamıyor.... 

BAŞVEKİL İSMET PŞ. — Bu gün-
kü vaziyet şudur:. 

1928 mukavelesinin bu memleketin 
takati haricinde olduğu sabit olduktan 
sonra - ki millî ve iktisadî bir buhran ile 
tezahür ve teeyyüt etti - hamillerle müza-
kere açtık. İlk müzakere neticesinde ik-
tisadî vaziyetin de yardımile bu temaslar 
esnasında filî  bir istatüko hasıl oldu. 
Buna nazaran geçen sene beş milyon ka-
dar bir para verdik, bir taraftan  da onlar 
konferanslar  yaptılar, nihayet mürahhas-
lar tayin ettiler. Hulâsa müzakereye gir-
dik ve bu müzakere devam ederken ista-
tüko muhafaza  edildi. Gerçi bu istatüko 
üzerinden bu sene de tediyeye başladığı-
mız paranın hukuken kabul edilmediğini 
görüyoruz, yani tediye ediyoruz, mem-
nun olmıyorlar. Bu hususta kat'î bir iti-
lâf  hasıl oluncıya kadar tediye etmekte 
maddeten faide  yoktur. Esaslı bir noktayı 
arzetmek isterim: bu borçlar meselesinde 
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bizim esaslı bir iddiamız vardır. O da, 
biz Osmanlı borçlarından bize düşen his-
seyi memleketin takatile mütenasip bir 
hudut dahilinde tediye etmek istiyoruz. 
Esasını reddetmiş değiliz. 

Bu defa  da bu esası kanunen muha-
faza  etmek istiyoruz. 

İkinci bir mesele: açılmış olan müza-
kere münkati olmuş değildir, devam ede-
cek ve bir çok intihalarımız ve hususî 
malûmatımıza göre bu bütçe senesi için-
de bu itilâfı  kat'î bir neticeye vardırmak 
ihtimali vardır. 

EMİN BEY — Ankara Hükümeti-
nin bariz vasfından  birisi; yaradıcı ve 
yapıcı olmasıdır. Bir de Hükümetle 
Meclis arasında şimdiye kadar bir a-
henksizlik olmamıştır. Biz daima mu-
kadderatımızı birleştirmişizdir. Hep be-
raber yürürüz. Gerek Hükümet gerek 
bütün millet, biz borcumuzu seve seve, 
minnet ve hürmetle veren bir ecdadın ev-
lâdıyız. Fakat Hükümet her ne yaparsa 
yapsın 10 seneden evvel bu parayı vere-
mez, verebilecek kudrette değiliz. Yani 
bunun için kuru bir imza verir. Fakat 
her nasıl olursa olsun, müzakeratm ne-
ticesi on seneden evvel bu parayı vere-
miyeceğimiz neticesine varmalıdır. İster 
istemez varacaktır. Buna nazaran şimdi-
den kaldıralım. Kalkarsa hiç olmazsa 
memlekette inkişaf  hasıl olur. Bizim hiç 
istinatgâhımız yoktur. Yardım edecek ye-
rimiz yoktur. Ehemmiyetle Hükümetin 
nazarı dikkatini celbederim. Ufak  bir sar-
sıntı bizi götürmeğe kâfidir.  Bütçemizde 
dört, beş milyon lira bizim için mühim bir 
sarsıntıdır. 

Bu hükümet on seneden evvel veril-
mek üzere her hangi bir söz söylese bile o 
sözünde sadakat edemiyeceğine kaniim. 
Yapsa bile milleti batırır. Binaenaleyh 
vaziyetimize bakmalıyız. İnkişaf  hasıl ol-
duktan sonra vermeliyiz. Prensip için, 
hoş görünmek için verilecek dört milyon 
lira bünyemizde sarsıntı yapar. 

RÜŞTÜ BEY (BURSA) — Zengin 
Avrupa komşularımızın borçlarını tehir 
edelim. Taki onlara da faydamız  doku-
nabilsin. Ticaret iki tarafı  da kazandıran 
nesnedir, biz zengin Avrupalılara para 
vereceğiz. Bizim ödeme, kazanç kabiliyeti-
miz günden güne azalacak. Yani, biz mem-
nun olmıyacağız, yalnız onlar memnun 
olacak. Zaten bizim borcumuz Osmanlı 
Devletinden borç namı altında intikal 
eden füzulî  ve azim bir yüktür. Biz bunu 
elli senede ödeyeceğiz. En buhranlı bir 
zamanımızda, kanımızdan canımızdan 
ayırarak didine, didine bu parayı temin 
etmek, bile bile kendimizi tehlikeye at-
mak demektir. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — Gö-
rüyorum ki; Büyük Meclisin vaziyet hak-
kında teferruatile  malûmattar olması daha 
faidelidir.  Eğer 1928 mukavelesini tatbik 
edebilecek, ona göre tediye yapabilecek 
vaziyette olsaydık, bu sene 18 milyon 
Türk lirası ve 1 800 000 İngiliz lirası is-
teniyordu. Geçen sene çıkan buhran üze-
rine memleketin bu tediyatı tamamen 
yapmak takati olmadığı sabit ve zahir 
olduktan sonra geçen sene beş milyon 
Türk lirası verdik, böyle filî  bir istatüko 
hasıl oldu. 

Şimdi bu sene koyduğumuz para ge-
çen sene konmuş olan paranın devamıdır, 
istatükonun tatbikidir. Müzakere esna-
sında bir rakam meselesi, bir de sistem 
meselesi vardır. Bize telkin olunan sureti 
hal şu idi: Bir milyon isterlin verilsin ve 
bu bir milyon isterlinin yarısını kendi pa-
ramızdan verelim ve yarısını da borç ola-
rak tedarik edip verelim. Bu tarzı hal ile 
iki seneyi geçirelim. Ondan sonra vaziyet 
yeniden mütalea olunur. 

Yahut mukaveleye avdet olunur. Bi-
ze telkin olunduğunu söylediğim fikir  işte 
budur. Bizim esas addettiğimiz nokta ise 
şudur: Bu sene iki senelik muvakkat bir 
itilâf  ile bir tarzı halle varırsak iki sene 
sonra 928 mukavelesile bu memleketin 
tediyeye takati olamazsa bir tehlike hasıl 
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olur. Dişimizden tırnağımızdan artırdığı-
mızdan fazlalık  olursa o fazlalıkla,  daima 
artmakta olan bir borcu mütemadiyen 
tediye etmek mecburiyetinde kalacağız. 
Memleketin âtisi için inkişafını  güçleştire-
cek. Hulâsa bütün tasarrufatımız,  bütün 
emeklerimiz ve gayretlerimiz memlekete 
sarfolunamaz  gibi bir haleti ruhiye, me-
seleyi çok müşkül bir vaziyete sokar ve 
işkâl eder. 

Meseleyi samimî, doğru ve kat'î ola-
rak halletmek için, bir memleketin âtisini 
endişeye düşürmiyecek bir tarzı hal bula-
lım. Onun için dedik ki, 800 000 İngiliz 
lirası verelim ve bu şekilde Osmanlı borç-
ları meselesi daima ve sabit ve taahhüt ola-
rak bu memlekette kalsın. Herkes bunu 
bilsin, yalnız bir iki sene için bu 800 000 
İngiliz lirasını, hem bütçe noktai nazarın-
dan hem vaziyet noktai nazarından te-
diye etmemiz müşküldür. Bunun yarısını 
bütçede bırakalım ve diğer yarısını borç 
olarak tehir ederiz. Onu daha geniş za-
manda, başka senelerde öderiz. Fakat bir 

mutabakat hasıl olmadı, bu tarzda ayrıl-
dık. Hulâsa eğer kat'î bir itilâfa  varırsak, 
bütçede bir para vermek vaziyeti vardır, 
bu parayı vermeğe mecbur olacağız. Ta-
biî böyle borç itilâflârı  yaparken, mem-
leketin malî ve iktisadî vaziyetini genişle-
tecek tedbirleri beraber düşünmek mec-
buriyetindeyiz. Yalnız bu kabiliyeti tahfi-
fiye  meselesile beraberdir ve nihayet karşı-
mızda bir alacaklı vardır. Onunla itilâf 
etmek meselesi mevcuttur. İtilâf  ederken 
arzunun vardırılacağı bir hat vardır. Şim-
di bizim için mühim nokta şudur: borcun 
esasını tanıyoruz. Bir itilâfa  varmak isti-
yoruz. Memleketin takati dahilinde kat'î 
bir neticeye bir ân evvel varmakta faide 
görüyoruz. Bu havanın kuru kararlarla, 
her hangi bir surette bozulmasını arzu 
etmeyiz. Müsaade buyurunuz, bu şerait 
altında ümitlerimiz vardır. Müzakere olu-
nacaktır belki bir neticeye varacağız. İs-
tediğimiz şekilde neticeye varırsak, esa-
sen bütün meseleler halledilmiş olur. İsti-
yorum ki; hüsnü niyetimiz her şerait için-
de nihayetine kadar muhafaza  edilsin. 

İKTİSAT VEKALETİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

İktisat  Vekaleti  bütçesinin görüşülmesi,  her yıl ekonominin yapısal özelliklerinin 
ve çeşitli  iktisat  politikası  sorunlarının  tartışılmasına  yol açar. 1931 V/e, ekonomik  buna-
lım bu tartışmalara  damgasını  vurmaktadır.  Mustafa  Şeref  Bey'in burada  yaptığı ko-
nuşma Cumhuriyetin  kuruluş  döneminin  önemli belgelerinden  birisidir.  Mustafa  Şeref 
Bey burada  Türkiye  ekonomisinde  dış  açığın kökeninin  ve sonuçlarının ilginç bir anato-
misini sunuyor. Yabancılara  danışma,  program yaptırma ve yeniden  dış  borçlanmaya yö-
nelme konusunda  görüşlerim  açıklıyor. 

16.7.1931 
18.7.1931 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — İnhi-
sarlar halkçı bir hükümetin esas prensip-
lerile kabili telif  midir, değil midir? 

Gümrükler: bir menbai varidat ad-
dolunmakla beraber, bu günkü tarifenin 
memleket ticaretinin inkişafına  mani olup 
olmadığı hakkındaki fikirleri  nedir? 

İktisat Vekâleti her şeyden evvel bir 
ilim ve ihtisas dairesidir. Bunun için bu 

asra lâyık surette ve bu asrın istilzam et-
tiği yüksek malûmatla mücehhez müdü-
riyeti umumiyelerin başında birer Av-
rupalı mütehassıs bulunmasında faide  var 
mıdır, yok mudur? Varsa ne için bulun-
durmiyorlar? 

REMZİ BEY (SİVAS) — İşittiğime 
göre İktisat Vekili, memleketimizde henüz 
kâfi  derecede gümrük himayesi görmiyen 
sanayi olduğunu anlıyarak, bunları da 
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himaye etmek için gümrük tarifesini  tet-
kik ettirmekte imiş. 

Bu cidden çok yerinde bir şeydir. 
Hatta diyebilirim ki; iktisadî buhrana 
mani olmak için tevessül edilebilecek ted-
birlerden birini teşkil edebilir. İktisadî 
buhrana karşı bugün Hükümetin, Mecli-
sin ittihaz edeceği ve derhal ittihazı ikti-
darı dahilinde olan bir şey varsa o da 
kâfi  derecede gümrük görmiyen sanayii 
derhal himaye ettirmektir. 

Gümrük tarifesine  şöyle bir göz gez-
dirmek neticesi olarak şunlara muttali 
oldum: Bu gün memleketimizde mevcut 
sanayiden yazı mürekkebi memleketimiz-
de imal edilmektedir. 

Üç beş âmil, bunları vücuda getir-
mektedir. Fakat maalesef  mürekkebin ta-
bi olduğu gümrük resmi 100 kilodan on 
liradır. 

Kundura boyası memleketimizde ya-
pılmaktadır. Bununla uğraşan bir iki mü-
essese vardır. Bunun da tabi olduğu güm-
rük resmi yüz kiloda 22,5 liradır. Camcı 
macunu yüz kiloda beş lira gümrük resmi-
ne tabidir. Bezir yağı, yani ketenden imal 
edilen yağ, yüz kiloda 11,25 kuruş güm-
rük resmine tabidir. 

Pamuk mensucatından, amerikan be-
zi kaput bezinin resmi de yüz kiloda 45 
liradır. Fakat, bendenizin tetkikatıma gö-
re, bu yüz kiloda 45 lira gümrük resmi, bir 
metre amerikan bezinde, kaput bezinde 
2 kuruşu tecavüz etmiyor. Avrupadaki 
muazzam mensucat fabrikaları,  istihsal 
ettikleri mamulâtı bir takım müsait şerait 
dahilinde ucuza maletmektedirler ki, bu 
suretle gümrüğün tahmil ettiği iki kuruş 
himaye hiçe inmektedir. Bu şerait dahi-
linde tasavvur eder misiniz ki; pamuklu 
mensucat bizde inkişaf  edebilsin. 

İpekçiliği gümrük himaye etmektedir. 
İpek işleri yüz kiloda 4,200 lira gümrük 
resmine tabidir. Bunun için bu sanayii-
miz matlubumuz derecesinde inkişaf  et-
miştir. Hatta işittiğime göre bu yüzden 

fazla  istihsal bile olduğundan aralarında 
rekabetle müteessir olan sanayi de varmış. 

Sonra gümrük himayesinin verdiği 
feyiz  sayesinde tirikotaj pamuk, yün sa-
nayiide inkişaf  etmektedir. 

İthalâtımızın mühim bir kısmını pa-
muklu mensucat teşkil etmektedir. Ham-
dolsun memleketimizde pamuk istihsal 
ediliyor, fakat  bunu maalesef  ucuz bir fi-
yatla harice sevkediyoruz ve mamul ola-
rak pahalı, pahalı satın alıyoruz. Fakat 
bu sanayiin maddei iptidaiyesi memle-
ketimizde mevcut olmasına rağmen inki-
şaf  edememektedir. Sebebi de gümrük 
himayesinin kâfi  derecede olmamasıdır. 

Şişelerin yüz kilosu üç lira resme ta-
bidir. Pençere camlarının yüz kilosundan 
beş lira gümrük resmi alınmaktadır. 

Matbaa kâğıdından 375 kuruş, yazı 
kâğıdından (750) kuruş, sargılık kâğıttan 
sıkletine göre; 6 lira, 9 lira, mukavva 
olursa 3 lira yetmiş beş kuruş, kundura 
çivisi on lira, alelâde muşambalar on lira, 
çadır imaline ait muşambalar dokuz li-
radır. Memleketimizde birisi bir kâğıt 
veya cam fabrikası  tesis etmek istese, 
düşünecek, böyle yüz kilodan üç lira, beş 
lira gibi bir gümrük resmi alındığı için bu 
kadar cüzi bir himaye karşısında bu işten 
sarfınazar  edecektir. 

Bilhassa umumî harpte hasıl olan 
tecrübelere göre, petrol harp zama-
nında fevkalâde  bir ehemmiyet kesbet-
miştir. Lort Görzun; harbi umumiden 
sonra; biz itilâf  devletleri harbi petrol 
dalgaları üzerinde yürüyerek kazandık, 
demiştir. 

İngilizler daha harbi umumiden çok 
evvel dünyanın nerelerinde petrol men-
baları olduğunu gizli gizli araştırmışlar-
dır. Maruzatım okuduğum bir makaleye 
müstenittir. Harbi umumiye kadar bu 
petrol menbalarmdan kısmı azammı ele 
geçirmişlerdi. Hatta İngilizler unvan iti-
barile Amerikalı; fakat  sermayesi İngiliz 
bankaları tarafından  verilmiş şirketler vü-
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cuda getirerek Amerikalıların bile haber-
leri olmadan, mühim bazı petrol men-
baları elde etmişlerdi. Amerikalılar harp-
ten sonra bunun farkına  varmışlar ve 
telâşa düşmüşlerdir. 

Bu makale bir defa  bizim memleke-
timizin nerelerinde petrol menbaları mev-
cut olduğunu göstermektedir. Meselâ, Mü-
reftede,  Karadeniz havalisinin bazı yer-
lerinde - mevkileri pek hatırımda kal-
madı - zannedersem Bolu taraflarında  da 
varmış, Şark vilâyetlerinde de petrol iz-
leri mevcuttur. Müreftedeki  petrol için 
Standart Oil. kumpanyası Hükümetimizle 
on sene müddetle opsiyon almış. Fakat 
maksadı bunu derhal işletmek değil on 
sene müddetle kendi emrine tabi bulun-
durmak imiş. Ayni makalede petrol ta-
harriyatı için bu gün memleketimizde 
mevcut bir kanunun mucip olduğu fev-
kalâde müşkülâttan bahsediliyor. Roman-
yadan iktibas edilerek kabul etmiş oldu-
ğumuz bu kanun mucibince petrol ta-
harriyatı için ruhsatname almak istiyen-
lere gayet ağır mükellefiyetler  tahmil edil-
mekte imiş. İktisat Vekili Beyefendiye 
bu ciheti arzetmiştim ve kendileri de bu-
nu daha evvel görmüşler ve anlamışlar, 
bana kanunu tadil edeceğini söylemişler-
di. 

HALİL BEY (İZMİR) — Çektiği-
miz ıztırap malûmdur ki, bütün dünya-
ya şamil olan umumî buhranın aksi dar-
besidir. 

Dünya, senelerce bir harbi umumî 
hayatı geçirdi ve uzun zaman dünya mil-
letleri arasındaki münakalât münkati ol-
du ve dünyadaki sanayi fabrikaları  doğ-
rudan doğruya harp sanayiine inkilâp etti 
ve harbin böyle dört sene uzayacağını 
kimse tahmin etmediğinden ve harp uza-
dıkça mühimmat ihtiyacı arttığı için bu 
fabrikalar  o ihtiyaca göre tevsi edilmişti. 

Harp bittiği zaman, fabrikalar  tekrar 
eski hallerine döndü ve müstesna bir va-
ziyet karşısında bulundu. Talepler çok 

yüksek oldu. Çünkü, dünyada stoklar 
bitmişti. O stoklan yerleştirmek üzere 
dünyanın her tarafından  sanayi memle-
ketlerine büyük talepler vaki oldu. Ta-
lep arttıkça zaten harpten başı dönen 
fabrikalar  bunun müstesna bir vaziyet 
olduğunu nazarı dikkate almıyarak faa-
liyetlerini tevsi ettikleri gibi, diğer mües-
sesatı iktisadiye de o kadar tevessü etti. 
Fakat birdenbire yeni stoklar temin edilip 
imar faaliyeti  de durduğu için talep azal-
dıkça vaziyet gayet buhranlı bir devreye 
girdi. Avrupada ve dünyadaki sanayi 
buhranının mühim ve esaslı sebepleri 
bunlardır. 

Filhakika buna, bir taraftan  Rusların 
dünyadan ayrılıp, memleketini cihana ka-
paması, Çinde ihtilâlin devam edip 450 
milyonluk kütlenin dünya piyasasından 
ayrılması, Hindistanda ihtilâlin devam 
etmesi ve hariç masnuata Hintlilerin boy-
kot yapması, diğer taraftan  piyasalardaki 
temevvücat dolayısile daha emin bir yer 
arayan altın stoklarının daha emin far-
zettikleri Fransa ve Amerikada toplan-
ması gibi bir çok esbabı maliye de inzi-
mam etti. Bu suretle diğer memleketlerin 
kredi esası tezelzüle uğradığı için buhran 
umumileştir. 

Bu esbap ve avamil böyle söylenip 
yazılmakla beraber, hiç bir kimse ve mü-
tehassıslar bunun niçin ve nasıl geldiğine, 
ne zaman nasıl gideceğine dair kat'î bir 
şey söylememekte müttefiktirler. 

Binaenaleyh görülüyor ki, buhran çok 
uzayacak bir haldedir. 

Ziraî buhran ise, harpten sonra te-
vellüt etmiş bir buhran değildir. Harpten 
evvel başlamıştı. Ziraî tekniğin, ziraî is-
tihsalde yapış olduğu ziyadelikle, nüfusu 
kesif  milletlerin tevellüdatı arasındaki nis-
bet harpten evvel açılmağa başlamıştı. 
İşte bundan dolayıdır ki; ziraî memleket-
ler krizden daha müteessir bir halde bu-
lunuyor ve öyle görülüyorki, zirai mem-
leketlere ait olan buhran müzmin bir 
mahiyet arzediyor. Zirai bir memleket olan 
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memleketimizde vaziyet bu suretle ağır-
laşıyor. Mütehassıslar şunda müttefik-
tirler ki, ucuz ve eyi mal yetiştirebilen 
memleketler bu buhran karşısında ayakta 
durabileceklerdir. 

Ruslarla dost geçinmek ve dost ya-
şamak hususunda Hükümetin takip et-
mekte olduğu siyasete tamamile iştirak 
ederim. Hakikaten bu zarurettir ve me-
nafii  milliye iktizasındandır. Fakat ikti-
sadî cepheden gelmekte olan tehlikeye 
de göz yummamız caiz değildir. 

Bolşevikler Rusyada kendi prensip-
lerini tatbik etmek, bunu bir hayat mobili 
olarak kurabilmek için çok müsait bir 
vaziyet buldular. 

Rusyada imparatorluk zamanında iki 
şekil halk vardı. Bir kısmı; Rus impara-
torluğunun hukuku medenisinden istifa-
de eden kısım ki, zadegân sınıfı,  impara-
torluğun etrafında  toplanan kilise ve sa-
iredir. Bütün Rusya bu mahdut kastın 
elinde tamamile esir bir vaziyette idi. Asıl 
halk kütlesi, hiç bir memlekette görün-
miyen esaret içinde yaşıyor, toprağına 
sahip olamıyor, hakkı mülkiyetten isti-
fade  edemiyordu. Toprağa merbut bir 
eşya gibi devredilirdi. Binaenaleyh Rus 
halkı imparatorluk hukuku medeniyesi-
niıı zevkini tatmamış bir vaziyette idi. 
İhtilâlden sonra bolşevikler, İstiklâl mal, 
mülk zevkini tatmamış olan o kütleye, 
kendi prensipleri dairesinde, kurdukları 
heyeti içtimaiye içinde, eski hallerinden 
daha müreffeh  bir vaziyet gösterdiler. 
Onun için Rus halkı bu rejime alışmış 
bulunuyor. Binaenaleyh bolşeviklerin ya-
kında yıkılabileceği hakkındaki, Avru-
palıların yaptığı tahminler, bence çok esas-
sızdır. Bolşevikler orada kendi prensip-
lerine uygun ve müsait bir muhit bulmuş-
lardır. Filvaki ihtilâl devri geçmiştir. Şim-
di imar ve ihya devri başlamıştır. 

Görülüyor ki; onda çok muvaffak 
oluyorlar, gerek ziraatte ve gerek sana-
yide Rus memleketi çok muazzam hatve-
ler atmaktadır. Ruslar bunları kollektivize 

ettiler ve doğrudan doğruya devlet direk-
siyonu altında, bütün devletin ticaret ve 
sanayi hayatına hâkim bulundular. Bu 
sebeple mallarını gayet ucuz yetiştiriyor-
lar ve diğer memleketlerin rekabet ede-
miyeceği fiyatlarla  piyasalara arzedebili-
yorlar. 

Komşumuz Rusya; bizim memleke-
tin mümasili mahsulât yetiştirir bir mem-
lekettir. Binaenaleyh, bu vaziyet karşısın-
da alacağımız tedbirlerle, memlekete gel-
mekte olan tehlikeyi nasıl izale edebile-
ceğimizi düşünürken, bu âmili de ehem-
miyetle nazarı dikkate almalıyız. 

Hakikaten milletimiz zaferden  çık-
tıktan sonra büyük bir imanla, büyük bir 
aşkla, büyük bir hırsla iktisat mücadele-
sinde muvaffak  olmak için bütün mevcu-
diyetile işe sarılmış ve hakikaten bütün 
bir ampir ihracatını yani servetini yapma-
sı büyük bir elândır. Bu millî mücadele-
nin milletimizin yüreğinde uyandırdığı 
büyük heyecanı ve zaferin  verdiği büyük 
gururu Gazinin erişilmez, sihirkâr nüfu-
zile milleti iktisadî mücadeleye sevketme-
sinin neticesidir. 

Fakat maalesef  bir kere kuraklık 
darbesini yedik. Onunla ihracatımız 186 
milyondan, 158 milyona indi. Maattees-
süf  şimdi umumî buhranın sademesi gel-
di, bize de çarptı. İhracatımız ondan son-
ra tenezzül edip gidiyor. Ticaret odala-
rından 1929 ve 1930 senelerinde terki ti-
caret etmek suretile piyasayı terketmiş 
olan tüccarların bir listesini istemiştim. 

İstanbulda 1929 da 52 iflâs,  789 tas-
fiye  ve sair suretlerle ticaretten çekilme, 
1930 da, 49 iflâs,  523 terki ticaret, İzmirde 
1929 da 8 iflâs,  168 terki ticaret, 1930 da 
14 iflâs,  131 terki ticaret vuku bulmuş-
tur. 

Trabzon ve sair yerlerde de böyle 
devam ediyor. Fakat şayanı şükrandır 
ki bu krizin şiddetine, bu kadar iflâs  ve 
terki ticaretlere rağmen; milletimiz cesa-
retlerini yine gaybetmiyor. Yeniden ti-
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carete atılıyor. Meselâ İstanbulda 1929 da 
620 kişi yeniden ticarete girmiştir. 1930 
da 695 kişi yeniden ticarete girmiştir. Mer-
sinde ve Trabzonda yüzde elli nisbetinde 
yeniden ticarete atılanlar vardır. Bu; gös-
teriyor ki milletin cesareti kırılmıyor, 
önünde vuku bulan çöküntülere kulak 
asmıyarak, atlıyarak ileri gidiyor. 

Sanayideki memleketin gösterdiği 
hamle, hakikaten ne diyeyim, şayanı hay-
ret ve şükrandır. 

1927 de 822 yeni ufak  ve büyük fab-
rika açılmıştır. 1928 de 488, 1929 da 309 
yeni ufak  ve büyük fabrika  açılmıştır. 
Yani üç sene zarfında  1618 fabrika  yapıl-
mış ve yapılması derdest bulunmuştur. 
Mümkün olduğu kadar hariçten az mal 
almağa çalışmalıyız, ithalât tacirlerimiz 
de bu vaziyeti nazarı dikkate alarak ona 
göre tedbirli davranmalıdırlar. Alelûmum 
hububatımız buhrandan mütessirdir. Pa-
muk ta, afyon  da buhrandan müteessir-
dir. Fakat hiç olmazsa alıcı bulunabili-
yor, zannediyorum ki dünyadaki hububat 
stokuna bakılırsa, hububatımızı satmakta 
çok müşkülât çekeceğiz. 

Buhrana mukavemet edebilen kısım 
olarak, hayvanatı, yün ve ipek mensucatı 
görüyorum. Bu da hakikaten epeyce bü-
yük bir yekûn oluyor. Gümrük istatistik-
lerinden okuduğuma göre hayvanat ve 
müstahsalâtından 32 milyon, mensucat-
tan 2,5 milyon ihracat yapıyoruz. Sonra 
meyve ve kuru sebzeden 33 milyon lira-
lık ihracat yapıyoruz. Zeytin yağından 
6-7, Tütünden 60-70 milyon kadar ihracat 
yapabiliyoruz. Halılarımızın fiat  temev-
vücatma baktım, buhrandan öyle şedit 
bir surette müteessir olmadığını görü-
yorum. 

Millî iktisat diye çok söylenen bir 
şey vardır. On dokuzuncu asırda biliyor-
sunuz ki; iktisadiyatta serbest sistem de-
dikleri usul cari idi. O da şudur: mesaide 
serbestî, mübadelede serbesti, yani hudut 
koymıyarak; bütün beşeriyeti ve şahsı bir 
birine hudutsuz raptetmek ve her kes 

çalışsın aralarında serbest surette müba-
dele yapsınlar, bu suretle en ucuzunu 
alırlar, en faidelisini  satarlar ve hem de 
her kes kendi bulduğu muhitte kendi isti-
dadı nisbetinde çalışacağı için daha fai-
deli olur, fikri  hâkim idi. Halbuki bilâ-
hara (Fredrik List) namında bir Alman 
âlim (Ekonomi nasyonal) namında bir 
kitap ortaya attı dedi ki; beşeriyetle eş-
hası böyle biri birine hudutsuz bağlamak, 
mübadele yapmak doğru değildir, sana-
yide kuvvetli olanlar diğerlerini ezer. 

Binaenaleyh beşeriyet ile şahıs ara-
sında diğer bir vahdet vardır ki; bunu na-
zarı dikkate almak lâzım gelir. O da, 
milliyettir. Görüyoruz ki, milliyet yal-
nız siyasî bir vahdet değil, aynı zamanda 
iktisadî bir vahdettir, iktisadî bir hüvi-
yettir. 

Binaenaleyh onu da kendi hududu 
dahilinde kendisini korumak harice rağ-
men kuvvetlendirmek mecburiyetindedir, 
dedi. Ondan sonra mübadele esası düştü, 
proteksiyon, himaye sistemi geldi ve sa-
nayii henüz inkişaf  etmemiş olan millet-
ler, büyük sanayi memleketlerine karşı 
kendi sanayiini himaye için gümrük ta-
rifelerini  artırdılar, bu sistemin takip et-
tiği gaye her memlekette "eki libr ekono-
mik" yani mütevazin bir iktisat şebekesi 
yapmaktır. Bir memleket ki, yalnız ziraat-
le kalır, o memleket hiç bir vakit zengin 
olamaz, bir memleket ki; yalnız sanayiile 
kalır, o da tehlikeye maruzdur. Onun 
için bu buhranda her memleket sanayi 
ile ziraatini tevzin etmeğe çalışıyor. Nasıl 
ki efradın,  vatandaşların manevî tesa-
nüdü siyasî forsunu  yaparsa, iktisadî te-
sanüdü de iktisadî kudreti yapar. Bina-
enaleyh biz de memleketimiz sanayiini 
ayni zamanda ziraatle beraber ve zira-
atine istinat ederek yapacak bir vaziyet-
teyiz. Çünkü, bir çok mevadı iptidaiye 
memlekette çıkar. Nitekim de cümhu-
riyetten sonra büyük bir inkişaf  ve elân 
vardır. Çok şayam şükrandır. Bu kâfi 
değildir. Bence yapılacak şey, sanayi ile 
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ziraat arasındaki muvazeneyi temin et-
mektir. 

Buhranda sanayi memleketleri dü-
şüyor, ziraat memleketleri düşmek üze-
redir. Fakat -eki libr ekonomisi- olan, 
mütevazin iktisadî şebekesi olan Fransa 
bütün buhrana rağmen dip diri duruyor. 
Çünkü, sanayii ziraatinde, ziraati sana-
yiinde kendisine lâzım olan mahreci bu-
luyor. Şayanı şükran ve şayanı iftihardır 
ki; bizim memleketimiz bu gün müstekar 
bir memlekettir. Avrupada, oranın bün-
yesini yiyen komünizm, sosyalizm gibi 
muzur mikroplar vardır. Bunları her za-
man görüyoruz, işitiyoruz. Bugünkü pas-
yon poletik mücadelesi, yani parti kav-
gası o kadar kızışıyor ki; mevcut tehlike 
karşısında kendi hususî mücadelelerin-
den, menafii  umumiyeye bakamıyorlar. 
Bu tehlike karşısında partiler bir birini 
yiyor. Avrupanın aşağı yukarı her tara-
fında  vaziyet budur. Hamdolsun bizde 
böyle şey. yoktur. Böyle komünizm ve 
sosyalizm mikroplan memleketimize gi-
remediği gibi, esasen memleketimizin ik-
tisadî ve içtimaî şeraiti de buna müsait 
değildir ve onu defeder. 

Memleketimiz her yerden daha za-
yade müstekardır ve inşaallah bu istikrar 
ve tesanüt payidar olacaktır. Onun için 
Avrupadaki bu vaziyetten istifade  ederek 
ecnebi sermayesi diye ürkmiyerek, ecne-
bi sermayesi ve ecnebi mütehassısları ge-
tirelim, memleketimizin ihtiyacı olan sa-
nayii kursunlar. Bizden başka, parası ol-
mıyan memleketler daha evvel bu safa-
hatı geçirmişlerdir. Ecnebiler yalnız para-
larının menfaatini  ve kazancını alacaklar. 
Fabrikalar bizim servetimize ilâve edile-
cek. Yetiştirecekleri masnuat memleketin 
malı olarak kalacaktır. Binaenaleyh ben-
denizce, Avrupanın bu vaziyetinden is-
tifade  ederek İktisat Vekili Beyefendinin, 
bu gibi yoklamalar yapmasını ve müsait 
bulunduğu takdirde büyük teshilât gös-
termek suretile memlekete Avrupa ser-
mayesini celbederek bu felâket  zamanın-

da memlekete bu büyük nimeti temin et-
meğe tevessül etmesini rica ediyorum. 

Memleketin vesaiti mukavemetini 
şimdiden düşünüp cihazı iktisadimizi ik-
mal edecek tedabire tevessül etmeliyiz. 
Bu da ancak hariçten bir istikrazla yapı-
labilir. Maliye Vekili Beyefendinin  dün 
izah ettikleri veçhile istiklâli millimize 
çok bağlıyız. Adi bütçesinin noksanını 
kapamak için istikraz yapmaktan ise bu 
millet yarı aç, yarı tok geçinmiye katlan-
malıdır. Fakat, memleketin cihazı iktısa-
diyesini ikmal için yapılacak istikrazdan 
korkmamalıyız. Yapılacak 30-20 bin ki-
lometre yolumuz vardır, yapılacak li-
manlarımız, tanzim edilecek nehirlerimiz 
vardır. 

Yalnız sermayedar gelirken, geleceği 
yerde bu paranın nasıl sarfedileceğini  bil-
mesi lâzımdır. Parayı alıp ta müsmir ol-
ııııyan yere sarfedeceğimizi  bilirse tabi-
atile parasını vermez. Onun için bende-
nizce evvelemirde Avrupanın bir kaç bü-
yük mütehassısını celbetmeliyiz. Nikbin 
bir kafa  ile memleketin iktisadî progra-
mını tesbit ettirmeliyiz. Ondan sonra ya-
pılacak program dairesinde istikraz için 
çare aramalıyız. Dünyanın belki bu felâ-
ketinden bu suretle istifade  ederek dün-
yanın gıpta edeceği bir Anadolu cenneti 
vücüde getirebiliriz. 

Dedim ki milletin elânı büyüktür. 
Hakikaten beş sene zarfında  bizim mille-
timizin yapmış olduğunu hiç bir millet 
yapmamıştır. Memleketin servetine, elin-
de vesaiti olmadığı halde beş yüz milyon 
ilâve edebilmiştir. Sırf  kendi sayile ve 
bir mucize ile yapmıştır. Bunu hiç bir 
millet yapmamış ve yapamaz da.... Bu 
mucize de, bu mucizeyi doğuran şerait 
içinde yapılabilir. Fakat bu şerait asırlar-
larda belki ancak bir defa  gelebilir, çok 
tekrar etmez. Bu ilerilemek zevki, yürü-
mek aşkı söndürülmemelidir. Bu gün bu 
krize rağmen geniş düşünerek memleke-
timizin, arzettiğim gibi, iktisat programı 
iyi tesbit edilmeli ve Avrupadan müte-
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ha'ssıslar getirmeliyiz. Nereden başlayıp 
nereye ve nasıl gideceğimizi tesbit ettir-
meliyiz, ondan sonra istikraz çaresine 
bakmalıyız. 

RÜŞTÜ BEY (BURSA) — Buhra-
nın önüne geçmek için bütün devletlerin 
aldığı tedbirlerden başka, bizim için hu-
susî tedbirlerin dahi alınması lâzımdır. 

Matbuatımız haklı ve haksız hücum-
larına devam etmektedir. Yeni çıkacak 
matbuat kanunile bunların çığırtgan ses-
lerine nihayet verileceğini ümit ederim. 

Memlekette cebrî tasarruf,  cebri sayi 
düşünmek lâzımdır ve bu şayanı müna-
kaşa bir mevzudur. Sinemalar saat on 
bire hatta on ikiye ve bire kadar, diğer 
bazı müessesat ta sabahlara kadar açıktır. 
Halk oralarda vaktini tenbellikle geçiri-
yor. Sayin normal bir şekilde tanzim edil-
mesi için tetkikat yapmasını, kiymetli 
vekilimizden isterim. 

Ak akçe kara gün içindir. Köylü bu 
milletin sıkıntılı devirlerinde hayvanları-
nı sattı geçindi, buğdayı para etmedi, af-
yonu (40) liradan (5) liraya düştü, her 
meta ucuzladı buna rağmen hayvanlarını 
satarak ihracat yaptı ve geçindi ve ver-
gisini verdi. Halbuki bizim tuttuğumuz 
yol; memlekete mütemadiyen otomobil 
ithal etmek oldu. 

Memlekette şimendiferler  vardır. Şi-
mendiferler  bir taraftan  gidiyor, otomo-
biller de ayni yoldan gidiyor. Memleke-
tin kömürünü yakan bütün tesisatile mun-
tazam işliyen şimendiferleri  körletiyor, pa-
ramız Avrupaya gidiyor. Başka yerlerde 
işliyebilir, fakat  şimendifer  hattına mu-
vazi istikamette işliyen otomobiller için 
sureti mahsusada fazla  vergi koymalı ve 
bu suretle onları tahdit etmelidir. 

Ticaretin serbestisini buradan buyu-
rursunuz, efendim.  Şunu arzetmek iste-
rim ki, memleketin malî ve iktisadî vazi-
yetinin ehemmiyetini düşünür ve fevka-
lâde tedbirler alınırken bu; çok görülme-
melidir. Kabul etmek lâzımdır ki; Sivas-

tan Samsuna yapılmakta olan şimendifer 
yolu daha bitmeden, otomobiller onu 
tehdit ediyor. Ödemişten İzmire incirleri 
şimendiferle  naklediyorlar. Bursadaki de-
miryolu, rekabet yüzünden, üç yüz bin 
liralık tesisatı elli bin liraya satmağa mec-
bur oldu. Fakat yarın devlet idaresinde 
bulunan bütün demiryolları bu vaziyete 
düşecektir. Başka devletlerle mukayese 
etmemelidir, bizde otomobillerin lâstiği, 
demiri, makineleri ve bütün aksamı mem-
leket haricinden geliyor. Memleketimiz-
de bir habbesi bile yapılamıyor, bütün 
levazım için para Avrupaya gidiyor. Pet-
rollar dahi böyle. Halbuki diğer taraftan 
köylünün hayvanatı memlekettedir ve bu-
nun, beş paraya satılan samanı, altmış 
paraya satılan arpası, buğdayı bu mem-
lekettedir ve,bize bir kuvvet bir millî ser-
vet olabilir. 

Bilhassa önümüzdeki devrei içtima-
iye içinde teşviki sanayi ve iş kanunlarının 
geleceğini işittim. Bunun için çok mem-
nun oldum. Bu teşviki sanayi kanunu 
bilhassa Avrupadan alındığı şekilde gel-
mesin. Memleketimizin ihtiyacatına ve 
hususiyetlerine tevafuk  edecek şekilde ta-
dilât yapılarak gelsin. Çünkü; icra ve 
iflâs  kanunu doğrudan doğruya Avrupa-
dan olduğu gibi tercüme edildiği için 
memleketin bu buhranlı devrelerinde çok 
fena  tesirler yapmıştır. 

Devletin yapmış olduğu bütün hi-
mayekâr kanunlar, gümrük siyaseti, Türk 
milletinin refahını  temin etmek içindir. 
Avrupalılar, Türkün göstereceği bu inki-
şafa  mani olmak için memleketimize ge-
lirler, bize rekabet yaparak para kazanır-
lar ve bu suretle bizim bir çok paramı-
zın da Avrupaya gitmesine sebep olur-
lar. 

Ecnebi sermayesi geldiği zaman çok 
yakından ve müdekkikane tetkik etmek 
lâzımdır. 

Ecnebi mütehassıslar getirilirken pa-
ramızın habbesini dahi kıskanmak lâzım-
dır. 



— 185 — 

Evvelce beyazlar ve karalar siyaseti 
vardı, üç kara, üç beyaz siyaseti meşhur-
du. Beyazlara bir daha ilâve etmek lâzım-
dır. İpek. 

İpekçilik en büyük partisini kaybet-
miştir. İpekçilik karşısında dünya buh-
ranından başka bir de sunî ipek rekabeti 
vardır. Bu rekabet bütün dünya ipekçi-
liğini tehdit ediyor. Bizim Hükümetimiz 
gümrük himayesi sayesinde ipekçiliğe ha-
yat ve inkişaf  vermiştir. Bilhassa ipek do-
kumacılığında görülen inkişaf  memnuni-
yet verecek bir haldedir. 

HACI MEHMET BEY (KÜTAH-
YA) — Sırrı Beyin ısrarla talep ettiği is-
tikraz aktini Halil Bey de tekraren mu-
sırrane talep etmiştir. İstikraz, bu mem-
lekete para getirmek sık sık mevzubahs 
oluyor. Bize teklif  edilen istikrazlar ya bir 
kısım varidatımızın terhini suretile veya-
hut her hangi bir imtiyaz suretile teklif 
ediliyor. İstiklâli malimizi muhil hiç bir 
teklifi  Hükümetin kabul edemiyeceği bu 
kürsüden mükerreren söylenmiştir. 

Maahaza düşünülmeden yapılmış is-
tikraz mukavelelerinin, karanlık muka-
velelerin doğurduğu düyunu umumiye de-
nilen bir beliye vardır. Bu mesele halâ 
halledilmemiştir. 

İstanbulda minelkadim bir takım Ga-
lata sarafları  vardır. Bunlar tipleri itiba-
rile hırsız ve hayasız insanlardır. Bunlar 
Osmanlı tebaası namı altında yaşarlar ve 
her vesile ile Osmanlıyız efendim  derler. 
İşte bu adamlar bundan 60-70 sene ev-
vel saray kadınlarına yüzde beş yüz faiz-
le para ikraz etmeğe başlamışlardır. Bu 
ikraz muamelesi yavaş yavaş harem ağa-
larına, kadın efendilere  ve nihayet izamız 
sultanlara kadar dayanmış, faiz  yekûn-
ları kabardıkça saray kapularmın kendi-
lerine açıldığını gören ve tarafı  şahane-
den bir çok rütbelere sahip olan Nikola, 
Devletlû Agup Paşalar, Portakal Paşa-
lar, bilmem buna mümasil bir takım 
adamlar, devletlû, inyetlû, harem ağaları-

nın delâletlerile, dişili, erkekli sultanlarla 
temasa başlamışlardır. Tam bu sırada idi 
ki; Avrupanm da kurnaz sarrafları  işe 
müdahale etmişlerdir. 93 harbinden sonra 
Devletin nüfuzu  zafa  uğrayınca, yine ec-
nebi tesiratile Portakaloğlu namındaki he-
rifin  riyasetinde Türk olmıyan insanlar-
dan bir komisyon teşekkül etmiştir. Bu 
komisyon bu sarrafların  alacaklarını tes-
bite başlamış ve nihayet taplolar, hesap-
lar tanzim edilmiş ve menhus komisyona 
kumanda eden Avrupanın kurnaz sarraf-
ları, Devletin ehemmiyetsiz bir iki vari-
datını birleştirmek suretile, o zamanki for-
müllere nazaran bir Osmanlı müessesesi 
vücude getirmek ve bu suretle varidatla-
rın terakkisini de elde etmek vadile işe 
başlamışlardır. Osmanlı Bankasının da 
düyunu umumiye teşkilinde müzahereti 
olmuştur. Artık ondan sonra istikrazlar 
başlayınca, neticede yavaş, yavaş, parça, 
parça, azar, azar Devlet varidatı da ora-
ya tevdi edilmeğe başlamıştır. Bu evvelâ 
rüsumu sitte idaresi iken; 98 senesinde 
ismine (Düyunu Umumiyei Osmaniye İda-
resi) namı verilmiştir. Sultan Aziz zama-
nında başlıyan bu muamelât ile iştigal 
eden ve daima Avrupadan gelen malî 
heyetlere zagarlık vazifesini  ifa  eden bir 
çok Osmanlılar 98 senesinden sonra Sir-
kecide (Köprülü Han) namile maruf  olan 
hana yerleşmişlerdir. Rüsumu sitte meya-
nmda bulunan; tütün öşrü vesilesile Re-
jinin teşkiline muvaffak  olmuşlardır. 

Şu suretle Osmanlı Bankası daha iki 
idare doğurmuştur ve bunlar icrayı faa-
liyete başlamışlardır. Osmanlı Bankası 
direktörü Düyunu Umumiye Meclisi İda-
resinin âzayi tabiiyesindendir. Rejinin ko-
miserliğinde yine Düyunu Umumiyeden 
bir levanten bulunuyordu. Velhasıl bu üç 
idare bir birine bağlanmıştı. Reji böyle 
hayrıhah bir idare şeklinde Hükümetle 
müşterek bir varidat menbaı şeklinde ya-
şıyor ve Osmanlı Bankası da Devletin 
hazinesi vazifesini  görüyordu. Güya borç-
ların bir an evvel ödenmesini istiyen bu 
idare Muharrem kararnamesile doksan 
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dokuz sene yaşamak hakkına malik ol-
muştu. 

35 sene zarfında  ödeneni iyen bu borç-
lar Meşrutiyete kadar sürüklenmiş ve ni-
hayet Meşrutiyet gelince Düyunu Umu-
miye yine işini uydurmuştur. O zamanın 
yetiştirdiği zeki ve kurnaz bir Maliye 
Nazırı onun mazhariyetine nail olarak 
Düyunu Umumiyeden derhal azametli 
bir istikraz daha yapmıştır. Bu dört yüz 
milyon liralık altın istikraz memleketi 
çok fena  hale sokmuş, vergilerin hepsi 
Düyunu Umumiyeye Devredilmiştir. Hü-
kümetin elinde pek ufak  tefek  varidat 
kalmıştır. O kabinelerde ahzi mevki et-
miş olan Halil Beyefendinin  de bunda 
da hissei mesuliyeti vardır. Harbi umu-
miden sonra Devlet evrakı naktiye çıkar-
mağa başladı, bu işi de Düyunu Umu-
miye üzerine aldı. Bu meselede de bir 
çok suiistimal yaptı. 

Millet Almanyanm tahtı esaretine 
girerken Düyunu Umurniyenin nüfuzu  da 
mütemadiyen yükseliyordu. Nihayet he-
pimizin bildiği veçhile harp mağlubiye-
tle neticelendi. O zaman bu işi idare eden-
ler derhal faaliyete  geçecek devletin umu-
ru maliyesini kontrol etmek küstahlığına 
kadar vardılar. 

Mademki dünyada buhran vardır ve 
emniyeti ticariye sukuta uğramıştır, biz 
nereden ve nasıl para alabiliriz? Onlar; 

biz kendilerinden para isterken hali hazı-
rın şeraitini takdir etmiyecekler midir? 
Tabiî ağır şerait teklif  ederler. Bilhassa 
bu sırada, bu buhran zamanında daha 
ağır şerait teklif  ederler. 

En basit bir zekâ takdir eder ki; bu 
Düyunu Umumiye beliyesi halledilmedik-
çe istikraz yapmak doğru olmaz. Çünkü 
istikraz yapmak istersek; bunlar yine bir 
takım kontrollarla para vermek istiye-
ceklerdir. Acaba Avrupa bize her hangi 
iyi şerait dahilinde para vermek niyetin-
dedir de bunu Hükümet bilmiyor mu? 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Cüm-
lemizin ilmine ve vukufuna  hürmet etti-
ğimiz İktisat Vekili Muhteremi Mustafa 
Şeref  Beyefendi,  bu seneki vaziyeti umu-
miyeye nazaran uhdesine alacağı veya-
hut bizim kendisine yüklediğimiz mesu-
liyetin ağırlığını şüphesiz ki müdriktir-
ler. Vaziyeti umumiyeyi hepimiz ciddî 
bir şekilde mütalea ediyoruz. Ortada bir 
buğdayımız vardır. Bunu satacak yer bu-
lamıyoruz. Tütünümüz var, ayni vazi-
yette, pamuğumuz var ayni şekilde. Tif-
tiğimiz var, ayni şekilde. 

Asıl telâş ve tasdi etmek istediğim 
şey; gelişi güzel, günlük kararlarla eyi 
bir neticeye varılamıyacağı korkusudur. 
İktisat Vekili, vekillerin müzahiri değil, 
İktisat Vekili diğer vekillerin amiri ola-
caktır. Diğer vekillere direktif  verecek 
vaziyettedir. 

Hakikaten bizim Hükümetimizin büt-
çesi memleketimizin vaziyeti buğdayımızı 
himaye edecek vaziyette değildir. Ancak 
gelecek seneki vaziyeti bilmiyoruz, harp 
olacak mı, olmıyacak mı bilmiyoruz. Bu-
nun atisini korumak için hükümet bir 
yerden 10-15 milyon kadar para bulabi-
lir de muhafazası  mümkün olan yerlerde 
buğdayları stok halinde saklıyabilirse çok 
eyi olur. Bunu gelişi güzel bırakacak olur-
sa, her ne olursa olsun gelecek sene zeri-
yat yarıya inecektir. Buhranın arkasından 
bir de kuraklık geldi mi elim bir vaziyet 
olur. 

İstanbula 24 vagondan fazla  buğday 
gitti mi, derhal fiat  düşecektir. Eğer yüz 
vagon giderse mal sermayeden daha aşa-
ğı düşecek ve bu vaziyet üzerine tüccar 
da navlun parasına verip bırakıp kaça-
caktır. Hükümet buna Nafıa  Vekâleti ile 
beraber müşterek bir tedbir düşünmeli-
dir. İstanbul fiatını  daima muhafaza  ede-
bilmek için her halde bir çare düşünül-
mezse bilâhare kendi kendine bu çareyi 
aramak mecburiyetindedir ki, o vakit te 
iş işten geçmiş olacaktır. Hakikaten buğ-
dayın okkası İstanbulda sekiz kuruştan 
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aşağı düşerse memleketimiz için vahim 
bir yara olur. Malûmu âliniz çiftçinin 
bütün serveti şehirden ve saire gibi başka 
yerden aldığı eşya bütün menkul olacak-
tır ve Hükümet her zaman bundan isti-
fade  edebilir. 

Afyon  tahdit ediliyor. Buııu anlama-
dım. Avrupa zehirli gaz yapıyor, bir ha-
reketle bir şehri harap ediyor, bu muzur 
değildir de bizim afyonlarımız  muzur olu-
yor? Afyon  memleketimizin büyük bir 
ihracat eşyasıdır. Son bir şekli itilâf  var. 
Afyonun  tahdidi cihetine gitmemesini Hü-
kümetten. rica edeceğim. 

Bu zamanın dostluğu maddileşmiştir. 
Bizim dostluklarımız Türk ülvücenabı ma-
alesef  daima suiistimal edilir. Nitekim 
Rus ticaret muahedelerinde de bir çok 
vakitler aldanmışızdır. Ruslar dostumuz-
dur, kara günlerimizde yardım etmişler-
dir. Türkün asaleti ruhıyesi bunu muha-
faza  etmeğe mecburdur. Fakat; her hal-
de mütekabil samimiyet olmalıdır. Biz 
suiistimal etmiyorsak onların da bizim 
dahil ve hariçteki pazarlarımızı kapatarak 
dostluğumuzu suiistimal etmemeleri lâ-
zım gelir. Bize dahil ve hariçte pazar ola-
cak yerleri Ruslar korusunlar, böyle yap-
mazlarsa ben onların dostluğunun samimî 
olmadığına şahsen kani olacağım. İktisat 
Vekili Beyefendiden,  Hariciye Vekili va-
sıtasile bunu yakışır bir sureti halle rap-
tetmesini rica edeceğim. 

Mustafa  Şeref  Bey bilsinler ki; ken-
disi bu memlekette herkesin sevdiği, her-
kesin, ilmine ve vukufuna  emniyet ettiği 
bir zattır, vaziyeti çok ağırdır. Tiftiği,  pa-
muğu, afyonu,  ormanı yani memlekette 
ne varsa bunların bir cetvelini yaparak 
dünyanın vaziyetine göre nasıl adım ata-
cağını, ticaret meselelerinde ne deneceği-
ni, mukabil cevaplara ne diyeceğini şimdi-
den hazırlamasını, memleketin âli men-
faati  namına gayet zarurî görüyorum. 
Bu hususta mesuliyeti ağırdır. Bu teşki-
lâtın kâfi  geleceğine kani ise biz de ina-
nırız. Şayet kani değilse bütçe meselesi bit-

meden evvel buna ait tekliflerini  duymak 
isteriz. Değilse biz de Almanlar gibi her-
cümerce uğrarız. Bizi tutan da olmaz. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ)(BURDUR) — Söz alan hatip-
ler dikkatlerini bilhassa başlıca bir nok-
tada teksif  ettiler. O da dünyanın bu gün 
muztarip olduğu iktisadî buhran karşı-
sında Cümhuriyet Türkiyesi iktisadiya-
tının mukavemet ve tahammül derecesi 
nedir? Bu mukavemet ve tahammülü em-
niyet altına almak için ne gibi tedbirler 
ittihaz edilmesi lâzım gelir ? Bu nokta üze-
rinde ısrar ettiler. 

Filhakika bu gün bütün millet ve 
matbuatın lisanında, dünya buhranı, esas-
lı ve hemen her günün meselesi haline 
geçmiş ve daima ondan bahsedilmekte 
bulunmuştur. 

Türklerin tarihinde bir Kırım muha-
rebesi vardır. Bu muharebe Türklerin 
siyasi hayatında pek derin değilse de, na-
zara çarpacak bir dönüm noktası olmuş-
tur. Aynı tarih, Türklerin iktisadi haya-
tında da bir dönüm noktası teşkil ediyor. 
Kırım muharebesine gelinceye kadar bu 
hudut içinde oturan halkın, esaslı bir 
muvazeneye müstenit bir iktisadiyatı mev-
cuttu. Mahal mahal istihsal merkezleri 
teşekkül etmiş, küçük istihsal, harfet  de-
diğimiz esasa müstenit sınıflar  mevcut 
bulunmuş, bunlar memleketin ihtiyacı olan 
maddeleri istihsal ederek, bugünkü ikti-
sadi siyasette çok esaslı addolunan istih-
sal ile istihlâk arasındaki muvazeneyi 
temin etmekte bulunmuşlardır. O zamana 
gelinceye kadar, devletin iktısaden hariç-
le münasebeti çok mahdut olduğu için 
hariçten gelen eşya ile harice çıkan, mem-
leketin mahsulâtı eşya tekabül ederek 
memleketin iktisadi muvazenesi açıksız 
idare olunur giderdi. 

Kırım muharebesile devlet Avrupa ile 
' tam bir temasa geldiği gibi, o vakte kadar 
Avrupada inkişaf  etmeğe başlamış olan 
büyük istihsal ile de temasa geldi. Av-
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rupa terakkiyatı neticesinde kurulmuş olan 
makine iktisadiyatı, mamulâtını memle-
ket dahiline göndermeğe başladı. Bunun 
karşısında, biraz evvel arzettiğim yer yer 
sanatlar mukavemet edememeğe başladı. 
Bunun için himaye eder tedbirler almak 
ve bu tedbirler sayesinde bir taraftan  bu 
küçük sanayiin çabuk eriyip gitmesine 
mani olmak, diğer taraftan  da memleke-
tin iktisadi muvazenesini tesis için dahilde 
büyük sanayi yaratmak icap ediyordu. 
Yalnız o vaktin zimamdarlarına bugün-
kü anladığımız şekilde iktisat siyaseti 
derpiş edilmiş ve kafalarında  yer etmiş 
değildi. Hatta öyle bir malumata malik 
olsalar da, o zamanın beynelmilel Türk 
istatükosu olan kapitülâsyonlar, bu yol-
da tedbirler konmasına mani idi. Bina-
enaleyh, hiçbir himaye tedbiri almaksızın 
Avrupanın büyük istihsal masnuatı mem-
lekete akın etmeğe başladı ve o andan 
itibarendir ki, bu memlekette ticareti ha-
riciye açığı kendini gösterdi. 

Yine aynı tarihten itibaren memleket 
tarihinde iktisadiyatta yeni unsurlar mü-
essir surette kendini göstermeğe başladı. 
Bu unsurlar evvelâ ecnebiler ve ondan 
sonra ... (ecnebilerle) tesanütle birleşe-
bilecek olan yerli gayrı Türklerdir. Türkün 
sanayii ... sönmüş, ticareti ise Avrupadan 
gelen masnuatı memleket pazarlarına tev-
zi etmek üzere bu iki unsurun eline geç-
mişti.... Binaenaleyh, bugün hududumuz 
dahilinde bulunan vatandaşlara iktisa-
diyatın yalnız rençperliği düşmüştü.... Her 
sene daha ziyade açık veren ticaret mu-
vazenesinin açığını rençper Türk kapa-
tıyordu. Çünkü, zaten bir memleketin 
ticaret muvazenesinin açığını o memleket 
dahilinde yaşayanlardan daha az kaza-
nanlar öder. Çünkü, çok kazanmış olan-
lar, haddi zatında ferdi,  şahsi istihsal ile 
istihlâklerini tevazün ettirdiklerinden, on-
ların menkul kıymet stoklarından ayrıca 
ticaret muvazenesi için hiç bir şey ayrıl-
maz. Açık için ayrılan yine zati hayatında 
istihlâki ile istihsalini karşılaştıramıyan, 
kazancı ile masrafını  denk getiremiyen 

kimselerin menkul kıymet stokundan ay-
rılır. O zamandan beri devam eden açık, 
Türk milletinin menkul kıymet stokunun 
sarf  ile kapatılagelmiştir.... Bir memleket 
için menkul kıymet stok asli sermayeyi 
temin eder. Menkul kıymet stokları bit-
miş olan memleketlerde yalnız işçilik bu-
lunmuş olur. Hakikaten harbi umumiye 
tekaddüm eden zamana kadar Türklerin 
vaziyeti yalnız işçilik vaziyeti idi. 

Cumhuriyet Tiirkiyesi evvelâ Dev-
leti millileştirdi, milli bir devlet vücuda 
getirdi. Bu milli Devletin vücuda gelmesi 
gayrı Türk olan anasırın memleketten 
ayrılmasını icap ettirdi. Ötedenberi on-
ların elinde toplanmış olan menkul kıy-
met stoku da onlarla beraber gitmiş ol-
du.... Cumhuriyet Türkiyesinin eline men-
kul kıymet stokundan tamamen mahrum, 
arazi itibarile harabeler gösteren ve ikti-
sadi faaliyet  itibarile her noktai nazar-
dan mümaresesiz fakat  azimli vatandaş-
lardan başka bir şeyi olmıyan, iktisadi 
muvazene itibarile geniş mikyasta açık 
veren bir Türkiye ülkesi, Türk iktisadi-
yatı geçti.... Bu noktayı daima gözönünde 
tutmalıdır. ... Böyle bir vaziyette... ne ya-
pılır? Hatıra gelen, evvelâ memleket da-
hiline menkul kıymetler stoku sokmak, 
yani istikraz. Cümhuriyet Türkiyesi bunu 
da yapmadı. Onu yapmadığında isabet 
var.... Fakat, diğer bir nokta üzerine te-
veccüh etti. O da, memleketin istihsal 
kuvvetini artırmaktır.... İktisadiyatta esas 
olan, memlekette istihsal kuvvetlerini ya-
ratmak, artırmaktır. Çünkü, bu istihsal 
kuvvetleri sayesindedir ki menkul kıy-
metler yenilenebilir ve devam ettirilebilir. 
Cumhuriyet Türkiyesi istikraz yapacağı 
yerde, istihsal kuvvetlerinin tenmiyesini 
muvafık  gördüğü için oraya kuvvetini 
verdi ve istikraz için harice müracaat et-
medi.... 

Yollar, şimendiferler,  kabotajdan son-
ra vücut bulan milli nakliye vasıtalarının 
memleketin garp ve şarkında harabeza-
ra dönen mahalleri mamureye çevirmesi, 
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bunları temsil eder.... Bu sayededir ki 
ki .... artık Türkiye yiyeceğini hariçten 
getirmiyor, buğdayını vesairesini istihsal 
ediyor vaziyete geldi. Bunun bir millet için 
ehemmiyeti, pek büyük ve mühimdir.... 

Sanat olmamasına, ticaret olmama-
sına karşı yiyeceğini de hariçten getirirse, 
o memleket nihayet müstemleke haline 
düşer. Ciimhuriyet Türkiyesi yiyecek hu-
susundaki ihtiyacını memleket dahilinde 
istihsal etmemize medar olacak tedabiri 
almış ve o neticeyi tamamen elde etmiş-
tir.... Son altı sene zarfında  milli bankalar 
teşekkül etmiş ve bunlara tevdi edilen ser-
maye 11 milyonu geçmiştir.... Ormanlar-
da ... fabrika(lar)  tesis edilmiş ve bunların 
imal kuvvetleri ... harice mal ihraç ede-
bilecek bir vaziyette bulunmuştur.... Ka-
botaj millileştirilmiştir Vaktile bu mem-
lekette herhangi bir nafıa  işi ecnebilerin 
imtiyaz ve inhisarları altında idi. Cüm-
huriyet Türkiyesinin nafıa  hakkında koy-
duğu program karşısında, bugün yüzlerle 
kilometrelik şimendifer  yollarının inşa-
sını teknik ve finanslarile  üzerilerine alan 
Türk müteahhitleri yetişmiştir. Memle-
ket iktisadiyatı demek, bu gibi kuvvetleri 
toplamak ve bunları memleket dahilinde 
teksif  ederek işletmektir... 

1930 senesinde .. Kırım muharebe-
sinden beri bu memlekette vaki olmayan 
bir iktisadi hadise vukua gelmiştir. O da 
ticaret muvazenemizin lehimize olması 
keyfiyetidir.... 

İstikraz vaziyetini Hükümet çok ge-
niş olarak nazarı dikkate almış ve tetkik 
etmiştir.... Gümrük kanunları yerli, ecnebi 
her kim tarafından  memleket dahilinde 
sınai müessese vücude getirilebilirse, onu 
himaye eder. .. Teşviki sanayi kanununda 
yerli, ecnebi farkedilmez.  Herhangi bir 
ecnebi memleket dahilinde hariçten ser-
maye getirip de sınai müessese kuracak 
ise, vatandaşın istifade  ettiği ve Türk ha-
zinesi için bir fedakârlık  teşkil eden bu 
teşviki sanayi muafiyetlerinden  aynen is-
tifade  eder.... Yalnız madenlere son 5-6 

sene zarfında  şirketlere ait olmak üzere 
ecnebiler 16 milyon lira bu memleket dahi-
line plase etmişlerdir. Bunun, gibi, 5 milyon 
lirayı mütecaviz bir sermaye orman işlet-
mek üzere ecnebi memleketten gelerek 
teessüs etmiştir. İstanbul'da 1.5 milyon 
liraya yakın sermaye ile bir mensucat fab-
rikası ecnebilerin teşebbüsile yapılmakta-
dır. Demek oluyor ki, ecnebi sermayesi 
tesisat vücude getirmek için hiç bir mani 
karşısında değildir... 

Ecnebi mütehassıslar getirelim, on-
lara program yaptıralım ve bu program 
dairesinde ecnebilerden para gelsin diyor-
lar. Ben bundan şunu anladım: bir prog-
ram yapılacak, ecnebi piyasalar dolaşıla-
rak bu program dahilinde, geliniz Türki-
yeye para getiriniz denecektir. Arzetti-
ğim gibi, bu tesisatı vücude getirmek için 
buna lüzum yoktur. Çünkü, sermayesini 
getirecek kimse kendi programını daha 
eyi yapar... Halbuki bunun haricinde hi-
mayeden maksat, herkesin anladığı şekil-
de bir istikraz ise, o istikraza Hükümet 
taraftar  değildir. Çünkü, Lozanda vakaya 
şahit olanların derin hayretini mucip ola-
cak surette Türkün tam istiklâlini istihsal 
için asabiyetle metanet gösteren İsmet 
Paşanın karşısında fikirlerini  kabul etti-
remiyen murahhaslar demişlerdir ki: mem-
leketiniz harap, menkul kıymet stokunuz 
yoktur, iktisadiyatın ne demek olduğunu 
bilmezsiniz. Yarın bize istikraz yolu ile 
müracaat edeceksiniz ve bugün inatla 
istihsal etmek istediğinizi o vakit para ver-
mek için elinizden alacağız demişlerdir. 
İşte, bizi böyle bir neticeye isal edecek, 
Türkün hürriyet senedine Lozanda ec-
nebilerin koydukları imzayı oradan kal-
dırtacak bir istikrazı hiçbir suretle kabul 
etmeyiz ve onu kabul edenleri de vazife-
lerini görmemiş olarak telâkki ederiz. 

(Dünyada) buhran fazlai  istihsal, "su 
konsümasyon" denen istihlâk azlığile te-
zahür ediyor. Fakat asıl buhranın menşe 
ve sebebi bu değildir. Buhranın menşei, 
muasır iktisadiyatın bünyesindeki, uzvi-



— 190 — 

yerindeki kusur ve noksandır. Muasır 
iktisadiyatta "ekol liberal"in vazetmiş ol-
duğu rekabet kanunu hakim kılınmakta 
devam ediliyor. Fakat, rekabet kanunu-
nun serbest şahsi teşebbüs üzerine tesir 
yaparak nazımlık rolü ifa  etmesi devri 
geçmiş görünmektedir....Bu gün hiç bir 
vakit sipariş üzerine mal yapmağa imkân 
kalmamıştır. Makinenin konmuş olduğu 
fabrika  daima maddei iptidaiyeyi yemek 
ister... İstihlâk pazarlarile, diğer fabrika-
larla münasebeti ve rabıtası düşünülmek-
sizin daima işlemek zaruretini ortaya at-
maktadır. Halbuki iktisadiyatta bugün za-
manla vaziyetler değişmiş bulunmakta-
dır.... Hususi menfaat  dediğimiz şeyler 
devam ettikçe sahaları genişliyor. Birçok 
kütleleri şâmil ve onların arasında müş-
terek menfaat  haline inkılâp ediyorlar.... 
Bu müşterek menfaatlerin  ekserisi ferdi 
menfaatlerin  idaresine mahsus teşekkül 
eden anonim şirketlerin eline düşmüştür. 
Sanayi kapitali de banka kapitallerinin te-
gallübü altma girmiştir. Bunlar iktisadi-
yatta arzettiğim gibi, sahası genişleyen 
müşterek âm ve şamil mahiyet gösteren 
menfaatleri,  ferdin  hodkâmlığından ilham 
alarak idare etmek vaziyetini tevlit etmiş-
tir. İşte, bütün buhranın esası buradan 
çıkmıştır. 

Halbuki bugünkü iktisadiyat, bilhas-
sa milli hudut dahilinde bir âhenk ve 
yekdiğerile uzlaşmayı tesanüdü istilzam 
eder.... Anarşik vaziyette bulunulmasından 
istihlâk ile istihsal arasındaki muvazene 
kaybolmuştur. Filhakika, menşe ve sebep 
muasır iktisadiyatın uzviyetindeki bu anar-
şik esastan çıkmıştır. Binaenaleyh, buhra-
nın izalesine doğru yürümek için anarşik 
esası kaldırmak ve her tesanüdün istediği 
müeyyideyi bu tesanüde dahil uzviyetlerin 
iştirakile vücude getirip teşkilâta bağ-
lamak icap eder.... 

Buhran devam edecektir. Fakat, buh-
ranın devamı fazlai  istihsal ile az istihlâk 
neticesi değildir. İktisadi bünyedeki şu 
arzettiğim anarşik vaziyettir. Ona karşı 

gelmek için, milli iktisadı bir vahdet al-
tma toplıyan bu gün tefehhüm  ettiğimiz 
bütün kuvvetleri birbirine bağlıyacak teş-
kilâta raptetmek icap eder. Hükümetiniz 
de bu nokta üzerinde çalışmakta, milli 
iktisada vahdetini vermek için tedabirini 
hazırlamaktadır.... Milli iktisada teşkilât 
verdikten sonradır ki, pek yakın olan 
beynelmilel iktisadi teşkilât için hazırlan-
mış olacağız.... Zaten buhran ancak bey-
nelmilel "konlaborasyon" yani elbirliği-
le çalışmakta alınacak tedbirlerde ber-
raf  edilebilir.... 

Bir sual de inhisarlar, halkçı bir hü-
kümetin prensiplerine uyar mı? İnhisar-
larla hükümetin halkçılığı arasında, af 
buyursunlar, bendeniz bir münasebet gö-
remiyorum. İnhisarlar, ya mali inhisarlar-
dır ki, o vakit vergiyi temsil ederler. Bu-
günkü ilmi mali üzerine yazı yazanlar bil-
vasıta vergilerin en eyi tahsil şekli mali 
inhisarlardır diyorlar. Bendeniz de bu 
fikirdeyim.  Yahut inhisarlar idaridir. İda-
ri inhisarlar bir amme hizmetini görmek 
için yapılır.... İdari inhisarın kanunu ge-
çerken "opportünite"si tetkik edilmeli-
dir.... Binaenaleyh, inhisar meselesile hü-
metin halkçılığı arasında bir münasebet 
görmemekteyim. Eğer münhasıran kıp 
kızıl liberal mektebe mensup iseniz, o 
meslekte alelitlak inhisarlar makduh gö-
rüldüğünden o vakit bir fark  bulunur.... 

Petrol taharriyatı memlekette olduk-
ça geniş bir mikyasta yapılmıştır. Bu ta-
harriyat arazinin jeolojik bünyesi noktai 
nazarından yapılmıştır. Ve vasıl olunan 
netice şudur: Arazideki petrol, arazinin 
teşekkülüne göre üç dereceye taksim olun-
muştur: müsait, muhtemel, mümkün. Sa-
vur, Turuabidin mahalleri müsaittir di-
yorlar. Bunlar Nüseybin şimalindedir. Ya-
ni, burada kuvvetli ihtimal vardır. On-
lardan sonra Sivas, Mürefte  civarına da 
yine mümkündür diyorlar. Yani, sondaj 
yapılırsa yüzde 50 isabet edebilir. Sonra 
Cizre tarafları  var, oralara da muhtemel 
diyorlar ki buraları ikisinin arasında, mü-
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sait kadar zayif  olmıyan yerlerdir. Konya, 
Kayseri, Ankara müsellesile İskenderon, 
Nuseybin ve diğer nokta arasındaki mü-
selleslerde taharriyatta ümit vardır diyor-
lar.... 

Hakikaten dedikleri gibi bizde pet-
rol kanunumuz, Romanyanın petrol ka-
nunundan alınmıştır. Halbuki Romanya-
da petrol menabii keşfedilmiş  olduğu için 
orada taharri ve bulma hususatı imtiyaz 
alma hususları işkâl edilmiştir. O müş-
küller hariçten gelecek müteşebbisleri kor-
kutmaktır. Yeni yapılan maadin kanu-
nile bu kanun ilga edilmiş ve yerine ecne-
bileri tergıp edebilecek ahkâm vazedil-
miştir. Bu kanun mucibince taharri ede-
bilmek için yirmi küsur biri liralık teminat 
vermek lâzımdır. Halbuki bu alelitlak 
bir teşebbüs olduğu için bu teminatı ver-
mek istemiyorlar. Kanunun bu noktala-
rını söyliyen mütehassıs 32 de kanunu çı-
karmalı, bir sene beklemeli. Ecnebiler 
gelmezse 935 şe kadar Hükümet kendisi 
sondaj yapmalı. 

Afyon  konferansı  bitti. Her memle-
ket meşru olarak alacağı siparişleri ile 
memleketin ihtiyacı ve bunların mec-
muunun nısfına  mukabil bir stok yapa-
bilecek kudrette fabrika  tesis edebilir. 

Afyon  satışı meselesini bir teşkilâta bağ-
lamak istiyorduk. Yani bir merkez bürosu 
teşkil edeceğiz. O büro asd müstahsillerin 
organı, vasıtası olacaktır. Afyon  müstah-
sillerinden, aldıklarına karşı avans vere-
cektir. Afyon  müstahsilleri namına sata-
cak, masraf  ve sairesi çıktıktan sonra ba-
kiyeyi afyon  müstahsillerine iade edecek-
tir ve buna ait kanunu teşrinisanide tak-
dim edeceğiz. Çünkü kat'î surette buna 
lüzum vardır. Afyon  gibi, tütün gibi diğer 
ticaretin ferden  ferda  tüccarlar elinde yü-
rütmeğe dünyanın revişi itibarile imkân 
kalmamıştır. 

Onları takviye ve teçhiz edeceğiz. 
Gerek fabrika  karteli ve gerek diğer sev-
kolunacak menabiin tamimine tevessül 
etmek zarureti hasıl olmuştur. Bu vazi-
yet karşısında memlekette stok vardır. 
Ondan endişe edildiğini işidiyorum, tabiî 
böyle bir mevcudiyet ortaya konduğunda, 
zaten afyon  meselesi stoka mühtaç olan 
bir meseledir. Bir sene hava fena  gitti mi 
afyon  istihsal edilemez, mevcut stokun 
satılmasile işe başlanacaktır. Müstahsille-
rin avansını vermekle beraber stok olarak 
malı tutar. Bu suretle idare ve tedbirle 
şüphesiz ellerinde stoku bulunanların hiç 
bir zaman mutazarrır olmaması esbabını 
temin etmeğe çalışacağız. 

T.C. İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER İTTİHADI ARASINDA 
AKTOLUNAN TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUAHEDESİNİN 
TASDİKİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(T.C.  İLE  S.S.C.B.  ARASINDA  İMZALANAN 
TİCARET  SÖZLEŞMESİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ) 

1920'// ve 1930'lu  yıllarda  Türkiye'nin  Sovyetler'le  ilişkileri  ekonomi alanında  da 
iyi yürütülmektedir.  1930Vat imzalanan ticaret  sözleşmesi bu ilişkilerin  bir belgesidir. 
Ancak, dünya  pazarlarının  daraldığı  ve fiyatların  düştüğü  buhran ortamı dış  ticaret  ala-
nında  da  şüpheler üretir.  Aşağıdaki  görüşmeler  bunu dile  getirmektedir. 

22.7.1931 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Be- Rusya bizden üzüm alacak, bizden 
nim bu muahede hakkındaki endişem şu- aldığı üzümü götürüp de bizim üzüm gön-
dür: dereceğimiz pazarsa satarsa, o istihlâk 
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pazarımızı kaybetmiş oluruz. Bizim mak-
sadımız; on beş milyon liralık eşyayı 
Rusyada ve Rusya nüfusuna  istihlâk et-
tirmektir. Rusya Hükümeti hududu da-
hilinde istihlâk ettirmektir. Yoksa bizden 
aldığı bu on beş milyon liralık eşyayı is-
tihlâk pazarlarımız olan İngilterede, Al-
manyada, Fransada satarsa şüphesiz bu, 
lehimize olmaz, aleyhimize olur ve piya-
salarda fena  tesir yapar. Rusya, bir az 
hesapla kitapla hareket etmiyor. Meselâ 
Fransadan mal alıp Belçikada sattı, Es-
kişehre Rusyadan beygir arabası gelmiş-
tir. Bunda ne iktisadî ne de ticarî görüş 

/ vardır. En sıkı zamanlarda Rusya dostu-
muzdur diyoruz. Hükümetimiz bu dost-
lukta daima sadıktır. Millette de ayni his 
vardır. Fakat tehlikelidir. Hükümetin bu 
kürsüden nazarı dikkatini celbederim. Biz-
den alacağı malı her hangi bir istihlâk 
pazarımızda satarsa, hiç almaması daha 
hayırlı olur. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (HARİ-
CİYE VEKİLİ) (İZMİR) — Şimdi bizden 
mal alıp. başka yere götürmek meselesini 
ve Türkiyeyi izrar edecek bir ticarî mua-
meleye girişmek hususunu Sovyetlerden 
aslâ beklemiyorum. Aramızdaki mevcut 
münasebatla kabili telif  bulmadığımız 
içindir ki, gayri varit görüyoruz. Her 
hangi bir yanlışlık olursa derhal nazarı 
dikkatlarmı celbederiz ve şimdiye kadar 
olduğu gibi ehemmiyetle nazarı itibara 
alırlar ve müsbet neticeye vardırırız. Kal-
dı ki bizden aldıkları, üzüm, incir, tütünü 
kendilerinin istihlâk kabiliyeti ve yapı-
lan muahede ile konuşulan esaslarla der-
piş edebildiğimiz miktarları, bizim o mad-
deler üzerindeki ihracatımıza nisbetle pek 
ufak  kısımdır. 

EMİN BEY — Hakikaten Hükü-
metin Ruslara karşı gösterdiği çok sa-
mimî dostluğu millet te takdir etmek-
tedir. Malûmya kara gün dostudur der-
ler. Bu, Türklerin çok eski bir darbi me-
selidir. Acaba dostluk iktisadî sahalara 
da teşmil edilemez mi? Meselâ bizim 

mühim ihracat pazarlarımızı bize terket-
mek suretile bir yardım şekli yapmaları 
mümkün değil midir? 

Meselâ bizim Mısır ve Yunanistana 
78 000 metre mikâbı kadar kereste ihra-
catımız vardır. Halbuki Türkiyenin bir 
milyon metre mikâbı kereste ihraç et-
mek mecburiyeti vardır. Onlar da kereste 
müstahsili ise bu pazarlara ihracat yapma-
malıdır. Zamanın akidei siyasiyesi bu-
dur. Dostluktan da bu maksat çıkar, yok-
sa kuru kuru dostluğun hiç bir faidesi 
yoktur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HA-
SAN FEHMİ BEY — Türkiyeye eşya 
ithal etmek her hangi bir memleket-
ten olduğu gibi Rusyadan da gümrük 
kanunları ahkâmına riayet, etmek şar-
tile tamamen serbesttir. Fakat Türki-
yeden bu yolda komşumuz ve dostu-
muz Rusyaya eşya ithal etmek Türk 
tacirlerinin yedi iktidarında değildir. Çün-
kü oradaki rejim başkadır. Hükümet her 
iki usulün tatbiki neticesinde Türk men-
faatini  ehemmiyetle nazarı dikkate ala-
rak ithalât, ihracat muvazenesi üzerinde 
menfaatlerimizi  koruyacak bir muahede 
akdetmiş olduğuna eminim. Yalnız müd-
detin bir sene gibi kısa olması ve ikinci 
defa  temdide müsait bulunması gösteri-
yor ki, temdidi halinde bizi bir sene değil 
bir kaç sene için bağlıyan bir muahede-
dir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DENİZ-
Lİ) — Emin Beyefendi  biraderimizin bazı 
suallerine Muhterem Hariciye Vekili Be-
yefendinin  verdiği cevaptan bütün bu mu-
ahedenin kuvvei müeyyidesinin dostluk-
tan ibaret olduğunu anlıyoruz. Gerçi bir 
darbı mesel vardır. "Siyasette, ticarette, 
iktisadiyatta dostluk olmaz" derler. Fa-
kat bizim, Soviyet Hükümeti ile olan 
dostluğumuz böyle dostluk değildir, ga-
yet metin ve gayet rasin esaslara istinat 
etmiş bir dostluktur. Ben düşünüyorum 
ki, bu mukavelenin her hangi bir nokta-
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sında bir ihtilâf  zuhur ederse bu kadar 
metin ve rasin olan dostluğumuz bu ih-
tilâfı  halle kâfidir.  Fakat bunun aksi de 
varit olabilir. Farzı mahal olarak bu kadar 
metin esaslara istinat eden, kavi olan, 
senelerdenberi devam etmekte olan bu 
dostluğumuz her hangi bir ihtilâfın  halli-
ne kâfi  gelemezse o zaman bizim gide-
ceğimiz yollar vardır. 

Gideceğimiz yollardan biri; bu ka-
nunu burada derhal feshetmektir.  İkinci-
si, kanunu feshettikten  sonra mukabelei 
bilmişle tevessül etmektir. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — İki devletin rejimleri ara-
sında mümaselet olmadığı için bu mü-
maseletsizlikten doğması muhtemel o-
lan zararı Hükümetin bertaraf  etmesi 
hususunda alınması lâzım gelen ted-
bir. Filvaki bizim hudutlarımız tarife-
de gösterilen resimleri vermek şartile ve 
ticaret muahedesinin aktinden sonra ta-
mamen açıktır. Rus mahsulâtı, burada 
bizim memleketimizde vergisini vermek 
şartile satılabilir. Fakat bizim tüccarları-
mız Rusyaya istediği kadar değil, onların 
rejiminin müsaadesi nisbetinde mal sa-
tabilir. Burada müzakere edilirken iki 

tarafın  müteaddit senelerdenberi devam 
eden ithalât ve ihracatları nazarı itibare 
alınmış, buna göre her iki taraf  ithalâtı-
nın, muvazene vücude getirecek bir neti-
ceye vasıl olması üzerinde görüşülmüş-
tür. 

Haricî pazarlara gelince: Hariciye 
Vekili Beyefendi  t>u noktanın mahiyetini 
çok güzel ve küçük bir cümle ile izah et-
tiler. O da ticaret muahedesi karşılıklı 
pazarlarda, karşılıklı mahsûllerin satıl-
masını temin için yapılan bir mukavele-
dir. Binaenaleyh ticaret muahedesi yapı-
lırken hariçteki pazarlar üzerinde uzlaş-
mak mevzubahs olmaz. O uzlaşmalar, iki 
devletin kendi mahsulâtı için haricî pa-
zarları taksim etmesi uzlaşmasıdır ki., o 
da büyük karteller, tröstler ve saire işi-
dir. 

Yalnız bizim mahsulâtımızın revacı 
tekerrür etmiş bir pazara Rus mahsulâtı 
hücum ederek bizim tekarrür etmiş vazi-
yetimizi ihlâl ederse o vakit nazarı dik-
katlarını dostane celbederiz ve bu suretle 
nazarı dikkatlarını celbettiğimizde onla-
rın da bu hususu nazarı itibara alacakla-
rına büyük bir itimadımız vardır. 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN 
MECLİS AÇIŞ KONUŞMASI 

Mustafa  Kemal  Paşa'nın  1931 yılı Meclis  konuşmasında  ekonomiye çok uzun bir 
yer ayrılmıyor.  Konuşma,  ekonomide  buhranın derinleşmekte  oluşunun izlerini  taşıyor, 
tasarrufları  olabildiğince  arttırmaya  yönelmenin zorunluğunu  vurguluyor. 

1.11.1931 

Cihanşumul buhranın tesirlerine kar-
şı her yerde yeni vergilerle tedbir aranır-
ken Türkiye Büyük Millet Meclisi bilâkis 
bazı vergileri indirmek gibi fevkalâde  ce-
surane bir hareket ihtiyar etti. Vatandaş 
hayatında tedbirlerinizin tesirleri hayırlı 
olarak mahsustur. 

Gelecek sene de beynelmilel buhra-
nın devamına hazırlıklı bulunmak vazi-
fesi  karşısındayız. Malî ve iktisadî vazi-

yeti yakından ,takip ederek tedbirleri vak-
tinde ittihaz etmek en mühim işiniz ola-
caktır,. 

Çetin imtihanlara muvaffakiyetle  mu-
kabele eden millî paranın kudretini ve 
milletin beynelmilel buhrana karşı yüksek 
varlığının esaslarını masun bulundurmak 
başlıca gayemizdir. Bu uğurda milletimize 
has olan azim ve fedakârlığı,  icap ederse 
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en yüksek derecelerde tecelli ettirmek kat' 
î kararımızdır. 

Nefsimize  ve millet kudretlerine iti-
mat, Hükümette ve siyasette istikrar, ta-

sarrufta  ve fedakârlıkta  sarsılmaz bir ka-
rar, Devletin dahil ve hariçte emniyet ve 
sükûnete mazhariyeti; halin başlıca ted-
birleridir. 

GİRESUN MEBUSU HAKKI TARIK BEY VE 118 ARKADAŞININ 
TEŞKİLATI ESASİYE KANUNUNUN (ANAYASANIN)  95. MADDESİNİN 

TADİLİ (DEĞİŞTİRİLMESİ)  HAKKINDA KANUN TEKLİFİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ 

Bütçenin hükümetçe  TBMM'ne  sunuluş tarihi ile ilgili  görüşmelerde  Hasan  Fehmi 
Bey ile Halil  Beyin konuşmaları,  bütçenin alışılagelmiş  yıllık  bir işlem gibi görülmemesi 
gereğini  ön plana getirmektedir.  Konuşmalar,  bütçenin özellikle  iktisat  politikasının 
temel aracı oluşunu, devlet  yönetiminde  sağlamlığın  herşeyden  önce bu aracın bazı vaz-
geçilmez kurallarla  işletilmesine  bağlı  olacağını  vurgulaması  bakımından  ilginçtir. 

29.11.1931 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜŞA-
NE) — Bütçenin Meclisi Âliye tevdii 
tarihi bir esas meselesi olmıyabilir. Fakat 
bütçenin Meclisi Âlice tetkik ve tasdik 
edilmesi esas meselesi olunca bunun için 
lâzım gelen müddet ve zamanı temin et-
mek te zarurî olarak esas mesele şeklinde 
tecellî eder. İşte bunun içindir ki, şimdi 
tadil edeceğimiz teşkilâtı esasiye madde-
sinde malî senenin iptidasında bütçe ka-
nununun mevkii meriyete geçebilmesi için 
1 Teşrinisanide Meclise tevdi edilmesi 
mecburiyetini kaydetmiştir. 

Senenin icabatma göre Hükümet büt-
çenin Meclisi Âlide tetkik ve tasdiki için 
Meclise, üç aydan ne kadar fazla  imkân 
ve fırsat  verirse elbette vazifei  teşriiyemizi 
daha esaslı ve isabetli bir surette ifa  et-
miş oluruz. Takdir buyrulur ki, bütçe 
yalnız Devlet bütçesinden ibaret değildir. 
Ona mülhak 14 kadar müessesat bütçe-
leri vardır ki, bunların Devlet bütçesile 
beraber tetkik ve tasdik edilmesi mecbu-
riyeti vardır. 

Muvakkat bütçelerle idare etmekliği 
hiç bir zaman aklımıza ve hatırımıza ge-
tirmemeliyiz. Muvakkat bütçelerin mem-
lekette daima bir çok mahzurlar tevlit 
ettiğini çok acı tecrübelerle hepimiz an-

ladık. Fakat Maliye vekâletinden de ri-
ca ediyorum ki bu, en az üç aydan evvel 
malî kanunları tamamen Meclisi Âliye 
sevketmiş ve Meclisi Âliye tasdik ettir-
miş bulunsun, ki bu en az üç ay müddet 
ve bu devre, yalnız bütçe ve bütçe mer-
butatmın tasdikma ait ve münhasır kal-
sın ve biz de arzu edilen tetkikatımızı ve 
vazifei  teşriiyemizi bilhakkm ifa  edecek 
bir imkân ve müddet bulmuş olalım. 

HALİL BEY (İZMİR) — Tadilde 
iki hüküm görüyorum; iki hüküm var-
dır: Birisi Hükümetin bütçeyi Meclise 
takdim etmesi için lâzım gelen müddeti 
uzatmak ve bütçeyi de hakikate yakın 
tahminlere istinaden verdirmektir. Teşki-
lâtı esasiye kanununun 95 inci maddesi 
mucibince Hükümet bütçeyi eski sene 
başı olan marttan dört ay evvel yani teş-
rinisanide Meclise verecektir. Bilâhara se-
ne başı, marttan hazirana nakledilmiştir. 
Halbuki Hükümetin bütçeyi Meclisi Âli-
ye teşrinisanide vermek mecburiyeti ke-
rnakân baki kalmıştır. Binaenaleyh bunu 
ıslah etmek ve müddeti malî sene başı 
olan hazirana göre tesbit etmek zaruri-
dir. Fakat bu müddetin üç aya indirilmesi 
için bendeniz bir lüzum ve zaruret göre-
miyorum. Bilâkis teşkilâtı esasiye kanu-
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nunda mevcut olan dört ay müddetin 
muhafazasında  çok faide  tasavvur ediyo-
rum. 

Tadil ettiğimiz madde teşkilâtı esa-
siye kanunu maddesidir. Mümkün ol-
duğu kadar kanunları az tahavvül ve de-
ğişmeğe maruz kalmak lâzım geldiği gibi 
teşkilâtı esasiye kanununda bilhassa bu 
istikrara çok ehemmiyet vermek lâzım-
dır. Biliyorsunuz ki bütçeler Devlet si-
yasetinin aynasıdır. Bütçe, siyasî zümre-
lerin akidelerine göre vücut bulur. Han-
gisi hâkim olursa onun siyaseti bütçe ka-
nununun içine girer. Sosyalist ise sosya-
list, solidarist ise solidarist teklifatı,  işti-

rakiyyundan ise iştirakiyyun teklifatı,  ra-
dikal ise onun esasları, himayekâr ise ona 
göre, liberal ise yine ona göre, ahkâm, 
bütçe kanunlarına esas olur. Biz ise de-
mokrasi yaşıyoruz. Memleketimizde za-
manla içtihatlar ayrılacaktır. Bir çok züm-
reler teşekkül edecektir. Böyle bir vaziyet 
tasavvur ediniz, bütçenin müzakeresi o 
kadar basit geçmez. Siyasî bir çok efkâr 
tesadüm eder. Encümenlerde bütçe mü-
zakeresi uzayabilir. Muvakkat bütçe ise 
çok tehlikeli ve zahmetli bir şeydir. 

Onun için bendeniz müddetin uza-
masının faideli  olduğu kanaatindeyim. 

HÜKÜMETİN İKTİSADİ VE MALİ VAZİYET VE 
ALİNACAK TEDBİRLER HAKKINDA AÇTIĞI GÖRÜŞMELER 

1931 yılı sonuna doğru  dünya  buğranmın Türkiye  ekonomisi üzerindeki  etkileri  ağır-
laşır. Yönetim,  bütçe denkliği  gibi ödemeler  dengesinde  de  denkliğe  erişebilmek,  bunun 
için de  döviz  kullanma  olanaklarını  kendi  elinde  tutabilmek  ister. Özellikle  dış  ticaret  ala-
nında  yeni önlemler  almak,  kontrol  alanını genişletmek  yönetimin izlediği  çizgidir.  Dış 
ticaret  kotalarını  arttırmak,  ticaret  yapılan ülkelerle  ma! dengeleri  kurmak  ve yerli malı 
alımını dış  ticarette  zorunlu kılmak  gibi önlemler  düşünülür.  Buhranın niteliğini  ve yöne-
timin politikada  izleyeceği  yolu Mustafa  Şeref  Bey'in iki  konuşmasında  buluruz. 

28.11.1931 
29.11.1931 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — İktisadi ve mali vaziyet hak-
kında Hükümet Meclisi Aliye izahat ver-
mek, aleni münakaşa açmak istiyor.... 

Bugün dünya büyük bir iktisat buh-
ranı içinde bulunuyor. Bu buhranın men-
şei memleketimiz değildir. Bizim müşkü-
lâtımız, yalnız bu umumi ve cihanşümul 
hadisenin memleketimizde yaptığı inikâs-
lardan ileri gelmektedir... İktisadi buhran 
bilhassa zamanımızın iktisat sisteminin uy-
gunsuzluğundan ve teknik terakkinin bu 
sistem karşısında daha ilerlemiş olmasın-
dan ve bu sistemin teknik terakki ile mü-
tenasip bir şekil arzedememesinden ileri 
gelmek(tedir). ... İktisadi buhranda aslî 
sebebin iktisadi hayatın evvelden derpiş 
edilmiş bir plan ve nizam dahilinde olma-

masından ileri geldiğine dair, artık bütün 
bu mesele üzerinde düşünenler arasında 

bir nevi ittifak  hasıl olmuştur.... 

İktisadi buhran inikâsları itibarile bir-
çok manzaralar göstermektedir. Fiyat düş-
künlüğü, mal bolluğu, satış azlığı, iş nok-
sanı ve işsizliğin günden güne artması ik-
tisadi buhranın belli başlı tezahürlerini ifa-
de eder. Maamafih,  son aylarda iktisadi 
buhran mali sahaya da intikal ederek para 
üzerinde de tesiratmı göstermiş ve para iti-
barile en sağlam addolunan memleketleri 
de sarsıntıya uğratmıştır. 

Bugünkü iktisadi buhranın bundan 
evvelki iktisadi buhranlara nazaran ken-
disine mahsus bir hususiyeti var. O da 
bu buhranda zirai mahsulât fiyatının  da 
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düşmüş olması ve miktar itibarile büyük 
bir bolluk göstermiş olmasıdır. 

İşte, iktisadi buhranın bizi muztarip 
eden ehemmiyetli tezahürü buradadır. Zi-
rai mahsulat ve zirai iptidai maddeler 
dünyada fazla  miktarda istihsal edilmiş 
ve bunların fiyatında  büyük bir düşkünlük 
vücude gelmiştir. Bu fiyat  düşkünlüğü 
bilhassa bizim tediye muvazenemiz üze-
rinde endişe verecek bir tesir göstermiş-
tir 1931 senesinin geçen 9 aylık itha-
lât ve ihracat vaziyetini tetkik ettiğimizde, 
bu bilançonun aleyhimizde çok endişeyi 
mucip olacak bir şekilde yürümekte ol-
duğunu gördük. Filhakika, bir iktisadi 
mektep bu tediye bilânçolarmdaki açığın 
kendiliğinden kapanacağını beyan ederek 
büyük bir endişeye düşülmemesini tav-
siye eder.... Tediye bilânçosuna müdaha-
le etmeksizin beynelmilel, mübadelenin na-
zımlığma işi terketmek fikrinde  bulunur. 
Bu nazariye, bilhassa zamanımızda dev-
letlerin hepsi tarafından  tediye bilânço-
larmın tevzini için müdahale yapılmış ol-
mak ve tevzine ait tedbirler alınmakla 
kıymetten düşmüştür. Tatbikatta hiçbir 
mevkii kalmamış olan bir nazariyedir. 
Hakikatta, bu mübadele nazımlığı kaide-
sinin tahakkuk etmesi imkânsızdır. Çün-
kü, bunun tahakkuk edebilmesi için, bil-
hassa maliyet fiatı  üzerinde ve istihsal-
deki keyfiyet  üzerinde müessir olan tek-
nik âmillerin her tarafta  müsavi bulun-
muş olması lâzımdır. Eğer bir millet istih-
sal hususunda geri ise, teknik âmiller hu-
susunda ilerilememiş ise o memleketin 
muvazenesini vücude getirmeyi beynen-
milel mübadelenin nazımlığına terketmek, 
o memleketin harabisine göz yummak 
olur. Çünkü, diğer taraf  tekniğin bütün 
icaplarile mücehhez olduğu için istihsalâ-
tının maliyet fiyatını  çok dun bir hâle 
getirecektir. Bunun için o devletin parası-
nın ucuzlaması, mahsulâtının ucuzlaması 
ona rekabet edecek bir vaziyet irae ede-
mez. 

Bu takdirde, her sene bilânço açığı-
nı milletin ötedenberi toplamış ve asırlar-

danberi teraküm ettirmiş bulunduğu men-
kul kıymetlerle ödemek mecburiyetine dü-
şer. Açık senelerce devam ettiği takdirde, 
memleket dahilinde mücevherat ve mtizey-
yenattan, ev ağırlıklarından başlayarak, 
nihayet o memleketin şimendiferlerinin, 
banka müesseselerinin, diğer ticari ve sı-
nai teşebbüslerinin, hatta mebaninin, ara-
zinin ecnebilere geçmesine kadar varabi-
lir. Bu adeta bir ferdin  kendi kendini ida-
re ederken emekçi mevkiine düşmesi va-
ziyetine benzer. Bunun için, işi oluruna 
bırakmak caiz değildir. Herhalde devletin 
müdahalesi zaruridir. Bizim memleketi-
miz de uzun müddet tediye bilânçosu açık-
la idare edilmiş olduğu için, memleketi-
mizde menkul kıymetlerin ne kadar ek-
silmiş olduğunu hepiniz takdir buyurur-
sunuz. Hatta, devlet demiryolları ve milli 
bankalarımız üç beş senelik milli serma-
yemizi teşkil ederler. Eskiden bilhassa 
Sivastopol harbinden itibaren başlayan bi-
lânço açığını ödemek için millî sermaye 
akıp gitmiş bulunuyor. 

.... Gerek fiili  sebepler, gerek diğer 
devletlerin ittihaz etmiş olduğu tedbirler 
devletin esaslı bir surette iktisadi hayata 
müdahalesini lâzım ve zaruri kıldı ve bu 
müdahalede ilk hedef  olmak üzere de te-
diyat bilânçomuzun tevazününü esas tut-
tu. Filhakika, bir memleketin tediye bi-
lânçosu istihsal etmek, ihraç etmek ve 
tasarrufta  bulunmak gibi esaslarla ancak 
temin olunabilir. İstihsal hem kemiyet, 
hem keyfiyet  itibarile milli mahsulâtı sene-
den seneye arttırmak ve yükseltmek ted-
birlerini almakla olur. İhracatın çoğal-
ması mahsulâtımızın bilhassa harici pa-
zarlarda mümasil eşyadaki rakiplerile kar-
şı karşıya kalarak, onlara nazaran bir 
tefevvuk  gösterebilecek şartların toplan-
mış olmasile kabil olur. Tasarruf  ise, 
bunların neticesinde bir milli sermaye 
teraküm ettirmek kastile yapılmış ikti-
sattan vücude gelir. 

Bunlara ait ... bir kısım tedbirler 
alınmış olduğu gibi, bundan böyle de esas-
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lı birtakım tedbirler derpiş ediyoruz. ... 
Bunları bir plan dahilinde yapmağa de-
vam etmekle beraber, Hükümet düşündü 
ki ani ve hemen netice verebilecek tedbir-
ler alarak tediye bilânçomuzun açığını 
esaslı surette karşılamak lâzımdır. ... Bu 
tedbirlerin ... esasları. . (şunlardır). 

Birincisi, ithalâtı bir kontenjan lis-
tesine raptederek her ay zarfında  her mad-
deden girebilecek miktarı tesbit ederek, 
onun haricinde eşya girmesine müsaade 
etmemek ve giren eşyayı takip edecek ay-
lardan mahsup ederek memleket dahiline 
almaktır. Tabii bu tedbirin verebileceği 
netice, memleket dahiline vaki olacak it-
halat tehacümüne mani olmaktır. Bu su-
retle ithalât miktarını indirip ihracatımız-
la tevazününü temine çalışmaktır. 

İkinci bir tedbir, ... bütçede dev-
lete ait hususlarda mübayaat için birçok 
tahsisat konmuştur. İdarei hususiye büt-
çelerinde, yani vilâyet ve belediyelere ait 
birtakım mübayaat yekûnu da vardır. 
Diğer âmme müesseseleri ve imtiyazlı bir-
takım müesseselerin hariçten getirttiği mü-
bayaat vardır Bunların alınmasında 
memleket dahilinden memleket mahsulâ-
tından muadil kıymette bir miktarı o 
eşyayı satanlar tarafından  mübayaasmı 
şart koymaktır. Bu da tamamen tatbik 
olunduğu takdirde, ihracatımızı takviye 
edecek bir tedbir olarak neticesini gös-
terecektir. 

Üçüncü bir tedbir olmak üzere de, 
şimdiye kadar ticaret mukavelesi yapma-
mış olduğumuz devletlerle ticaret bilân-
çosu açık olanlarla ticaret muahedesi yap-
tığımızda, bu muahedelere bir kompan-
zasyon listesi ilhakını istemektir. Şu ar-
zettiğim üç tedbir, tediye bilânçomuzun 
herhalde açığını kapatmak maksadile ida-
re edileceği için, onu kapamiye hizmet 
edecektir. Tediye bilançosu ile tabii tica-
ret blânçosu arasında fark  vardır .... An-
cak (görülmiyen varidat) az olduğu için 
bizde tediye bilânçosunu ticaret bilânçosu 
namile ifade  etmek kabildir.... 

M. ABDÜLHALİK BEY (MALİYE 
VEKİLİ) — İktisadi vaziyetin bizi itha-
lâtı tahdit mecburiyetine isal eden neti-
cesi ayni zamanda varidatın varidatın bir 
kan daha tenzzülünü mucip olcaktır. İt-
halâtın tahdidinden doğrudan doğruya 
gümrük varidatımız azalacak ve bundan 
da varidatı umumiyemiz tenakus edecek 
demektir. Bunun için birçok çareler dü-
şündük... İlk düşündüğümüz çare bila-
istisna maaş, ücret ve yevmiye her ne olur-
sa olsun almış oldukları miktar üzerinden 
bir kısım vergi almaktır.... Diğer kısım-
larını da bazı lüzumsuz masraflarımızdan 
kısarak tasarruf  edeceğiz. 

.... Binaenaleyh, gelecek seneki büt-
çemizi yaparken mütevazin bir bütçe tak-
dim etmek için hayati olmıyan bütün mas-
rafları  kısarak bütçeyi Şubatta müteva-
zin olarak takdim etmeğe çalışacağız. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DENİZLİ) 
— Bizde böyle bir buhran ve bütçe mu-
vazenesi mevzubahs olduğu zaman ilk 
hatıra gelen şey memurların maaşına do-
kunmak ve kesmektir.... Bu vergiyi ve-
receğiz. Bendeniz de bütün ruhumla ka-
bul ederim. Çünkü memleketin ruhu, ha-
yatı meselesidir. Bunu kim verecektir? 
Memurin denilen Hükümet amelesi, mü-
essesat! ticariye amelesi, yani amele. Pat-
ronlar vermiyor. Vakıa onlar da kazanç 
vergisi veriyorlar, fakat  memurlar da, biz 
de kazanç vergisi veriyoruz.... 

Madem ki bu vergi memleketin ha-
yatı meselesidir, kabul ediyorum. Vatani 
meseledir. Buna bütün vatandaşların iş-
tiraki lâzımdır. Neden patronlar bundan 
hariç kalsınlar? Behemehal onlar da ver-
melidirler. Yalnız mesai erbabı değil. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Ha-
kikaten vatani mücadeleler umumi olma-
lıdır ve herkesin bunda bir hissesi bulun-
malıdır. Hükümet bu işde en ziyade er-
babı mesai ve ticaretimizi korumuştur. 
Tüccarı kurtarmıştır. Erbabı mesaiye de 
yeni müesseseler vücude getirecek vazi-
ziyetler ihzar etmiştir.... 



— 198 — 

HASAN FEHMİ BEY (GÜMÜŞA-
NE) — Memleketimize tehacüm eden it-
halât eşyasının bedellerini karşılamak için, 
istihsal ettiğimiz maddelerin bu sene fe-
yiz ve bereketi yerinde olmakla beraber 
kıymetlerinin çok düşkün olması, eğer 
bu tedbir ittihaz edilmemiş olsa idi, it-
halâtın karşılığını temin edemiyeceği gibi, 
belki menkul ve gayri menkullerimizi 
karşılık koyarak millî serveti çürütecek 
derecede geniş bir borca giriftar  olacak-
tık. Bu itibarla bendeniz ithalâtı tahdit 
hususunda Hükümetin kanunî salâhiyetine 
istinaden neşrettiği kararnameyi takdir 
ve tebcil ederim. 

Son senelerde memleketimize gayri 
tabiî şekil ve şerait altında bir çok ithalât 
yapılmıştır. O ithalâtı yapan memleketler 
bizden yirmi bin liralık eşya satın aldıkları 
halde biz onlardan on iki milyon, 15 mil-
yon liralık mal satın aldık. 

Zaten bu gün dünya bir iktisadî çır-
pınma içindedir, didişme içindedir. Her 
millet mevcudiyetini ve elinde bulunan 
servetinin bakasını temin etmekle meşgul 
olduğu böyle bir senede, tabiî zamanların 
usul ve kaidelerinin, formolitelerinin  için-
de bulunarak millî servetimizin namüte-
nahi denecek bir şekilde bir memlekete 
akıp gitmesine taraftar  olamayız. 

AHMET İHSAN BEY (ORDU) — 
Kıymetli mektebimin bundan 45 sene 
evvel rahlelerinde okuduğum ilmi serve-
tin ilk fasılları  gözümün önüne geldi. O 
zaman hocam, servet mesaiden ibarettir. 
Servet çalışmaktır, para değildir demişti. 
Bunu gelip evdeki büyüklerimize söyle-
diğim vakit güldüler. Benim de kafam 
bunu o zaman kabul etmemişti. Büyük-
lerimizin eskileri, oğul, servet altındır de-
diler. 

Fakat, bugün vakayi bize yine gös-
teriyor ki, servet mesaiden ibarettir, altın 
değildir ve altının da bir etalan olmadığı 
meydana çıkıyor. Kendisini dünyaya al-
tın babası tanıtan İngilterenin bile pa-

rasına itimat edenler yüzde 25 zarara 
uğradı.... Bu kürsüden bir arkadaşım 
"alaturka istihsal ile alafranga  istihlâk 
olmaz" demiş. Ben böyle demiyorum. 
Alafranga  çalışmalı alaturka yaşamalıdır. 
Alafranga  çalışmak demek teknik, ilim, 
lâzım gelirse buraya böyle birçok mal 
gönderdiği söylenen ve günde 14 saat ça-
lışıp nalınla gezen Japonlar gibi çalışma-
lıdır. Japonlar o muazzam istihsali bu 
suretle elde ediyorlar.... Alaturka demek-
le, az zamanda bütün yapabildiğini ma-
liyet fiyatından  en aşağısına temin eden 
Japonların yaptığının yapılmasını istiyo-
rum. 

.... Açıkları örtmek için, Maliye Ve-
kili Bey buyurdular ki vergileri tarhede-
ceğiz. Bu vergiler ikidebirde gelip maaşa-
tm üzerinde temerküz etmesi ... bana 
garip geliyor. Bu vergiyi yalnız emek sar-
fedenlere  değil, irat ve kâr ile geçinenlere 
de teşmil edilse olmaz mı? .. Emek sar-
file  geçinen memurlardan alınacak buh-
ran vergisi gibi emlâkten de buhran ver-
gisi alınamaz mı? 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Tat-
bikatta görülecek ufak  bir hata, ufak  bir 
zühul muvaffakiyetle  tatbikmdan bekle-
diğimiz çok mesut günlerin aksine olarak 
bize felâket  getirmek ihtimalini doğurur. 
Bizden başka Devletler de ayni ıztırarla 
gümrüklerine ithalât ve ihracat için bazı 
takyidat koymuşlardır. Fakat onların tar-
zı bizimkine benzemiyor. Nitekim kon-
tenjan listelerinin tanziminde hakikaten 
ihtiyaca muvafık  bir derecede isabet gös-
terilemeyişi bunun daha fazla  düşünül-
mesini istilzam eden ehemmiyetli bir me-
sele olduğunu Hükümet bizzat göstermek-
tedir. Şu noktada ayrıca biri birine bağlı 
iki netice görmekteyim. Birisi ihtikâr, 
diğeri kaçakçılıktır. 

İhtikâr nedir? Bendeniz bu gün için 
bunu sarihan ifade  eden bir kanun mad-
desi ve bunu tahzir eden bir kanun mad-
desi bilmiyorum. 
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Hükümetin alacağı tedbir ancak bir 
kanun şeklinde olabilir. Bunu da Hükü-
met yapmazsa, o vakit göreceğiz ki biz 
çocuğumuzun çoluğumuzun nafakasından 
kesip vergiler verirken diğer taraftan  mil-
letin kanını emerek zengin olmuş adam-
lar meydana çıkacaktır. Kezalik memle-
kette mal eksildikçe elbette fiat  yüksele-
cektir. Bu yükseklik bir takım adamları 
daha ziyade ihtikâra düşürecek ve elân 
mevcut olan kaçaklılığa bir kat daha 
revaç verecektir. Eğer Hükümetin usul-
leri ve Hükümetin azmi bu ihtikârın ve-
kaçakçılığın menine kiyafet  edecek kadar 
şümullü olsaydi senelerdenberi devam 
eden kaçakçılığın önüne geçmiş olabilirdi. 
Onun için çok korkarım ki harbi umumî 
zamanında nasılki böyle milletin sefale-
tinden istifade  ederek harp - zenginleri 
meydana gelmişse şimdi de, buhran -
zenginleri meydana gelecektir. 

Bu korkuları izale için bir tek kuv-
vet vardır. Bir anda bu ihtikârları, miihte-
kirleri ve kaçakçıları ve bunlara az çok 
müsamaha eden adamlar varsa onları 
sindirecek bir tek kuvvet vardır. 

O tek kuvveti meydana getirdiği da-
kikada, piyasa normal halini alacak ve 
biz de Hükümetin bu tedbiri ittihazdan 
istihdaf  ettiği gayeleri ufukta  göreceğiz. 
Bu kuvvet; hükümlerini millet namına 
verecek olan istiklâl mahkemesidir. Aksi 
takdirde mutlaka buhran zenginleri türü-
yecektir. Harbi umumî zamanında bir 
çok adamlar para kazanmışlardır. Bun-
ların bir kısmı israf  ve sefahatle  yaşamış-
lardır. Hiç olmazsa onlar o paraları mem-
lekette bırakmışlardır. Kendimi teselli için 
böyle söylüyorum. Fakat bir kısmı mü-
himini vardır ki, bu topraklara midelerde 
bağlı olan adamlar, paralarımızı harice 
çıkarmış ve sermayemizi azaltmışlar, mem-
leketi fıkaralığa  sevketmişlerdir. Çok kor-
karım ki buhran zenginleri de bu kabil 
adamlardan çıkacak, bizim fakrimize  se-
bebiyet vereceklerdir. Vaziyet korkuludur. 
Hükümet bir istiklâl mahkemesi lüzu-

muna kani olarak teklifte  bulunmazsa 
kendilerine bütün samimiyetle derim ki, 
muhterem zevat gittiğiniz yol dikenlidir, 
şimdiye kadar hatsiz, hesapsız itimadına 
mazhar olduğunuz milletin hakkınızdaki 
teveccühü münselip olur. 

REMZİ BEY (SİVAS) — Hüküme-
tin vaziyeti bütün ehemmiyetle kavrıyarak 
bütün çıplaklığiyle ortaya koyması ve 
bunun için bütçenin her ne pahasına olur-
sa olsun tevazününü temin etmek için 
lâzım olan tedbirleri ittihaza tevessül et-
mesi dahi şayanı ve tebriktir. Her halde 
biz ne yapıp yapacağız bütçemiz mutla-
ka mütevazin olacaktır. İcap ederse bazı 
teşkilatı, talî derecede olan teşkilâtı da 
ortadan kaldıracağız. 

RÜŞTÜ BEY (BURSA) — Bilhas-
sa Avrupadan ithalâtın azalması ve bu-
nunla beraber memlekette kredi dahi te-
nakus edeceği için hareketi iktisadiye da-
ha fazla  mahsus bir şekilde tenakus et-
miş olacaktır. Avrupa kredisinin mem-
leketten çekilmesi üzerine onun memle-
kette bıraktığı boşluğu izale etmek için 
millî bankalarımızın faiz  nisbetlerini 
azaltması, bilhassa bu fevkalâde  zaman 
karşısında lâzım ve zaruridir. 

Yerli mevadı iptidaiyeden yapılan 
şeyler yerli malı demektir. 

Bence şimendifer  yollarına muvazi 
olan şoselerde otomobillerin işlemesini 
menetmek lâzımdır. Eskişehirden İstan-
bula kadar otomobille (220) kuruşa gi-
diliyor. Halbuki trenle (620) kuruşa gidil-
mektedir. 

Demiryollarına muvazi olan yerler-
de otomobiller memleketimize iktisadî 
fenalıklar  yaptıkları için biz de onlardan 
ağır vergi alarak bunu bu suretle temin 
etmeliyiz. 

Fabrikalara mevadı iptidaiye serbest-
çe girebilir diye kararnameye merbut lis-
tede bir kayıt vardır. Bunun da böyle 
sellemehüsselâm memlekete girmesi doğ-
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ru değildir. Yerli malı varken hariçten 
mevadı iptidaiye celbetmek katiyen doğ-
ru değildir. Eğer böyle Avrupaya para 
vermekte devam edecek olursan ne olur? 
Bu memleket, bu vatan selâmetle yaşa-
yabilir mi? Hayır,. 

Yerli malı kullanmak için bir kanun-
da bazı mecburiyetler vardır. Fakat çok 
gevşektir. Meselâ, İstanbulda bir mağa-
zaya gidersin, yerli malı yaramaz efen-
dim der, Avrupa malı var daha iyidir der. 
Yaramaz ne demek ? 

Yerli malı yaramaz diyen adam, is-
tiklâl yaramaz, esaret daha güzeldir, der 
gibi bir şey söylüyor. Böyle bir sözü söy-
lüyen bir adamı mağazasının önünde as-
mak lâzımdır. Yerli mallarını himaye hak-
kındaki kanunun buna göre tadili mut-
laka lâzımdır. 

TAHSİN BEY (AYDIN) — Zaten 
bize kredi veren yoktur. Onlar isterler 
ki; bizi diz çöktürsünler karşılarında 
türkifikasyon  yaptırsınlar. Türklerin beş 
on para almak için Avrupaya karşı bir 
takım ağır şerait altına girmesine Fran-
sızlar kendi tabirlerince türkifikasyon 
demişler, böyle bir kelime çıkarmışlar, bu 
da bir istılâh olmuş. 

Bu ithalâtın tahdidile yapılacak ihti-
kâr, ya Almanyanm oyuncakları, yahut 
İngilterenin, Fransanm şusu, busu üze-
rinde olacaktır. Olmuş ne olur? Olmamış 
ne olur? Nihayet kesemize elvermez, al-
mayız. Bu ekmek değil, un değil. Elham-
dülillah ekmeğimiz, unumuz var. Köylü 
zaten alışmış, harbi umumiden sonra 
memleketin ağır şeraiti hayatiyesinden 
Türkün bu kanaatkârlığı sayesinde kur-
tulduk. Yine bu kudretle ve inayeti hakla 
buhranı da geçireceğiz. 

HASAN VASIF BEY (İSTANBUL) 
— Bendeniz daha ziyade kanunî ve meşru 
kaçakçılıktan bahsedeceğim. Bu da nasıl 
bir şeydir? Lüks sayılan eşya yüksek bir 
gümrük resmine tabi tutulmuştur. Bundan 
kurtulmak ve hatta istifade  etmek için, 

ecnebi fabrikatörler  Türkiyede şubeler aç-
tılar ve şimdi o eşya, dahilde yapılmakta-
dır. Hariçten gelmesi tahdit edilmiştir. 
Acaba bunun için harice para gitmiyor 
mu? Daha fazla  gidiyor. Çünkü bu gibi 
eşyayı yapan fabrikaların  burada şube 
açmaları dolayısile bu eşya şimdi burada 
yapılıyor, gümrük resmi de alınmıyor ve 
burada sarfediliyor,  kazandığı para da 
şüphesiz el altından harice gidiyor. Bu-
nun gibi meselâ ipekli çorap üzerine de 
ağır gümrük resmi konmuştur. Yine bun-
dan istifade  için bir çok ecnebi fabrikaları 
burada şube açtılar. Bu fabrikaların  ka-
zancı da yine el altından tamamile harice 
gidiyor. Vakıa tahdit etmiş oluyoruz, ha-
harice para gitmiyor zannediliyor. Fakat 
harice yine gidiyor. Bütçedeki açığı ka-
patmak için halktan bir çok para alırken 
bunlar müstesna kalıyor. Çünkü teşviki 
sanayi kanununun himayesi altındadır-
lar. Bunların fazla  kazançlarından vergi-
ye tabi tutulması lâzımdır. Bir çok fab-
rikalar vardır ki işçisine yevmiye yetiştir-
mek için güçlük çekiyor. Bunlar onlarla 
kabili kıyas değildir. 

Mevadı iptidaiye hakkında Rüştü 
Beyefendi  arkadaşımızın beyanatını da 
bir az mübalegalı telâkki ediyorum. Çün-
kü deri ve ipliklerin tamamile yerli malın-
dan temin edilmesini teklif  ediyor. Deri-
lerimiz kâfi  derecede evsafı  lâzimeyi haiz 
olsaydı; bu teklif  pek yerinde olurdu ve 
esasen bu şerait dahilinde hariçten geti-
rilmezdi. Bu gün mevcut olan mezbaha-
lardan ve buna tahsis edilen müesseseler-
den alman mevadı iptidaiyemiz, ne ihti-
yacımıza tekabül eder ve ne de ayni ev-
safı  haizdir. İşte bu gayri kâfi  mevadı 
iptidaiye karşısında hepimiz çarık giymek 
mecburiyetinde kalacağız. Bu hareketi-
miz; bizi bu medeniyet devrinden uzaklaş-
tırmış, en iptidaî devreye düşürmüş ola-
caktır. Biz de mevadı iptidaiyemizden ma-
mûl pamukları kullanabiliriz. Fakat bu 
hareket sanayimizin terakkisi için atılmış 
bir adım sayılamaz. 
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Pamuk ipliği ise, bizim pamuk ip-
liklerimiz gayet kabadır. Evsafının  islâhı 
lâzımdır. Bunlardan gömlek yaparsak 
kimse alıp giymez. Bunun ihtiyaçlarını 
nazarı dikkate almak lâzımdır. Onun için 
mevadı iptidaiyeyi alelitlak menetmek sa-
nayii büsbütün baltalar. 

İthalâtın tahdidi, ihtikâr fikrini  uyan-
dırıyor dediler. Sanayicilerin istifade  ede-
ceği zan olunuyor. Halbuki sanayicileri-
miz bu ihtikârı menedecek yegâne vası-
tadır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Ticaret bilânçosu açık dev-
letlerle bu açığı kapamak için eğer o dev-
letin meselâ tütün inhisarı ve yahut buna 
benzer surette devlet tarafından  işlenilir 
fabrikaları  varsa ve mahsulâtımız da ora-
da kullanılacaksa onu temin edebiliriz. 
Nitekim şimdiye kadar takip ettiğimiz 
usul budur ve buna ait olarak gerek Çe-
koslovakya ile yaptığımız, gerek Polonya 
ile, gerek Macaristanla yaptığımız muahe-
delerde muayyen miktarlar konmuştur. 
Halbuki bu yolda açığımız olduğu halde 
hükümetin inhisarı ve yahut işlettiği bir 
fabrika  yoksa onlara karşı teklif  edebile-
ceğimiz yegâne usul,'sene nihayetinde umu-
mî ticaret muvazenemizde açık olduğu 
takdirde "sizden gelecek ithalâtta bunu 
nazarı itibare alacağız" demekten ibaret-
tir. Çünkü hiç bir vakit devlet, doğrudan 
doğruya fabrikacı  ve tüccar vaziyetinde 
olmadığı için tam karşılıklı kompansas-
yon listesi tertip etmek imkânı yoktur. 

Harbi umumideki vaziyet bu günkü 
vaziyetin tedbirleri itibarile tamamen ak-
sidir.. Harbi umumide ihracat menedil-
mişti. İthalât tamamen serbestti. Harbi 
umumide dahilde yetiştirdiğimiz mahsu-
lâtı, tohumluğu, yiyeceği, hayvan yemi-
nin bir kısmını köylüde bıraktıktan sonra 
üst tarafını  alıp silâh altında bulunan as-
kere tevzi etmek zaruretinden dolayı alın-
mış bir tedbir vardı. 

Sonra harbi umumide bir arada bu-
lunan devletler mahsur bir vaziyette idi. 

Bu üç tesir, harbi umumide ihtikârın esas-
lı sebepleri olmuştur. İhracat hususundaki 
memnuiyet memleketin hayrına olmuş-
tur. Memlekete fazla  miktarda para gir-
mesine sebep olmuştur. Fakat buna mu-
kabil memleket mahsulâtı askeri beslemek 
icap ettiğinden dolayı alelitlak satışa bıra-
kılmamış, köylünün elinde ihtiyacına te-
kabül edebilecek miktar bırakıldıktan 
sonra üst tarafını  almak icap etmiştir. 
Bunun neticesi olarak kaçak surette yük-
sek fiyatlarla  havaici zaruriye satılmıştır. 
Sonra harpte memleketler mahsur olduk-
ları için fabrikaları  işliyemediğinden do-
layı istoklar elden ele satılarak ihtikâr 
yapılmıştır. 

Bu günkü vaziyet böyle değildir. İh-
racatımızı teşvik ediyoruz. Ziraat mah-
sulâtımız bolluk dolayısisile düşüktür. İt-
halâtı tahdit ediyoruz. İthalâta umumi-
miyet üzere yapdığımız tahdidat maddei 
iptidaiyeler, fabrikalar  tesisine lâzım olan 
makineler ve makinelerin yedek aksamı 
ve ihraç eşyamız için lâzım olan ambalaj 
eşyası gibi şeyler çıkarıldıktan sonra geri 
kalanlar üzerinde yaptığımız tahdidattır. 
Bu tedbiri almaktan ilk hedefimiz,  döviz 
vaziyetimizi temin etmek; ona istikrar 
vermek ve mevcut istikrarı idame etmek 
olduğu için yapılan tahdidat yüzde yir-
miyi geçmemektedir ve bunu iki ay için 
yaptığımızın bir sebebi de budur. Yani 
bir tüccar veya bir şahıs veya her hangi 
bir heyet bu noktayi nazarı dikkate alma-
yıp ta külliyetli miktar mal getirir ve bu-
nun üzerinde ihtikâr yaparsa buna karşı 
ilk aksülamel, müddetin azlığından olacak-
tır. Çünkü gelecek listeye, ihtikâr yapıl-
makta olan, yedi inhisara alınmış olan 
miktara nispeten daha fazla  bir kontenjan 
vereceğiz. 

Bu tahdidat kâfidir.  Yalnız o nisbette 
iştira azalacaktır. Bendeniz böyle takdir 
ediyorum ki kararnamenin bir buçuk aylık 
tatbikatından sonra her kes vaziyeti an-
layacak ve normal fiyatlar  kendiliğinden 
teessüs edecektir. 
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Fabrikalarımızı haricî mevadı ipti-
daiyenin eyiliğirıden mahrum etmemek ve 
yerli mevadı iptidaiyemizi de inkişaf  et-
tirmek için prim suretile yardım ediyo-
ruz. Bundan gayemiz, bir kaç sene zar-
fında  kendi mevadı iptidaiyemizin hariç-
ten gelen mevadı iptidaiyenin yerini tut-
ması ve onların artık girmek lüzumunu bı-
rakmamasıdır. 

Bu günkü sanayii teşvik, otomatik 
bir teşviktir. Muayyen muafiyetler  ve 
muayyen imtiyazlar alelitlak vazolunmuş-
tur. Bu muafiyetlerden  istifade  edecek 
sanayi şubesinin memleket dahilinde iş-
ba haline gelmesi ve yahut memleket ih-
tiyacından fazla  olması, harice çıkaracağı 
mamulâta rekabet edilmemesi gibi şeyler 
nazarı itibare alınmaksızın alelitlak bir 
teşvik konmuştur. Halbuki teşviki sanayi 
meselesinde bir delikasyon gösterir ve 
onları inkişafa  sevkeder yolda bazı kayif-
lar da koymak lâzımdır. 

BESİM ATALAY BEY (AKSA-
RAY) — Bir taraftan  giren malları azal-
tarak memleketin sanayiini yükseltmek 
istiyorsunuz, bir taraftan  da ihtikârın 
önüne geçmek istiyorsunuz. Yani bir mal 

hem az girecek, hem pahalı olmıyacak. 
Siz bunu yapabilecek misiniz? Her za-
man, her yerde bunu yapabilecek misi-
niz? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Her tedbir alınırken derpiş 
edilmiş, hedef  tutulmuş bir gaye vardır. 

Bizim bu tedbiri almaktan ilk hedef 
ve gayemiz döviz itibarile memleketi sı-
kıntıya düşürmemektir. Paramız bu gün 
müstakardır. Muayyen bir vaziyeti var-
dır. O vaziyeti istikrar üzerinde devam et-
tirmektir. Fakat bu yolda iktisadî ve iç-
timaî alman tedbirlerin, dolayısile, hasıl 
olmuş neticeleri vardır. Sanayiimizin in-
kişafı  bu, bizzarure kendiliğinden hasıl 
olacak neticedir. Fakat bizim ilk tuttuğu-
muz hedef  dövizin muhafazasıdır.  Bunun 
için yapılacak kontenjan listeleri daima 
onun icaplarını takip ederek yapılacaktır. 
Dünkü icap yüzde on sekiz, yirmi idi. 
Binaenaleyh memleketin iktisadiyatı için 
lâzım olan makineler, edviye ve saire müs-
tesna olmak üzere öbürleri üzerinde ya-
pacağımız tenzilât % 20 nisbetindedir. 
Bu zannetmiyorum ki korktuğumuz esas-
lı ihtikâra sebebiyet verebilsin. 

BUHRAN (MİLLİ İKTİSADİYATI KORUMA) 
VERGİSİ KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Milli  İktisadiyatı  (Ekonomiyi)  Koruma  vergisi, tipik  b'r  olağanüstü  vergidir.  Buh-
randa  kamu ekonomisinin açık vermemesine, bunun için tasarrufların  buraya yönlendiril-
mesine büyük öncelik  veren yönetimin, bu iktisat  politikası  doğrultusunda  getirdiği  ver-
gilerden  birisidir.  Bu arada,  yönetimin vazgeçemediği  bir politika  da,  sanayie verilen des-
teği buhranda  bile azaltmamaktır.  Buhran vergisi görüşmeleri  bunu yansıtıyor. 

30.11.1931 

RAHMİ BEY (SİVAS) — Efradı 
•milletten istediğimiz üç kelime ile hulâsa 
edilebilir. Fedakârlık, tasarruf  ve müza-
harettir.... Milletten istediğimiz fedakâr-
lık şudur: mümkün olduğu kadar yerli 
mamulât ve masnuatmı istimal etmek, yer-
li mallarına iltifat  eylemek.... İstediğimiz 
tasarruf  da şudur: mümkün olduğu ka-
dar sarfiyatımızda  kıskanç davranmak. 

Meselâ senede üç kat elbise giyen vatan-
daşa bunu ikiye indirmesini ve ayda dört 
defa  sinemaya giden vatandaşa da iki defa 
gitmesini tavsiye edebiliriz... 

İktisadi felâket  binnisbe mali buhranı 
da tevlit ediyor. Bu senenin birkaç ayın-
da vuku bulan tahsilât, yapılan tahminata 
nazaran geçen senelere nisbetle çok nok-
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sandır. Kezalik bundan sonra da azala-
cağı tahmin olunabilir... 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
— Gelecek kanunlar halka yalnız feda-
kârlık değil, bu fedakârlıklarının  muka-
bilinde iktisadi menfaatlerin  temini hu-
susatmı da ihtiva etmelidir... Ne yap-
malı yapmalı, muvakkat olarak müstah-
demlere tahmil ettiğimiz bu yükü... yeni 
bir kanunla (patronlara) da tahmil et-
mek yolunu bulmalıyız. Yoksa halk ara-
sında ikilik olur ve ademi memnuniyet 
tevlit eder. Esasen demokrasinin arzu 
ettiği adalet de budur.... 

Bu kanun elifinden  besine kadar, ye-
ni tabirle A smdan Z sine kadar malidir. 
Milli iktisadı koruma şeklinde iktisadiya-
tın korunmasına ait en ufak  bir kelime 
yoktur. Saniyen ... bu bütçe açığını ka-
patmağa matuf  bir kanundur. Bütçe açığı-
nı kapatmak için eshabı maaşın zararına 
taallûk eden bir kanuna iktisadiyatı ko-
ruma şeklinde çok unvanlı, çok yüksek 
bir isim vermek kanunun muhtevasile 
mütenasip bir ifade  değildir.... O halde 
buhranın zuhura gelmesinden doğmuş bir 
vergidir. Nitekim harp zamamnda harp 
vergisi alındığı gibi. Onun için ... bu ver-
ginin unvanını "buhran vergisi" şeklinde 
... kabul edelim. 

SADETTİN RIZA BEY (İSTAN-
BUL) — Bu vergiden sermayedaranm 
ve serbest meslek erbabının da hissedar 
olmasını mevzubahs buyurdular.... Buh-
ran vergisi diye vazedilen bu vergiyi doğ-
rudan doğruya buhrandan müteessir olan 
bir zümrenin üzerinde tekrar tatbik ci-
hetine gitmek, bu yığıntıya, bu sarsıntıya 
maruz kalan zümreyi ikinci bir yığıntıya 
maruz bırakmak demektir.... Buhranı ik-
tisadi başlayalıdan beri Türkiyede ser-
best meslek erbabı her gün sermayelerinin 
ziyamdan ve hayatlarının müşkülâtından 
çırpınmakla meşgul olmakla beraber, bel-
ki de memlekette mevcut olan buhranı 
iktisadiye tahammül edemeyecek vaziyet-
te hayatlarını muhafaza  edememektedir-
ler.... Bunların üzerine ikinci bir vergi 
tahmil etmek demek, memleketin bu züm-
relerini öldürmek, gömmek demektir ki, 
intihaen bu zevat ıztırari bir vaziyet kar-
şısında acıdığımız memurları kullana-
mıyacak vaziyete gireceklerdir.. 

M. ABDÜLHALİK BEY (MALİYE 
VEKİLİ) — Bu vergiden ümidimiz 8-9 
milyon liradır. Bununla bütçe açığı ka-
panmıyacaktır. Zaten bütçe açığı bu ver-
gi ile kapana maz. Bütçe açığmı kapatmak 
için, bu verginin iki üç misli para lâzım-
dır. Bunu ya masraftan  kısacağız veya-
hut başka bir suretle temin edeceğiz. 

İŞ KANUNU HAKKİNDA İZMİR MEBUSU MAHMUT ESAT BEY'İN 
İKTİSAT VEKALETİNDEN SÖZLÜ SUALİ ÜZERİNE 

YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Eski  İktisat  Vekili  Mahmut  Esat Bey'in (Bozkurt)  İş  Kanunu  ile ilgili  sorusu Mus-
tafa  Şeref  Bey'in bu konuyu aydınlatmasını  sağlıyor.  Mustafa  Şeref  Bey'in konuşması 
iş kanunlarının  doğuş  nedenlerini,  geçmişteki  ana çizgilerini,  Türkiye'de  yapılan hazır-
lıkların  esprisini ve o gün hangi noktaya  erişmiş olduğunu  belgeliyor. 

7.12.1931 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) -— Hemen arzedeyim ki iş kanu-
nu lâyihası tamamen hazırlanmış ve bit-
miştir. Elimizde bulunan şu kitap ta, o 
lâyihayı göstermektedir. 

Esaslarına gelince: Hepimiz biliriz ki 
mevcut umumî ahkâm haricinde iş kanu-
nu mevzuatı diye yeni bir külliyat yap-
mak, derin ve esaslı bir inkılâbı ifade  et-
mek demektir. İş kanunu ile millî tesa-
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nüdün icap ve ihtiyaçlarından doğan fert-
lerin iktisadî menfaatleri  itibarile müsa-
vata doğru ilerilemek hareketlerini, ka-
nunî müeyyidelerle himaye altına almak 
mevzubahstir. 

İş kanunu içtimaî sulh ve müsaleme-
tin yasasını kuran bir kanundur. Bu ka-
nunla kadın ve çocuklar gibi zaiflar  hi-
maye edilir. Ücretler teminat altına alı-
nır. Çalışırken kazaya uğramış olan ame-
lenin alil olarak sokaklarda kalmasına 
mani olacak kanunî müeyyideli tedbirler 
alınır. Onlar için hayatının sonuna ka-
dar irat almak imkânları temin olunur. 
İş itibarile emniyet tesis edilir. Amelenin 
işsiz kalmasına mani olacak ahkâm ko-
nur. Bu suretle iş kanunu, emekçiler de-
diğimiz bir zümrenin hayatı üzerinde re-
faha  doğru müessir olan ahkâmı kanuni-
yeyi, müeyyitler dahilinde vazeder. Diğer 
taraftan  yine hepimizin bildiğimiz veçhile 
ferdî  menfaatler,  iradenin muhtariyeti de-
diğimiz bir prensibin hükmüne tabidir. 
Ferdî menfaatler  itibarile insanlar karşı 
karşıya geldiklerinden ihtiyaçlarından, va-
ziyetlerinden ilham alarak şartlarını ku-
rarlar ve bu şartları karşılıklı, pazarlığa 
tabi tutarak bir noktasında ittifak  eder-
ler. Hususî hayatta, bu günkü iktisadî 
cemiyette hâkim olan prensip, bu ira-
denin muhtariyeti prensibidir. İradenin 
muhtariyeti prensibi, hususî hayatta dev-
letin müdahaleden iç tinap etmesini 
ve serbest rekabetin pürüzsüz surette tat-
bik olunmasını istilzam eder. Bu prensip 
19 uncu asrın sonlarında ve 20 inci asrın 
başında tam bir tatbik gördü. Bu tatbi-
kin neticesi olarak sanayi inkişaf  etti. 
Sanayi, büyük istihsalde, ticaret büyük 
mağazalar ve büyük bankalarda çok mah-
dut kimseler elinde serveti tekâsüf  ettir-
di. İradenin muhtariyeti ve bunun neti-
cesi olarak ferdî  menfaatler  itibarile olan 
münasebetlerde devletin müdahale etme-
mesi, içtimaî hayatta millî tesanüt yerine 
cidali esas olarak ikame ettirdi. İradenin 
muhtariyeti üç nevi cidal meydana çıkar-
dı: 

Birisi, sanayicilerin dahilî pazarları 
kendilerine hasretmeleri sebebile haricî 
pazarlarda mahsulâtın tükenmesi noktai 
nazarından memleketler arasında doğan 
cidal. 

İkincisi, memleket dahilinde büyük 
sanayiin küçük sanayii ezmesi noktai 
nazarından çıkan cidal. 

Üçüncüsü, her türlü esbabı refah  ve 
kudreti elinde tutan iş yani sermaye sa-
hiplerile iş arıyanlar arasında çıkan ci-
dal. Bu cidal iş sahipleri üzerindeki tesiri 
itibarile çok iyi neticeler verdi. Bunun 
hudutsuz tatbiki neticesi olarak maden 
ocaklarında doğan, büyüyen ve ölen ya-
ni ömrünü maden ocaklarında geçiren, 
dünyasını maden ocağından ibaret ola-
rak tanıyan emekçiler zümresi görüldü. 
Binnisbe ucuz olduğu için erkek sınıfın-
dan olan ameleye tercih edilen ve 16 saat 
çalıştırılan kadın ve çocuk emekçiler gö-
rüldü. Irkın âtisile hiç alâkası olmıyan 
sermaye sahipleri alabildiğine kendi be-
ninevilerini istismare başlâdılar. Irkm âti-
sini muhafaza  etmek ve prensip olarak 
kuvvetlilerle zayıfları  yekdiğerile karşılaş-
tıran cidale nihayet vermek için Devle-
tin müdahalesi zarurî görüldü. Bu mü-
dahale neticesinde, cidal yerine millî te-
sanüt ikame edildi ve iş kanunları da bu 
müdahale ve esastan doğrular. Devletin 
müdahalesi İktisatta, arzettiğim gibi cidal 
prensibi yerine tesanüt prensibini ikame 
etmek gayesine matuf  olduğu gibi hukuk-
ta da mukaveleli hayat yerine yasalı, ka-
nun ve nizamnameli vaziyetler yani is-
tatulü hayat ikame olundu. Bu gün bu 
esas mucibince iş vermek istiyenlerle iş 
almak istiyen, kendi iradelerini serbest 
tutarak mukavele yapıp iş şeraitini tayin 
edemezler. İşe girmiye çalışmak için üc-
retin vaziyeti, kazaların sureti takdir ve 
mahiyeti tamamen kanunlarla tesbit edil-
miştir. Bu yol, fertleri  maddî saadet iti-
barile müsavata, insaniyete götüren bir 
yoldur. İş kanunları bu yol üzerinde kon-
muş tedbirleri ihtiva ederler. Cümhuriye-
tin tesanüdünden beri Cümhuriyet Hü-
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kûmetieri iş kanunlarının bu gayelerini 
benimsemiş ve bir gün evvel o yola gir-
mek için müteaddit defalar  tedbirler al-
mak teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bü-
yük Meclise şimdiye kadar iki defa  iş ka-
nunu lâyihası takdim edilmiştir. Bunlar-
dan birisi, 1924 senesinin şubatmdadır. 
Bu lâyiha 120 maddelik ahkâmı ihtiva 
ediyordu. Meclisten Ticaret Encümenine 
tevdi edilmişti. Ticaret Encümeninden de 
Heyeti Umumiyeye arzedilmiştir. 19 mad-
desinin ilk kıraatini takip eden celsede 
Nafıa,  Ziraat, Sıhhiye ve Adliye Encü-
menleri tarafından  lâyihanın tetkikine lü-
zum görülmüş ve lâyiha bu encümenlere 
gönderilmiştir. 1926 senesi mayısının üçün-
cü günü encümenlerden çıkarak tekrar 
Heyeti Umumiye ruznamesine girmiştir. 
O günkü celsede büyük münakaşaları 
mucip olarak lâyihanın üzerinde daha 
ziyade işlenmesi için Hükümetin bu mev-
zua yeniden vaziyet etmesi için bu lâyi-
ha müzakeresinin tehiri karargir olmuş-
tur. Bundan sonra Hükümet 1927 sene-
sinin 14 nisanında 29 maddelik bir diğer 
lâyiha Meclisi Âliye arzetmiştir. Muh-
telit Encümende, lâyiha intaç edilemiye-
rek kadik olmuştur. 1928 senesinin sonun-
da yani 1929 senesinin başında Hükümet 
36 maddelik bir lâyiha yapmıştır. O va-
kit Şurayi Devlet teşekkül etmiş bulunu-
yordu. 

Şurayi Devlete gönderilmiş, Şurayi 
Devlet Tanzimat Dairesi bunu 58 mad-
delik bir lâyiha halinde 28 Temmuz 1928 
de Hükümete vermişti. Bu lâyihada (mes-
lekî birliklere, krediye, kaza sigortalarına, 
ücretlerin teminatına ve ekonomilere) ait 
ahkâm mevcut bulunmamakta idi. 

Bendeniz bu Şurayi Devletten gelen 
58 maddelik lâyihayı buldum. İş kanun-
larında bulundurulması mutad olan ah-
kâmı bulundurmak üzere lâyihanın ik-
mali için çalışmağa başladım. Fevkalâde 
içtimamızm başında yalnız (kaza sigorta-
larına) ait ahkâm müstesna olmak üzere 

.diğer ahkâmı bir lâyihada topladım ve 

Meclisi Âliye sevkedilmek üzere Heyeti 
Vekileye şevkettim. 

Diğer memleketlerde (kaza sigorta-
ları) ayrı kanun mevzuu olarak tertip 
edildiğinden bendeniz de bu lâyihayı bir 
an evvel Meclisi Âlinin tetkikine arzede-
yim dedim. Hükümetiniz, kanun lâyi-
halarının tanziminde tuttuğu bir esas var-
dır. Daha ziyade doğrudan doğruya alâ-
kadar olan vekil, esas lâyihanın kanavi-
çesini tertip eder ve diğer vekillere de 
imza ettirerek Büyük Meclise gönderir. 
Her vekil kendisine ait hususatı ve kendi-
sine ait kanunları inceden inceye tetkik 
eder. 

Bendeniz fırsat  bilerek kanunu ka-
za sigortalarına ait ahkâmla tamamla-
mak istedim. Arada geçen müddet zar-
fında  56 maddelik ahkâmla bu kısmı da 
lâyihaya koyduk. 10-15 gün sonra bu gün 
tamamı elimde bulunan, fakat  diğer vekâ-
letlerin mülâhazalarile tashih ve tadil edi-
lebilecek olan bu lâyihayı o vakit takdim 
etmek mümkün olacaktır. 

Bendeniz Eylülde Cenevrede bulunu-
yordum Oradaki beynelmilel iş bürosu 
ile temasa gelindi. Onlar bizim yeni bir iş 
kanunu tedvin etmekte olduğumuza va-
kıf  olunca: Bunu fransızcaya  tercüme 
ettirerek bize veriniz, bizim salâhiyet-
tar bürolarımız onun her faslım  tetkik 
ederek size mütalealarmı bildirirler; de-
diler. Bendeniz bunu fırsat  bilerek avde-
timde fransızcaya  tercüme ettirdim. Bu 
günlerde Cenevreye gönderilecektir. Öy-
le ümit ediyorum ki, bir ay zarfında  nok-
tai nazarlarını bildirirler. 15 gün sonra 
kendi mahsulümüzü takdim ederiz. Kış 
tatili olacak olursa (Büro enternasyonal 
dü travay) dan alacağımız malûmatla be-
raber lâyiha Şubat içinde hazır olacaktır. 
Takdim ederiz. 

Hükümetiniz ve onun istinat ettiği 
fırka  bidayettenberi, Cümhuriyetin tees-
süsündenberi iş kanununun memlekete 
getireceği esaslı yenilikler ve inkılâpla 
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me gul olmuş, onu benimsemiş ve onun 
t üzerinde daima çalışmıştır ve daha eyiyi 

bulmak için bu güne kadar da tehir et-
miştir. 

MAHMUT ESAT BEY (İZMİR) — 
İş kanunü hazırlıklarına başlanılalı, tak-
riben on sene oluyor. Düşünebiliriz ki o 
gün doğan çocuklar bu gün ameledirler. 
Memleketin iktisadî hayatında âmildirler. 
Fakat iş kanunu hâlâ hazırlanmaktadır 
ve henüz çıkmamıştır. Mesele ne kadar 
mühim olursa olsun, ne kadar büyük 
tetebbüata muhtaç bulunursa bulunsun, 
on senede kavranılması müşkül olmıyan 
işlerdendir. Bendeniz öyle görüyorum ki, 
muasır medeniyeti bütün icaplarile ve 
temayüllerile benimsemiş olan memleke-
timizde, henüz amele işine el değirilme-
miştir. Halbuki biz bunu ihmal edemeyiz. 
Muasır medeniyet bir takım cüzlerden 
terekküp eden bir yekûndur. Bunun bir 
kısmı ihmal edilirse diğer cüzler de dağıl-
mak tehlikesine maruz kalır. Bu itibarla 
bilhassa Türk amelenin iktisadî ve içtimaî 
hayatını tanzim edecek ve onu, bu gün-
kü medeniyetin icaplarına göre bir kadro 
içine alacak işçi kanununa şiddetle ihti-
yacımız vardır, hattâ isticalle. 

Memleketimiz ve bilhassa memleke-
timizdeki amele bir takım yabancı propa-
gandalar karşısmdadır. Bu yabancı pro-
pagandaların nasıl fena  maksatlarla ame-
le üzerinde işlendiğine uzaktan değil, mah-
kemelerimizde cereyan eden davalarla şa-
hir oluruz. Mahkemelerimize diişmiyen 
işlerin vaziyeti ise daha geniş sahaları iş-
gal etmektedir. 

Bu yabancı cereyanların önüne geçe-
bilmek için amele üzerinde millî ideal ne 
kadar müessirse, zabıta kuvveti ne kadar 
müessirse bunların hepsinden evvel mües-
sir olacak şey, amelenin korunmuş hak-
ları ve menfaatleridir.  Amelenin menfaat-
leri korundukça, yabancı cereyanları mağ-
lup etmek imkânı vardır. 

Söylemeğe lüzum yoktur ki, biz mil-
liyetçi bir milletiz. Biz hava, yer gök ve 
yalnız kendi nefsimiz  için milliyetçi de-
ğiliz, bir insan kütlesi için milliyetçiyiz ve 
bu milliyeti teşkil eden kütle ise, amele ve 
küçük müstahsillerdir. Milliyetçi olma-
mız dolayısile bunların haklarını, vazi-
yetlerini, menfaatlerini  her şeye takdimen 
düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Milleti yapan şey bendenizce iştir ve 
işçilerdir. Bu günkü milliyet, işi ve işçi-
yi tutan varlıktır. 

Bu medeniyeti doğuran milletlerin 
hemen hepsi, iyi kötü, az çok birer amele 
kanunu yapmışlar ve amele haklarını, 
kendi kabul ettikleri sisteme göre kabul 
etmişlerdir. Almanya daha ileri giderek 
amele haklarını kanunu esasisinde müsta-
kil bir madde ile kabul etmiş ve ona yer 
ayırmıştır. Bizim istediğimiz belki bu ka-
dar da değildir. Fakat bu kadar da olsa 
çok iyi olur. Hükümetimizin istinat et-
tiği geçen fırka  kongresinde Türk amele-
sinin hakkı korunacağına dair bir de ka-
rar vermiştir. Bu itibarla da itimat ettiği-
miz Hükümetin bu kanun bir an evvel 
çıkarması ve Türk amelesinin vaziyeti-
ni muasır medeniyete lâyık bir hale getir-
mesi lazımdır. 

TÜTÜN MÜSTAHSİLLERİNİN (ÜRETİCİLERİNİN) 
İKTİSADİ VAZİYETİ HAKKINDA İZMİR MEBUSU MAHMUT ESAT BEY'İN 

SÖZLÜ SUALİ ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Dünya buhranında  fiyatı  düşen  tipik  ürünlerden  birisi tütündür.  Mahmut  Esat Bey 
bu konuyu ve tütün üreticisinin nasıl korunabileceği  sorusunu gündeme  getiriyor.  Mus-
tafa  Şeref  Be/in  konuşması,  o koşullarda  devlet  olanaklarının  tüccarın stoklarına  değil 
üreticinin elindeki  tütünü satın almaya yöneltilmesi  gereğim vurguluyor. 

21.12.1931 
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MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) —Tütünlerin fiyatındaki  düşük-
lüğün esbabı ve Hükümet tarafından 
buna karşı alınması düşünülen tedbirleri 
sual buyuruyorlar. Hakikaten tütün fi-
yatı geçen senelere nisbetle nazarı dik-
kati celbedecek surette düşmüştür... 

Aşağı yukarı üçte bir derecesinde bir 
fiat  sukutu mevcuttur. Bu fiat  sukutunun 
sebebi bir noktai nazardan da haricidir. 
Yani hem beynelmilel esbap vardır, hem 
de memleket dahilinde mahsûs sebepler 
mevcuttur. 

Tütün hükümetlerin, milletlerin bir 
taraftan  iktisadî hayatına bir taraftan  da 
hükümetlerin maliyatına taallûk eden bir 
mevzudur. Bilhassa içinde bulunduğumuz 
zamanda memleketler mümkün olduğu 
kadar harice az borç yapmak, mümkün 
olduğu kadar harice karşı fazla  alacaklı 
olmak yolunda tedbirler almaktadırlar. 
Bunun için hatta tütün yetiştirmiyen dev-
letler de imkân buldukları takdirde mem-
leketlerinde tütün yetiştirmiye müntehi 
olacak tedbirler alıyorlar. Diğer taraftan 
tütün verginin emîn bir mevzuunu teşkil 
etmektedir. Devletler bütçe açıklarını ka-
patmak için bilhassa tütün vergisini yük-
seltiyorlar. İnhisar şeklinde olanlar satış 
fiyatını,  bandrolla idare edenler bandrol 
fiyatını  yükseltiyorlar. Diğer taraftan  ma-
mûl tütünlerin ithalinden de yüksek güm-
rükler alıyorlar. Amerikada şark tütün-
leri denen, Bulgar, Yunan ve Türk tütün-
lerinin sürümü o kadar azalmıştır ki, 
ahali hatta ucuz olsun diye kıyılmış tütün 
içiyorlar. Kendileri sigara yapmak yo-
lunu tutmuşlardır. Almanyada bir sene 
evvel 3 finiklik  sigara yapmak için hükü-
metten müsaade alınmıştır. O vakit tü-
tün ticareti ve işile meşgul olanlar, bu ya-
pılan üç finiklik  sigaraların, istîhlâkâtı 
umumiyenin yüzde 30, yüzde 40 ını kar-
şılayacağını tahmin etmişlerdir. Bir sene 
neticesinde elde edilen hesapta bu aşağı 
fiyattaki  sigaraların, umumî istihlâkin yüz-
de 80 ini teşkil ettiği görülmüştür. Bu-

na munzam olarak Aksayi şark ve Verji-
ne tütünleri, ucuzluk ve randımanının 
fazlalığı  da bizim tütünlerimizin aleyhin-
de bir âmil olmaktadır. Bu suretle tütün-
lerimizin en mühim pazarları olan Ameri-
ka ve Almanyada halkın ucuz tütün içmek 
ihtiyacından dolayı gerek tütünlerimizin 
miktarını talepte azlık hasıl olmuş, gerek 
satın alınan tütünlerimizin fiyatinde  biz-
zarure düşkünlük tevellüt etmiştir. Buna 
son ayların kredi üzerindeki buhranı da 
ilâve etmek lâzım gelir. Almanyada kısa 
vadeli kredilerde hasıl olan buhran ban-
kaların ithalât müesseselerine kredi aç-
mak hususunda ihtiyatlı hareket etme-
lerini mucip olmuştur. Alacağı tütünler 
ve yapacağı istoklar için istediği gibi kredi 
bulamıyan müesseseler tabiî tiitün almak 
hususundaki ihtiyaçlarını da taksir etmiş-
lerdir. 

Bu suretle hem tütün satışı azal-
mış ve hem de fiyat  düşmüştür. Fakat 
memleket dahilinde bazı esbap da vardır. 
O sebeplerin başında gelen, bendenizce 
tütün istihsal edenlerimizin ve tütün satışı 
ile ötedenberi meşgul olanlarımızın bir 
teşekkül halinde bulunmamalarıdır. Bu 
günkü iktisat rejiminde bilhassa iktisadî 
ihracat, haricî ticaret kısmında teşekkül-
süz yürüyebilmenin imkânı kalmamıştır. 
Böyle teşekküllere devlet kuvvetile yar-
dım etmek prensibini tutmuş olan hükü-
metler, devletler alâkadarları, âdeta ka-
nunla teşkil ediyormuşçasma menafi  te-
min ederek teşvik etmek suretile yaratı-
yorlar. Diğerleri de doğrudan doğruya 
resen bu teşekkülleri vücude getiriyorlar. 
Öyle görünür ve böyle denebilir ki âtinin 
iktisadî rejimi her memleketin içinde vü-
cude gelecek istihsal şubeleri teşekkülleri-
nin karşı karşıya gelmesi şeklinde olacak-
tır. 

Memleketimizde ise tütüncülüğün ih-
racata taallûk eden kısmında hiç bir te-
şekkül yoktur. Bilâkis teşekküller mem-
leketimiz dahiline gelmişler ve ferden 
ferda  müstahsillerle karşı karşıya bulun-
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maktadırlar. Bir teşekkülle bir ferdin  kar-
şılaşmasındaki zafı  hepimiz takdir ede-
riz. Bizde birinci sebep budur. 

İkinci sebep; maliyet fiyatı  üzerinde 
iktisadî icaplara göre işlememek ve çalış-
mamaktadır. Binaenaleyh yalnız tütün 
değil bir çok ihracat emtiamız yapacağı-
mız işlerin ve alacağımız tedbirlerin ba-
şında yapılacak şey istihsal şubelerini te-
şekküllere bağlamak ve yine bu teşekkül-
ler içinde işliyerek maliyet fiyatını  indir-
mek, pazarların istedikleri tekniğe muva-
fık  surette mal temin etmek olur. 

Tütün hakkında düşündüğümüz tü-
tün için ayrı bir ofis  teşkil etmek ve re-
jiyi bu ofisle  birlikte veyahut daha iyi ol-
mak üzere onu yalnız dahildeki istihlâkle 
iştirak edecek bir vaziyette bırakmak. 
İhracatla maliyet fiyatını  indirmekle ve 
icabına göre kemiyetini artırmak veya-
hut keyfiyetini  İslah etmekle meşgul ola-
cak ayrı bir teşekkül vücuda getirmektir. 
Bunun üzerinde çalışıyoruz. 

MAHMUT ESAT BEY (İZMİR) 
Tütün, fındık,  pamuk, incir, üzüm bun-
lar memleketimizin haricî muvazenesini 
temin, eden eşyalarımızdır. Eğer bunların 
fiyatı  sukut ederse haricî muvazenemizi 
temin etmek için, paramızın kıymetini 
koruyabilmek şöyle dursun dahildeki müs-
tahsillerin hali de perişan olur. En zen-
gin serveti milliyemiz ve en kahraman ih-
racat eşyamız tütündür. Çünkü haricî 
muvazeneyi tutmak itibarile mühimdir. 
Bu ise bu gün düşkün bir haldedir. Bir 
okka tütün bizi Taşhandan Cebeciye ka-
dar götüremez. Taşhandan Cebeciye ka-
dar otobüs on beş kuruşa, Erzurum çeş-
mesine kadar ise on iki buçuk kuruşa 
götürüyor. Demek ki bir okka tütün bizi 
iki kilometrelik yere götüremiyor. Dünya 
buhranı karşısında itiraf  edeyim ki, Hü-
kümet çok müşkül vaziyettedir. Fakat 
bütün iktisadî meselelerimizi dünya buh-
ranı ile karıştırırsak hiç bir tedbir alma-
maklığımıza müncer olur. 

Bütün bu hadiseleri dünya buhranı 
ile izaha kalkışacak olursak dünya buhranı 
ucu bucağı bulunmaz bir buhrana dönebilir. 

Sonra dünya buhranının sebepleri 
bendenizce yalnız iktisadî değildir. Siya-
sidir, içtimaidir, iktisadidir. Biz bütün bu 
siyasî vaziyetler düzelinciye kadar, bütün 
bu içtimaî hâdiseler yoluna girinciye ka-
dar ve nihayet iktisadî meseleler halledi-
linciye kadar tütünümüzün, pamuğumu-
zun, incirimizin, fındığımızın  mukadde-
ratını tavik edemeyiz. 

Diğer bir bakıma göre de, dünyanın 
bu günkü iktisadî vaziyetinin fenalığını, 
muasır ihtiyacatı bir türlü tatmin edemi-
yen liberal sistemlerin zaafında  buluyo-
rum. Liberal sistemler bu günkü ihtiya-
catı sırtlarında götürecek kadar kuvvetli 
değildirler. İngiltere gibi liberalizmin be-
şiğinin sallandığı bir memleket bile bu gün 
devletçiliğe doğru gidiyor, gümrüklerine 
müdahaleye başlıyor. Bu, ağlebi ihtimal 
liberalizmin artık mevkiini devletçilik sis-
temine terketmek ve Devletin müdaha-
lesine doğru yeni bir sisteme gitmek va-
ziyetinden doğuyor. Esasen Hükümetin 
istinat ettiği C. H. Fırkası büyük kong-
resinde bir karar verdi. Bu karar muci-
bince Devletin iktisadî vaziyete müda-
halesi lâzımdır. Esasen başka çıkış yolu 
da yoktur. Bundan iki üç sene evvel çı-
kardığımız bir kanunla rejiyi tütün alıp 
harice sevketmekten menettik. Bu da az 
çok bir esbabı mucibeye istinat ediyordu. 
O da tüccarlarımızın şahsî teşebbüsatını 
menetmek için idi. Fakat bu günkü va-
ziyet gösteriyor ki Devlet müdahale et-
mezse tüccarlarımızın şahsî teşebbüsa-
tile tütünlerimizi ve diğer mallarımızı 
memleket haricine çıkarıp müsait fiatla 
satmamıza imkân yoktur. Bunun için 
bendeniz İnhisar idaresinin müdahalesini 
çok faydalı  buluyorum. Çünkü tütün-
lerimizi harice sevketmeğe şahsî teşebbüs 
kâfi  değildir. Bu gün müstahsillerimizin 
elinde bulunan bir okka tütün fiatı,  ya-
rım okka İspanak fiatından  daha düş-
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kündür. Bu iş zordur. Fakat Hüküme-
timiz çalışırsa bunu başarabilir. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Fiyat hakikaten geçen sene-
lere nisbeten düşüktür. Hükümet mu-
kadderata inananlar gibi bütün tedbirleri 
bırakarak kolunu bağlamış ve hiç bir şe-
ye teşebbüs etmemiş bir vaziyette değil-
dir. Son günlerde aldığımız tedbirler bu-
nun tamamen aksini ispat eder. Sonra 
devletçilikten bahis buyurdular. Libera-
lizmin hükmünü kaybettiğinden bahset-
tiler. İngilizlerden bahis buyurdular. Bun-
ların hepsi bizim de dünya gibi bu badi-
reden kendimizi selâmetle kurtarabilmek 
için âleme benzer tedbirleri almış bulun-
duğumuzu gösterir. Yoksa elimizi, kolu-
muzu, bağlıyarak açıkta kalmış olmak 
vaziyetine düştüğümüzü göstermez. Çün-

kü her gün alınan tedbirler bunun aksi-
nedir. Başka tedbir bu gün için alınma-
mış mıdır? Meselâ (5,700,000) küsur ki-
lo tüccarın elinde kalmış istok olmuş 
tütünü, her türlü sıkıntıya rağmen reji-
nin almasına karar vermiştir ve bunu da 
istitaatı maliyesi derecesinde almaktadır. 
Sonra, reji nedir? Bütçemize muayyen tah-
sisat vermekle mükellef  bir vergi topla-
ma merkezidir. Topladığı vergiyi tüccarın 
elindeki istoklara tahsis ederse devlet ma-
kinesi nasıl dönecektir? Diğer memleket-
lerin bu günkü bulundukları vaziyete nis-
beten yine bizim vaziyetimiz selâmette-
dir. Diğer memleketler hem ticareti hari-
ciye itibarile, hem dahildeki iktisadî te-
şebbüsatı itibarile bizim memleketimize 
gıpta etmektedirler. Bunu çoklarının ağ-
zından bizzat işitmişimdir. 

TASARRUF VE YERLİ MALI HAFTASININ AÇILIŞINDA 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA'NIN YAPTIĞI KONUŞMA 

Yönetimin  izlediği  iktisat  politikasını,  her yılın son ayındaki  Tasarruf  ve Yerli  Malı 
haftasında  anlatmak,  bellihaşlı  noktaları  vurgulamak  gelenek/eştir  jiyor. Başvekilin  ko-
nuşması ekonomide  izlenen çizgiyi ve o günün önemli sayılan sorunlarını  ortaya koyar. 
1931 yılı sonunda,  İsmet  Paşa günün bütçeyi ve dış  ticaret  dengesini  olabildiğince  kontrol 
altında  tutmayı amaçlayan çizgisini anlatıyor. 

10.12.1931 

"Millî iktisat ve tasarruf  mücadele-
sinin ikinci senesini bitirdik. Şimdi üçün-
cü senesine başlıyoruz. İki sene evvel ta-
sarruf  ve iktisat mücadelesi müşkül şerait 
içinde başladı. 

Hatırlarsınız; iki sene evvel 1929 sene-
sinin bugününde millî paranın kıymeti 
üzerinde hasıl olan büyük teşevvüş, mil-
letin umumî endiyşesini ve merakını tah-
rik etmişti. Millî paranın kıymeti üzerin-
de alman tedbir, bugün için bir mütearife 
kabilinde her memleketin kabul ettiği bir 
usuldür. Biz millî paranın kıymetini tut-
mak için malî tedbirlerden ziyade iki mü-
him âmile istinat ettik: Bunlardan birin-
cisi: milletin iytimadı. İkincisi: iktisadî 

muvazeneler. Milletin iytimadmı ruhî mu-
vazene âmil olarak aldık. İktisadî muva-
zeneyi memleketin istihsal ve istihkakı 
noktai nazarından mütalea ettik. İşte iki 
sene sonra bugün görüyorsunuz ki devril-
mez zannolunan dağlar temeline kadar 
sarsılmış ve Türk parası sapasağlam Türk 
vatandaşlarının elinde bulunuyor. Türk 
parasını saklamaktan ise köşede bucakta 
buldukları ecnebi dövizlerini bankaya ya-
tırmış olanların hepsi çok acı sukutu ha-
yallere uğradılar. 

Sabit olmuştur ki bugün bir Türk 
için en kuvvetli, en sağlam, hiç sarsılmaz 
ve aslâ endiyşe edilmiyecek olan para 
Türk parasıdır. 
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Millî parayı tutmak için B. M. Mec-
lisi ve onun hükümetleri her tedbiri al-
mağa azmetmişlerdir. Her memleket ken-
di parasını tutmak için ne derece tedbir 
alacak, hangi kıymette tutmağa çalışa-
cak? Acaba parasını mahsus mu düşü-
rüyor, muayyen bir noktaya varmak için 
mi ufak  tefek  temevvücata müsaade et-
miştir? Bunların hududunu bilmeğe ne 
imkân vardır, ne de buna karışmağa salâ-
lâhiyetimiz. Fakat Türk için vaziyeti mu-
hakkak olan kendi parasıdır. Türk para-
sını muhafaza  için alınan tedbirlerin isa-
beti sabittir. Alman tedbirler ve kararlar 
katidir. Bu tedbirler kifayet  etmezse be-
hemehal B. M. Meclisinin kararı dahilin-
de daha isabetli tedbirler alınır. 

Millî paranın kıymetini muhafaza  et-
mek için bizim esas tuttuğumuz diğer yol, 
milletin umumî hayatındaki açığı kapa-
maktır. Ne kadar kazanıyorsa âzamî o 
kadar sarfetmek,  bu düsturdur. Bütün 
millî hayatta bunu tatbiyk ettirmek için 
çalışıyoruz. Fakat dünya buhranı, fiyat-
ların tabiî yollardan milletin istihsal ve 
istihlâk müvazenesini, daha doğru tabir-
le satış ve alış muvazenesini tutmağa im-
kân bırakmadı. Onun için nihayet mu-
vazeneyi maddî ve riyazî bir surette tesis 
etmek için müdahaleye mecbur olduk. 
Son defa  ittihaz ettiğimiz tedbirin mahi-
yetini bu tarzda müşahede etmek lâzım-
dır. 

Alınabilecek umumî tedbirlerle, teş-
vik vasıtalariyle harice sattığımız malın 
fiyatı  kadar satın almak netiycesini elde 
edemeyince bu sefer  hükümet kuvvetle-
riyle ithalât miktarını tahdit ederek muva-
zeneyi riyazî bir surette tesis etmiye teşeb-
büs ettik. Bu hususta en evvel teşebbüs 
alanlardan değiliz. Bütün memleketler bu 
endiyşeleri izhar ettiler ve peyderpey ted-
bir alrnıya başladılar. 

Bu tedbir, ithalât ve ihracat muva-
zenesini müdahale ile tanzim etmek ted-
biri iktisadî ve malî hayatımızda aksüla-
meller yapacaktır. Serbestçe ve ucuz fi-

yatla almak istediğimiz bir takım-eşya-
dan ya mahrum olacağız, yahut mahdut 
miktarda alacağız. Malî hayatta uğradı-
ğımız müşkülât, devlet bütçesi ve idarei 
hususiye gibi umumî müessesat bütçele-
rinde varidatın azalması suretinde tezahür 
edecektir. Nitekim tezahür etmektedir. 

Memlekete hariçten çok altın geti-
recek kadar bol bol satabilmek imkânı 
olsaydı, teşvik ile memleketin istihsalat 
ve satışları ne kadar mal girerse girsin ona 
tefevvuk  edecek dereceyi bulsaydı bütün 
bu tedbirlere lüzum kalmazdı. Nazarî 
olarak böyle bir akıl vermek elbette mü-
reccahtır. Ama dünya üzerinde böyle bir 
memleket kalmadı. Hiç kimse hesapsız 
satabileceğine güvenerek hesapsız satın 
almak mevkiinde değildir. Binaenaleyh 
böyle bir vaziyet karşısında her şeyden 
evvel kendi mevcudiyetimizi muhafaza  için 
tedbir almak mecburiyetindeyiz. 

Bu tedbirlerin müspet taraflarını  ke-
mali dikkatle görmek lâzımdır. Ancak 
bu tedbirler sayesindedir ki memleketin 
muvazenesini, iktisadî muvazenesini sunî 
tedbirle muvakkaten düzelecek bir halden 
çıkarmak ve bu müdahale ve tahdit dev-
rinde alınacak tedbirlerle daimî, uzun 
vadeli, istikbali temin eden netiycelere 
ermek mümkündür. Maksadımı açık söy-
lemiye çalışıyorum. Eğer ithalâtın tahdit 
olunduğu devirlerde memleketin istihsa-
lini artıracak, hiç olmazsa muhtaç ol-
duğu maddelerden birçoğunun dahilde 
tedarikini mümkün kılacak tedbirler ala-
bilirsek o zaman ati için memleketin ik-
tisadî hayatını daimî bir muvazeneye bağ-
lamış oluruz. Ve ileride bu tedbirlerden 
her gün biraz daha kurtulmuş oluruz. 
Eğer ithalatın tahdit olunduğu devirlerde 
yiyeceklerimizi, bilhassa giyeceklerimizi 
harice muhtaç olmıyacak kadar veya 
harice ihtiyacımızı azaltacak kadar da-
hilden tedarik edecek olursak iki üç sene 
sonra memleketin vaziyeti, iktisadî vazi-
yeti, dahilî inkişafı  ve iktisadî muvaze-
nesi birçok tedbirlere ihtiyaç bırakmıya-
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cak bir kuvvet ve resanet peyda etmiş 
olacaktır. 

Hepimiz bileceğiz ki ithalâtın tahdi-
di, hükümetin müdahalesi suretiyle vücu-
da getirilen muvazene fevkalâde  zaman-
lara mahsus, nihayet muvakkat tetbirler-
dir. Bu fevkalâde  zamanlarda ati için 
daima istifade  edilecek netiyceler almak 
lâzımdır. Bu yolda sarfettiğimiz  gayret 
semere verirse iktisadî muvazenesinin te-
meli sağlam bir devlet oluruz. 

Alman tedbirler yalnız müşkülâta 
mukabele eden müdafaa  tedbirleri değil-
dir, atiyi müspet esaslara vardıracak fe-
yizli tetbirlerdir. Bunlardan istifade  ede-
bilirsek bir daha böyle tedbirlere muhtaç 
olmıyacağız. 

İthalâtın tahdidi suretiyle aldığımız 
tedbirler üzerine memleketin her tarafın-
da temas ettiğim vatandaşların ciddî en-
diyşelerine şahit oldum. Bu endiyşeler ilk 
günlerde çoktu. Bugün de azalmış değil-
dir. 

Millî paranın ve memleket iktisadî 
muvazenesinin, kendi menfaati  yüzünden, 
taraftarı  olmıyanlarm birinci safında  ka-
çakçılar gelir. Kaçakçılar millî paramn 
kuvvetine kastedenlerdir. Malî ve iktisadî 
muvazeneyi istemiyenlerdir. Muhtelif  tah-
minlere göre her sene 20-25 milyon lira 
her nevi kaçakçılar yüzünden devlet haz-
nesine giremiyor. Bunun yarısı doğru ol-
sa, Devlet haznesine kaçakçılar yüzün-
den giremiyen 10 milyon lira girmiş olsa 
almak mecburiyetinde bulunduğumuz çe-
tin bir tetbire lüzum kalmazdı. Devlet 
bütçesinde 10 milyonluk bir açığa mey-

dan vermemek için son zamanlarda baş 
vurduğumuz çareleri, tekmil maaş, ücret 
ve yevmiyelerden yüzde bir kısmını kes-
mek mecburiyetinde kaldığımızı hatırlar-
sınız. Görüyorsunuz ki kaçakçılar devlet 
haznesine el uzatmakla namuslu vatan-
daşların maişetlerine daha evvel el uzat-
mış oluyorlar. 

Kaçakçıların bir memlekete yapa-
cağı fenalığı  hiç kimse yapamaz. Hariç-
ten hiç bir düşman, bugünkü şerait için-
de, memleket dahilinde kaçakçılığı or-
ganize eden, terviç eden, tatbik eden 
adam kadar memlekete fenalık  yapamaz. 

İkinci olarak da bu mücadelede kar-
şımıza çıkacak olanlar muhtekirlerdir. 
Muhtekir bu devreden bilhassa şu suret-
le istifade  eder: Gümrük koyarak bir çok 
mevadı pahalılaştırmışız. Niçin? Hazneye 
varidat gelsin diye deyil. Dahilde yetiş-
mesini arzu ettiğimiz o madde hariçten 
gelmesin ve rekabetin tesiriyle dahilde 
tedarik edilmez olmasın diye. Dahilde 
yetişsin diye. Mesela bir kumaşın dahilde 
50 kuruşa çıkması için eğer hariçten çok 
getirilen o mala 35 kuruş gümrük koyu-
yorsak hariçten gelen bu suretle 80 kuru-
şa mal olacaksa bizde iymal edilen 75 ku-
ruşa kadar çıkacaktır. Muhtekirin bu su-
retle en ufak  bir tedbirden o gün için isti-
fade  etmeğe çalışacağı tabiidir. 

Hükümet ve vatandaşlar millî iktisa-
dı teşkilatlandırmak için mütemadiyen te-
şebbüs almağa başlıyacağız. Gerek istih-
sal ve gerek istihlak için millî iktisadı teş-
kilatlandırmak yolunda göstereceğimiz 
muvaffakiyetle  müşkülatı yenmeğe çalı-
şacağız. 

22 TEMMUZ 1931 TARİHLİ 1873 SAYILI KANUNA EK 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

1931 Temmuzunda  çıkardan  1873 sayılı kanun, yönetime ticaret  alanını denetlemek 
için yetkiler  vermiştir  Buna Kanunuevvel  (Aralık)  ayında  yapılan ek,  ceza yükümlülük-
leriyle  bu yetkinin  gücünü arttırmaktadır. 

12.12.1931 
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SIRRI BEY (KOCAELİ) — Hükü-
met bazı eşya fiyatları  üzerinde zam ya-
pan adamların efaline  mani olmak için 
tecziye etmek istiyor ve diyor ki: Bu fi-
kirle eşyaya yapılan zamlar ihtikâr ve 
bunu yapanlar da muhtekir addedilmiş-
tir. Elimizdeki kanun adeta ismi konma-
mış bir adama benziyor. 

Mademki, ihtikârın meni ve muhte-
kirleri tecziye için bu kanunu vazediyoruz, 
metni kanunda ihtikâr ve muhtekir neye 
derler diye bir tarif  bulunması iktiza et-
mez mi idi? Meclisi Âliden çıkmış bulu-
nan kaçakçılık kanununda kaçakçılık ne-
ye derler diye tesbit edilmiş bir tarif  var-
dır. Bu kanunda da böyle bir tarife  ihti-
yaç vardır. İhtikâr nedir, muhtekir kime 
derler, kanunda bunların tarifi  bulunma-
lıdır. Elinde, fiili  ölçecek mikyaslar olmaz-
sa, fiilin  ölçüleri metni kanunda bulun-
mazsa hâkim nasıl içinden çıkar? Hâ-
kim yapsa, yapsa, maznuna, sen şu eşya-
nın fiatma  zam yaptın, bunu yaptığın için 
seni tecziye ederim diyecektir. 

Fakat o adamın mütecasir olduğu 
fiil  nedir? İsmi yoktur. Ona bir unvan 
gösterilmeli ve onun gayesi tayin edilme-
lidir. Bu unvandan ve gayeden mahrum 
olan bir kanun hikmeti hukuka göre ya-
zılmış addedilemez. 

Düşüneceğimiz bir nokta daha var-
dır: Hükümetin bize bu kanunu sevket-
mekteki maksadı ne idi? Bütçede açık 
görülmüş, bunu örtmek için hepimiz, bü-
tün memurin, bütün müstahdemin ma-
aşlarından vergi vermeği taahhüt etmiş-
ler, yeni bir külfete  katlanmışlardır. Çün-
kü ithalât ve ihracatın tevzini meselesi 
düşünüldüğü zaman gümrük varidatına 
arız olacak noksanın telâfisi  başka türlü 
mümkün olamıyacaktı. Pek doğru bir ted-
birdir. Ancak memurların bu fedakârlığı 

üzerlerine aldığı dakikada, bu tedbirden 
sui maksatla istifadeye  kalkışanların, her 
halde enzarı umumiyede inkılâbımızın 
aleyhtarı olmak üzere telâkkisi lâzım gel-
diğini söylemiştim. Halbuki bu gün eli-
mizde bulunan kanun hiçbir vakitte bu 
hay inleri titretecek kadar kuvvete malik 
değildir. 

İSMAİL BEY (ŞEBİN KARAHİ-
SAR) — Neşredilen kontenjan listeleri 
münasebetile memlekete ithalâtın aza-
lacağı ve eşya fiatının  yükseleceği tabii-
dir. Bundan dolayı böyle bir kanuna ihti-
yaç vardır. Fakat bendeniz de kanunu 
noksan görüyorum. Şimdi beş kuruşluk 
bir şeye kırk para da zam yapılabilir, iki 
kuruş ta zam yapılabilir, yani istismar 
miktarı değişebilir. Binaenaleyh biz bu-
rada her halde istismar miktarını tayin 
etmekliğimiz lâzımdır. Vatandaşın her 
halde hürriyetine hürmet etmek lâzım-
dır. Her hangi bir müşteri bir mal almış 
ve fiat  üzerinde çarpışmıştır. Geliyor müd-
dei umumiliğe ihbar ediyor. Acaba bu 
kayit memurların elinde sui istimale ma-
hal vermez mi? 

RAİF BEY (TRABZON) — Bu lâ-
yihai kanuniye ile şimdiye kadar cürüm 
addedilmiyen yeni bir hareketi tecrim edi-
yoruz. 

Ortada hiç bir sebep yokken yalnız 
hükümet ithalâtı tahdit ettiği için, elinde 
bulunan veya başka bir suretle tedarik 
ettiği bir malın fiatmı  artıranlar mücrim 
sayılacaktır. Fakat böyle değil de başka 
esbabı iktisadiye dolayısile bir adam elin-
de bulunan malın fiatmı  yükseltirse müc-
rim değildir. Bu kanunun tecrim etmek 
istediği fiil  bu olduğu halde maddei ka-
nuniyeden vazıh surette bunu anlamak 
imkânı yoktur. 



KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE (ÖNLENMESİ  VE  İZLENMESİNE) 
DAİR KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

1873 Sayılı  kanun yönetime ticareti  denetlemek  için yetkiler  vermiştir.  Kaçakçılı-
ğın önlenmesi için yeni kontrol  ve ceza hükümleri  getirilmesi,  yönetimin ticaret  alanındaki 
rantlara  el koyabilmek  için aynı doğrultuda  attığı  bir adım  oluyor. Buhran derinleştikçe 
ticaret  rantları  büyümekte,  ticareti  kontrol  ederek  bu rantları  devlete  kazandırmak  zo-
runlu s ̂ yılmakta,  bu da  yönetimle ticaret  çevrelerinin  arasında  bir gerginlik  yaratmak-
tadır.  Aşağıdaki  görüşmeler,  yönetimin olduğu  kadar  ticaret  çevrelerinin  de  seslerini 
yansıtmaktadır. 

7.1.1932 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Bu ted-
bir tetkik edilmekle beraber itiraf  olunu-
yor ki; esasen şümullü ve Devlet varidatı 
için tehlikeli bir manzara arzeden kaçak-
çılığın daha fazla  vüsat kesbetmemesi için 
bu tedbiri diğer cephelerimizde de tatbik 
etmek istiyorlar ve denilmiştir ki bu ted-
birlerimizi bir tecrübe olarak yalnız cenup 
hudutlarımızda tatbik ediyoruz. 

Cenup hudutlarında bu tedbir ittihaz 
olunmakta iken oralardan dahile sokulan 
kaçakçı eşyasının ta Kara deniz sahillerine 
kadar gelerek orada satılmakta olmasını 
bu tedbirin neticesi olmak üzere kabul 
zarureti vardır. Eğer o tedbir beklenilen 
faydayı  temin etmiş olsaydı bu kaçakçı-
lık meydana gelmez, kimse kaçakçılığa 
cesaret edemez ve bu kaçak eşyayı mem-
leketimize ithal ederek ta cenuptan şi-
male kadar getiremezlerdi. Bu netice gös-
teriyor ki o tedbirden ümit edilen faide 
hasıl olmamıştır. Netice bu hakikati ken-
disi söylemektedir. Deniyor ki biz bu ted-
biri daha şamil şekilde memleketin diğer 
cephelerinde de tatbik edeceğiz. Çok gü-
zel. Bu tecrübenin eseri olarak cenupta 
tatbik edilen bu tedbirden eyi bir netice 
hasıl oldu mu ki onun faidesinden  mem-
leketin diğer cephelerinde de istifade  edil-
mesi için oralara da teşmil edelim. 

AHMET SAFFET BEY (ELÂZİZ) 
— Bu şimdiki kanun ta istibdat devrin-
den kalmış ve bugün karşımıza çıkmıştır. 
Vaktile bu kanun ecnebilerin menfaati 
için yapılmış ve o günden bu güne kadar 
maatteessüf  devam etmiştir. Ecnebi va-
purları bir çok kaçak eşya getirirler 
ve gözümüzün önünde çıkarırlar biz bu 
gemilerin içerisini aramak şöyle dursun, 
yanından geçmek imkânı olmazdı. Bu 
madde Türk gemicilerinin zararına ve ec-
nebilerin menfaatine  olmak üzere yapıl-
mıştır. 

RAİF BEY (TRABZON) — Bu ka-
nunu biz eski kanunların ahkâmı umu-
miyesi itibarile daha şedit yapıyoruz. 

Bu lâyiha, 1510 numaralı kanundan 
evvelki kanunda mevcut olan ahkâmdan 
daha ziyade vesaiti nakliye sahiplerinin 
aleyhine olmak üzere yazılmıştır. 

AHMET İHSAN BEY (ORDU) — 
Zaten müsadere kelimesini, tarihimizde 
okuya, okuya tevahhuş etmiş adamlarız. 
Filân vezirin emvalinin müsaderesi ile 
seri maktuunun babı humayuna konul-
ması. Bu maddei kanuniye, denizcilik, 
gemicilik hayatını büsbütün söndürecek 
ve bize seri maktuunu getirecektir. 
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Cümhuriyet zamanına kadar deniz-
ciliğin başında kapitülâsyon belâsı vardı. 
Kapitülâsyondan sonra denizciliğimiz in-
kişaf  göstermeğe başlamıştı. Şimdi bu ka-
nun gemiciliğimizi büsbütün öldürüyor. 
Yüz tonun ne olduğunu düşünüyormu-
sunuz? On vagon demektir. 

Demek ki İstanbuldan İzmire giden 
bir kaptanın kamarasında beş paket si-
gara kâğıdı var diye gemiyi müsadere 
edeceğiz. Dahilî inkişafımızdan  bahseder-
ken vesaiti nakliyenin görünmez yerden 
iratlar getiren bir yol olduğunu söyledik. 
İngilterenin serveti karga vapurculuğun-
dan gelmiştir. Biz bu karga vapurlarını 
karga mı yapacağız? 

SALÂHATTİN BEY (KOCAELİ) 
— Biz kara suları arasında dolaşan ve 
nereden geldiğine dair lâyikile hesap ve-
remiyen 100 tonilâtoya kadar olan ge-

milerin müsaderesine müsaade ettik. Çün-
kü mevcut kârina, yani onların böyle ka-
ra suları dahilinde dolaşması, mutlaka 
kaçakçılık kasdine matuftur. 

Kaçakçılık meselesinin bugün alelâ-
de vaziyetten çıktığını herkes biliyor. Ka-
çakçılıkla fazla  menfaat  temin edildiği 
için zafı  ahlâk sahibi olanlar daima buna 
temayül edebilir. Bu temayülün önüne 
geçilmek için ağır müeyyidelerin konul-
ması zarureti vardır. 

Bilerek kaçakçılık yaptığı ve nak-
lettiği halde o mal küçükse müsadere, 
büyükse nisbet dahilinde cezayi naktî 
almak her halde doğrudur. Sonra mut-
lak olarak adaleti kabul ediyorsak bunu 
çok görmemeliyiz, bu fiili  ika edenler için 
bu hüküm vicdanları titredecek bir hüküm 
değildir. 

KOCAELİ MEBUSU SIRRI BEY İN 
TEŞVİKİ SANAYİ KANUNUNDAN İSTİFADE İLE GÜMRÜKSÜZ OLARAK 

ARAŞİT YAĞİ VE HİNDİSTAN CEVİZİ İTHAL EDEN VE KULLANAN 
BAZI FABRİKALAR HAKKINDAKİ SUALİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER 

İthal  ikamesi ve üretimde  itlıal  yerine yerli hammadde  kullanılması,  yönetimin be-
nimseyip yerleştirmeye  çalıştığı  temel ilkelerdendir.  Kocaeli  mebusu Sırrı  Bey'in sorusu 
şöyle bir noktayı  aydınlatmaktadır:  Özel kesimin (yerli  hammadde  üreticileri  dışında) 
yerli hammadde  kullanmak  gibi bir hedefi  yoktur.  Bu kesimin hedefi,  ister ithal ister yerli 
olsun, hammaddeyi  olabildiğince  düşük  fiyattan  bulabilmektir.  Dış ticaret  çevreleri  de, 
ekonominin ithal hammaddelerle  işlemesini severler.  Bu noktada,  yönetimin benimsediği 
ilkelerle  özel sanayici ve tüccarın tercihleri  farklılaşmaktadır.  Aşağıda,  Mustafa  Şeref 
Bey'in konuşması yönetimin ithal ikameci ve yerli hammaddeci  çizgisini ortaya koymak-
tadır. 

20.2.1932 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Hiç tereddüt etmeksizin ar-
zedeyim ki Hükümet; millî fabrikaların 
memleket iptidaî maddeleri kullanmasını 
istihsal menbalarımızm atideki emniyeti 
noktai nazarından en mühim istinatgah 
olmak üzere telâkki etmektedir. Bu telâk-
kisi tatbikatta her gün tahakkuk eder 
olarak gümrük için lâzım gelen tedbirleri 
kendisine esas program ittihaz etmiştir. 

Binaenaleyh prensip üzerinde tereddüt 
ve meselenin şekli halli hakkında hiç bir 
iştibah yoktur. 

Sualin, bu prensip etrafındaki  tatbi-
kat şekillerine gelince f  o da araşit yağı, ara-
şit fıstığı  ve kopranın bu gün olduğu gibi 
yarın da teşviki sanayi kanunundan isti-
fadesinin  devam edip etmiyeceği mesele-
sidir. Araşit yağı memleketimize bilhassa 



sabunculukta kullanmak için tağyir edi-
lerek ithal olunmaktadır. Bu suretle vaki 
olan ithalât teşviki sanayi kanununun 
muafiyet  listesine dahil olduğu için, güm-
rük resmi tediyesinden azade olarak vu-
kua gelmektedir. Teşviki sanayi kanunu 
927 senesi haziranında neşredilmiştir. O 
kanun mucibince tertip edilecek muafi-
yet listesi 927 senesi temmuzunda tesbit 
edilmiştir. Bu kanun mucibince tertip 
edilen muafiyet  listesi beş sene için mute-
berdir. 932 senesinin temmuzunda muafi-
yet listesinin müddeti bitecektir. 927 se-
nesinde muafiyet  listesine araşit yağı koy-
mak için bir dereceye kadar faide  mev-
cuttur. Çünki 927 senesinde zeytin yağı-
nın dünya fiatı  yüksektir. Araşit yağının 
ona nisbetle fiyatı  dun idi. Zeytin yağla-
rımızı hariçte satıyor bunun kullanılacağı 
yerde araşit yağını kullanıyorduk, arada 
kilo başına 20-30 kuruş kadar bir fark 
millî iktisat lehine olarak memlekete giri-
yordu. 928, 929 seneleri hasat mevsimle-
rinde fiyatlar  son derece sukut etmeğe 
başladı. Çünki dünya zeytin istihsalâtı o 
vakte kadar görülmemiş bir bolluk gös-
terdi. Artık bu andan itibaren zeytin yağ-
larının fiyatı  muttasıl tenaküs etmekte 
devam etti. Bu gün zeytin yağlarımızı ha-
riçte satıp ta araşit yağlarını dahilde kul-
lanarak ikisinin arasındaki farktan  millî 
iktisadı istifade  ettirmek keyfiyeti  de mev-
cut değildir. Onun için 932 senesinde ye-
niden tertip olunacak teşviki sanayi ka-
nunu muafiyet  listesine araşit yağını koy-
mıyacağız. 

Hindistan cevizine gelince: kopra de-
nilen madde şahmî yağın tedarikine ha-
dim olmaktadır. 928 senesinden evvel 
memlekette 4-5 milyon liralık şahmî yağ 
girmekte iken kopradan şahmî yağ çıkar-
mak için teessüs eden fabrikalar  bu nis-
beti 930 senesinde çok aşağı düşürmüşler-
dir. Demek ki kopradan yağ çıkaran fab-
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rikalarm teessüsü memleket iktisadiyatın-
da faydalı  olmuştur. Bu faide  de memle-
ketin istihlâkine muhtaç olduğu 4-5 mil-
yon liralık şahmı yağ 540 bin liralık kop-
ra ile temin edilmiştir. Yani memlekette 
bu fabrikalar  teessüs etmezden evvel mem-
lekete giren 4-5 milyon liralık şahmî yağ 
yerine 200 bin lira şahmî yağ ve 540 bin 
lira kopra tohumu için ki ceman 750 bin 
lira kadar bir para çıkmış, üst tarafı  mem-
lekette imal edilmiştir. Bu da gerek müte-
şebbislerin mükâfatı  ve gerekse amele 
ücreti olarak kalmıştır. İşte fabrikaları-
mızı koprayı hariçten getirmekten ziya-
de memleket dahilinden tedarik edebil-
meleri için arzettiğim yollardan istihaleye 
maruz bırakmak üzere teşvikatta buluna-
cağız. 1932 senesinden sonra kopra yağ-
larını teşviki sanayi kanununun muafiyet 
listesinden çıkaracağız. 

Şu izahatımla anlaşıldığı veçhile bu 
tedbirler tatbik olunduktan sonra artık 
memlekette yağ çıkarmak için hariçten 
tohum girmiyeceği gibi hariçten araşit 
yağı da girmiyecektir. Az zaman sonra da 
kopra yağının istihsâl edilmesine şahit 
olacağımızı arzederim. 

Hükümetin esas proğramı, millî fab-
rikaların memleket iptidaî maddelerini 
kullanmaları hususunu temindir. Bu hu-
susta memleket iktisadiyatını en eyi su-
rette koruyacak tedbirler ittihaz edece-
ğiz. 

Teşviki sanayi kanunu muafiyet  lis-
tesi malî sene itibarile tayin edilir. 1931 
malî senesi demek 1932 senesinin mayıs 
nihayetine kadar müddet demektir. Bi-
naenaleyh 1932 senesi için muafiyet  his-
seleri verilmiş demek te artık yeniden 
alacak bir şeyleri kalmamış demek olur. 

1932 temmuzunda listenin artık hük-
mü bitmiş olacaktır. Bunlar yeni listeye 
dahil edilmiyeceklerdir. 



— 216 — 

TEŞVİKİ SANAYİ KANUNUNUN 
7. MADDESİ C FIKRASININ TEFSİRİNE DAİR (YORUMUNA  İLİŞKİN) 

BAŞVEKALET TEZKERESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

1932, özel sanayie daha  önceki yıllarda  verilmiş olan teşviklerin  yeniden  tartışıldığı 
yıldır.  Yönetimin  bu teşviklerin  yeniden  gözden  geçirilmesi,  bunlardan  bazısının kjldırıl 
ması, bazısının daha  açık seçik hedeflere  yöneltilmesini  benimsediği  ve bu yönde  hazır-
lıklara  giriştiği  anlaşılıyor.  Ayrıca, ekonomideki  buhranın ağırlaşan  yükünü sanayici-
lerin de  öteki  çevreler  gibi paylaşması yolunda  istekler  artmaktadır.  Bu gelişmeler  özel 
kesim sanayicilerini rahatsız eder.  Aşağıdaki  görüşmeler,  sanayicilerin sahibolduğu  bağı-
şıklıkların  daraltılması  yönünde  gelişen örneklerden  birisidir. 

29.2.1932 

RÜŞTÜ BEY (BURSA) — Bende-
niz biliyorsunuz ki fabrikacıyım.  Fakat 
bu vergi ile alâkam yoktur. Mağazamda 
her cins mal satarım. Ben bu vergiyi ve-
riyorum. Binaenaleyh bendeniz bitarafa-
ne ve bu işi bilen bir adam sıfatile  mese-
leyi teşrih etmeğe çalışacağım. 

Fabrikacılardan bazıları vergi vermiş, 
bazıları vermemiş, versin mi, vermesin 
mi? Menfi  veya müsbet bir karar istiyor. 
Bütçe encümenimiz (kanun gelsin, geldiği 
zaman velevki aleyhinde bir karar vermiş 
olsak bile o zaman düşünürüz) diyor. 
Halbuki mesele, eski zaman işi ne ola-
caktır, şeklindedir. Farzedelim ki kanun 
üç ay sonra çıkacaktır. Kanun neşri tari-
hinden muteber olacağına göre bir, sene, 
iki sene, üç sene evvel tahaddüs etmiş 
ihtilâfat  ne suretle halledilecektir? 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE 
ENCÜMEN REİSİ) — Teşviki sanayi 
kanunu 340 veya 341 tarihinde neş-
redilmiş olacak. Bu güne kadar verdik 
vermedik gibi bir vaziyet yoktur. Satış 
mağazalarından bu resim alınmaktadır. 
Haliçte bulunan bir fabrikanın  mallarını 
satan Beyoğlundaki bir mağaza elbette 
bu vergiyi verecektir ve vermelidir. Hükü-
metin istediği tefsir  bunların teşviki sanayi 
kanununun muafiyet  hakkındaki madde-
nin mefhumuna  dahil olup olmamasıdır. 
10 sene sonra böyle bir tefsir  istiyor. 

Asıl burada nazarı dikkate almacak 
nokta İktisat encümenile, Bütçe encüme-

ninin mevcut kanunun tefsiri  suretile satış 
mahallerine muafiyetin  teşmiline müsait 
olmadığında ittifak  etmeleridir. İktisat 
encümeni tadilen bunu tayin edelim diyor. 
Bütçe encümeni diyor ki biz buna iştirak 
etmeyiz ve bunu doğru bulmayız. Bunu 
Hükümete iade ediyor. Tabiri umumisile 
bu rettir. 

Ayrıca bir temennide bulunuyor ve bu 
münasebetle diyor ki, teşviki sanayi ka-
nununu yeniden tanzim etsin de gönder-
sin. 

Geçen sene muamele vergisi, kazanç 
vergisi dolayısile, bütçe müzakereleri mü-
nasebetile, muhtelif  vesilelerle Heyeti Ce-
lileniz müvacehesinde teşviki sanayi ka-
nununun yeni esaslara göre tanzimi hak-
kında bir çok münakaşalar cereyan etti. 
Hatta yerli maddei iptidaiyelerimizin men-
faatini  koruyacak şekilde yeni bir teşviki 
sanayi kanunu yapılması için de bir te-
mennide bulunuldu. Bu vesile ile bunu bir 
daha hatırlatıyoruz. 1 

AHMET İHSAN BEY (ORDU) — 
Teşviki sanayi kanunu erbabı sanayi ve 
ticarete, sanayiin teşviki maksadile 15 
sene müddetle verilmiş bir haktır. Bu, 
Devletin bir taahhüdüdür. Eğer tadil söz-
leri böylece deveran etmekte devam eder-
se o kanunun mahiyetine münafi  olur. 
Bu taahhüde istinaden bir çok vatandaş-
lar milyonlarca liralık fabrikalar  kur-
muşlardır. Şimdi burada tadil mevzubahs 
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olunca erbabı sanayiin emniyeti kalka-
bilir. Düşününüz ki bir çok ecnebi serma-
yeleri bu kanunun kuvvetile müteşebbis-
lerimize kredi temin ediyor. Eğer söz söy-
lenecekse bu söz kanunun umumî mahi-
yetine taallûk etmelidir. Yoksa tadil mev-
zubahs olursa, bu, büsbütün ecnebi ser-
mayelerinin gelmemelerini mucip olacak-
tır. 

ZAMİR BEY (ADANA) — Bu me-
sele hakikaten çok mühimdir ve hatta 
kanunun tadili de çok lâzımdır. Vaziyet 
öyle bir şekle girmiştir ki bu gün her şey-
den evvel Devletin büyük iktisadî vaziyeti 
mevzubahstir. Bu gün dahilî kumaşları-
mızı, dahilde imâl edilmiştir diye, seve 
seve göğsümüz gürliye gürliye giyiyoruz. 
Fakat meselenin iç yüzü öyle değildir. 
Makineler hariçten geliyor, hatta iplik 
bile boyanmış olarak hariçten gelmekte-
dir. Asıl yerli malı olan yapağı, tiftik  ve 
pamuğumuz pek ucuz olarak harice gidi-
yor ve oradan boyanmış ipliik halinde 
memleketimize geliyor. İşte böyle hariç-
ten gelen eşyayı resimden muaf  tutmak 
hiç te doğru değildir. Onun için bu kanu-
nun tadili lâzımdır. 

Bu hususta her halde Bütçe encüme-
ninin noktai nazarı kabul olunmalıdır. 
Çünkü memleketin menfaati  bundadır. 

RÜŞTÜ BEY (BURSA) — Teşviki 
sanayi kanunu diyor ki, sınaî müessese-
lerle bunların bulundukları arazi ve bun-
ların müştemilâtı müsakkafat,  kazanç, 
ve sair vergilerden muaftır.  Hakikaten 
kanunen bunlar kazanç vergisinden mu-

aftır  ve bir yeni kanun çıkıncıya kadar bu 
hüküm bakidir. Demek ki bir şehir civa-
rındaki bir arazide bulunan bir fabrika-
nın malı fabrikada  satılırsa resme tâbi 
olmıyacaktır. Fakat bu mal başkası; ta-
rafından  şehir dahilinde satılırken resiriı-
den muaf  olmıyacaktır. Bu da adalete 
muvafık  değildir. 

MAHMUT RASİM BEY (TEKİR-
DAĞ) — Teşviki sanayi kanunu, her 
memlekette hariçten gelen mallara karşı 
dahildeki tüccar ve sanayi erbabının ayak-
ta durabilmesini temin ve bundan son-
ra millî bir sanayi esasını teşkil etmek için-
dir. Biz bir kontenjan yaptık. Binaenaleyh 
hariçten gelen malların bir kısmını tahdit 
ettik. Buna göre dahilde teşekkül etmek 
üzere bulunan sanayiin karşısına artık kuv-
vetli bir rakip çıkamıyor demektir. Halkın 
ne mecburiyeti vardır ki, kendi kazancın-
dan, kendi sayinden arttırdığı parasını 
vergi suretile o fabrikanın  kazancı hesa-
bına versin. Varidatımız gittikçe azalıyor. 
Dahilde yetişen mallar da pek ucuz değil-
dir. Halk bunları azamî bir fiatla  alıyor. 
Buna mukabil bu malları fabrikasyon  ya-
panlar, azamî bir kazanç alıyorlar. Sonra 
fabrikasyonla  satışı ayırmak lâzımdır. Fab-
rika sahibinin kazancile satış sahibinin 
kazancı arasında çok fark  vardır. Eğer 
teşviki sanayi kanununu tamamile tat-
bik etmek icap ediyorsa yalnız fabrikas-
yonu kabul etmeliyiz. Satışı değil. Satış-
tan Hükümet vergi almalıdır. Bu böyle 
giderse hiç bir vakit bütçemizi tevzin ede-
meyiz ve memleket yarı yolda kalır. 

İKTİSAT VEKİLİ MUSTAFA ŞEREF BEY'İN 
3. MİLLİ SANAYİ SERGİSİNDE YAPTIĞI KONUŞMA 

Mustafa  Şeref  Be/in  konuşması,  günün, iç piyasa bütünlüğüne  yönelen politika 
çizgisinin bir özeti gibidir.  Ürünlerini  Milli  Sanayi Sergisinde  sunan yerli sanayie sağla-
nacak destekler,  bu politika  çizgisine göre ayarlanacaktır. 

1.5.1932 

MUSTAFA ŞEREF BEY — Düne teşekkül olarak kabul ediliyordu, bugün 
kadar milletler yalnız tarihî ve içtimaî bir milletlerin aynı zamanda iktisadî bir te-
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şekkül halinde olmaları da zarurî olmuş-
tur. Millet mefhumunun  unsurları ara-
sında iktisadı da göz önünde tutmak la-
zımdır. Sinesindeki iktisadî faaliyetlerde 
tenakus ve mübayenetler bulunan cami-
alarda millet ifadesi  tam addolunamaz. 
Millet telakkisinde biribirlerini itmam 
eden âhenkli faaliyetlerden  müteşekkil bir 
iktisat ihmal olunamıyacak kuvvetli bir un-
sur kıymetini almıştır. 

Bugün asıl ıstırabı iktısaden kuvvetli 
olan milletlerin iktısaden, zayıf  olan ca-
miaları istismar etmeleri ve aynı millet 
ve camia içinde iktisadî vaziyetlere hâkim 
olanların küçük kuvvet ve enerjileri is-
tismar etmeleridir. Türk câmiası Lozan' 
la kendisini istismar olunmaktan hukuk-
ça kurtardı. Fakat bu kâfi  değildir. İkti-
sadî hayatı üzerinde dikkatli ve hassas 
olmıyan, atalet içinde yaşıyan milletler 
hukukça kurtulmuş olsalar bile ilerlemiş 
milletlerin istismarına düşmekten yaka-
larını kurtaramazlar. 

Millî sanayi sahiplerinin çalışmaları 
vatandaşların yeni zamanların en büyük 
mezivet ve faziyleti  olan yerli mal ile ih-
tiyaçlarını tatmin etmek şiarlarında mu-
vaffakiyetin  temelini bulur. 

Milletlerin hayatiyetleri kendilerini 
teşkil eden fertlerin  millî tesanüdü tutan 
fikirleri  şaşmaz iytiyatlar halinde kendi-
lerine seciye yapmakla artar. Bu fikirlerin 
en esaslılarından biri vatandaşların ihti-
yaçlarını yerli mal ile tatmin etmeleridir. 
Zaten her müstahsil vatandaşın memle-
ket pazarlarında yabancı satıcılara karşı 
bir tercih edilmek hakkı vardır. Vatan-
daş yerli malı kullanmakla bu haktan di-
ğer vatandaşlarının ve kendinin daha eyi 
istifadesine  çalışmış olur. 

Millî sanayicilere de terettüp eden bir 
vaziyfe  vardır. O da ihtiyaca uygun, eyi ve 
ucuz, ihtiyacı sıkmıyacak derecede bol mal 
yetiştirmektir. 

1710 NO.LU KANUNUN 7. MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 
KANUN LÂYİHAŞI GÖRÜŞMELERİ 

19207i yıllarda  tarımda  traktör  kullanımı  özendirilmiş,  bu yolda,  sonuncusu 1930'da 
olmak  üzere yasalar getirilmiştir.  Fakat,  ekonomide  buhranın ençok tarım sektörüne 
darbe  vurmasıyla birlikte  traktör  kullanımı  azalır.  Tarımda  makinalaşmayı  destekle-
mek, getirişi  olmayan, karşılıksız  bir politika  haline gelir.  Aşağıdaki  görüşmeler,  kamu 
tasarruflarını  artırmanın büyük öncelik  taşıdığı  1932 yılında,  bu noktadan  kaynaklanan 
bir tartışmayı  yansıtıyor. 

5.5.1932 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
Bütçe encümeni esbabı mucibesinde katî 
bir sarahatle söylediği üzere, bu tadilin 
mevzuunu teşkil eden 3 kanun vardır. Yani 
1926 tarihli, 1929 tarihli, 1930 tarihli 3 
kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin takip ettiği traktör siyase-
tinin eyi semereler vermediğini görmek-
ten mütevellit bir kanaatle doğrudan doğ-
ruya bu kanunun ahkâmı siyasiyesini ve 
ruhunu tadil edecek mahiyette bazı mad-
deler ilâve etmiştir. Ezcümle Bütçe encü-

meni mazbatasında şunları yazıyor: (Mem-
leketimizde traktör istimali gerek iktisadî 
hâdisatm ilcaatile ve gerek memleketimi-
zin iktisadî bünyesi dolayısile esasen te-
vessü edememekte bulunduğuna nazaran 
yeniden traktör satın alacakları şimdilik 
teşvik etmeğe devamda faide  mülâhaza 
edilmemiştir.) 

Bu mütaleat Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 1926 senesinden beri üzerinde 
üç defa  meşgul olduğu ve muhtelif  vesi-
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lelerle makina istimalini teşvik yolunda 
şu ve bu primlerle şu ve bu teshilâtı gös-
termek suretile takip ettiği programı tadil 
mahiyetindedir. Bütçe encümeninin bu 
noktai nazarına Hükümet acaba taraftar 
mıdır, değil midir? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Hiikûmet bidayette traktör-
leri teşvik etmek için bunların kullandık-
ları müşteil maddeleri rüsumdan ari ola-
rak maliyet fiatile  vermek esasını tut-
muştu. Bunun üzerinde Meclis encümen-
lerinde uzun müzakerat yapıldı ve muafi-
yetin devam etmesine lüzum görülmedi 
Muafiyet  bir kanunla kaldırıldı. Yalnız 
petrolla işler makina, traktör almış olan 
vatandaşlar, bu muafiyetten  mahrum bı-
rakıldığı için, zarara uğratmamak üzere 
onların traktörlerine mukabil bir tazmi-
nat vermek esası tutuldu ve bu tazminat 
için üç senede ödenmek üzere Ziraat 
bankasından üç milyon liraya kadar is-
tikraz akti için de Hükümete salâhiyet 
verildi. Bu salâhiyeti tesis eden kanunda 
ağır yağlı motörler memlekette taammüm 
ederek traktörlerin yerini tutabileceği dü-
şünüldü ve ağır yağlı motörlerin işletil-
mesi ucuza mal olacağı için onun ayrıca 
teşvik edilmesi yazılmıştı. O teşvik şun-
dan ibaretti: Bu parayı, tazminatı ala-
caklar tazminata istihkak kesbedenler, 
banka ile mukavele yapacak, banka ağır 
yağlı traktör almak istiyen vatandaşlara 
bu traktörün parasını avans etmiş ola-
cak. 

MUHLİS BEY (ZİRAAT VEKİLİ) 
(KÜTAHYA) — Bütçe encümeni ithal 
edeceğimiz mamulât ve mahsulâtın her 
türlü fırsat  ve imkânlardan istifade  edil-
mek suretile tahdidi hususunda takip et-
mekte bulunduğumuz iktisadî ve bu gün-
kü malî siyasetimizin icabatına istinat ve 
sonra ait senelere sari taahhüdatta bulun-
maktan mümkün olduğu kadar içtinap 
etmek prensibine tevfiki  hareket ederek 
şu iki madde üzerinde tevakkuf  etmiştir. 

Birisi gerek ziraî müessesatta kulla-
nılmakta olan benzin ve petrol yakan 
traktörlerin ağır yağ yakan meselâ mazot 
yakan makinalarla istibdal edilmesi hak-
kında beşinci maddede bir hüküm vardır. 
Müesseselerimiz için bu traktörleri bu sene 
bütçe vaziyetimiz itibarile esasen alamı-
yacaktık. Traktör almak icap ettiği ve 
bütçemiz dahi müsait olduğu zaman da 
onu her zaman almağa imkân vardır. 

İkincisi de tazminata taallûk eder bir 
noktadır. Bu da beşinci maddededir. 
(Tazminat alâkadarana nakten tediye olu-
nur.. Ancak 1929 malî senesi zarfında 
her traktör ve motörlü pulluk ile lâakal 
600 dönüm ziraat yapmış olanlar tazmi-
nat miktarını bankada bırakmak şartile 
mevcut traktörlerine mukabil İktisat ve-
kâletince tayin ve tercih edilecek evsafta 
ağır yağ yakan veya gazojenli traktör 
tedarikini bankadan istemek hakkını ha-
izdirler. Bu kanunun neşrinden sonra dahi 
600 dönüm ve ondan fazla  ziraat yapmayı 
taahhüt eden traktör sahiplerde ayni ta-
ahhütte bulunmak suretile yeniden trak-
tör satın alarak makina ile ziraat yap-
mak istiyenler dahi Ziraat bankasından 
gösterilecek ve bu kanunda münderiç olan 
teshilâttan istifade  ederler. Bankaca te-
darik edilecek ağır yağ yakan veya gazo-
jenli traktörlerin bedellerinden tazminat 
miktarı mahsup edildikten sonra bakiye-
si borçlandırılmak suretile alâkadarlardan 
mukassatan tahsil olunur). 

Kanunda mevzubahs olan ve banka 
tarafından  gösterilen siihulet yalnız borç-
landırılarak bunların mukassatan tahsil 
olunmasıdır. Kanunun şekli böyle olduğu 
halde şimdiye kadar Ziraat bankasında 
ve İktisat vekâletinde böyle bir talep vaki 
olmamıştır. Önümüzdeki senelerde dahi 
böyle bir müracaatın vaki olacağını pek 
az varit görürüm. Onun için maddenin 
kaldırılmış olmasında bir mahzur görme-
dim. 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
— İtiraf  etmek lâzımgelir ki bütün mil-
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lette Hükümet işlerine karşı Devlet ve 
Hükümet makinasmm (Devlet demiye-
ceğim) Hükümet makinasmm vaitlerine 
karşı icraatına karşı kati bir itimat temin 
etmek istersek her şeyden evvel yaptığımız 
işlerin istikrarını temin etmek vaziyet ve 
mevkiinde olduğumuzu unutmamak lâ-
zımdır. 

Büyük Millet Meclisi yeni yaptığı 
kanunlarla temini ile mükellef  olduğu iş-
lerden ricat ederse bu doğru bir hareket 
olmaz. Millete şunu yapacağım diye va-
dettiği halde vadini her hangi bir sebeple 
yapamaması, geri alması dolayısile ben-
deniz bunun tamamen aleyhinde bulunu-
yorum. 

İnkâr edilmez bir hakikattir ki biz-
de bir ziraat memleketi olmanın vermiş 
olduğu heyecanla ve ziraatin ancak ma-
kina ile olabileceği kanaatile 1926 sene-
sinde kendiliğimizden bir kanun çıkar-
dık, her kim motör ve bu gibi ziraat alâtı 
kullanırsa, gelsin bol keseden ikramiye 
verelim dedik. Millete, bu şekilde benzin 
ve petrolla işliyen makinaları kullanan 
çiftçilere  ikramiye verileceği ilân edilince 
herkes harekete geldi. Motör, benzin ve 
petrol alan alana oldu. Fakat birçok suiis-
timaller de oldu. Bunları muhtelif  vesile-
lerle hemen hepimiz biliriz. Bunun önünü 
almak için, bu sefer  bir şey yapalım ki 
yükte hafif,  pahada ağır olacağına yükte 
ağır pahada hafif  olsun diye 1929 şuba-
tında bir kanun yaptık. 

Buna göre petrol ve benzinin yerine 
ağır yağlar kullanmak şartile işliyen ve-
saiti teşmil edelim dedik. Onun da sakat-
lığını gördük, tahdit yoluna gitmeğe baş-
ladık. Fakat bu bilhassa daha teşvikkâr 
oldu. Bir karışlık arazi sahibi olmadığım 
halde Vekil Beyefendinin  evvelce vukubul-
muş olan bir beyanatına nazaran varımı, 
yoğumu satarak arazi almak ve mesleki-
mi değiştirmek hevesine düştüm. 

Deniyordu ki; bir motör olursa şu 
kadar, iki olursa şu kadar, üç veya daha 
ziyade olursa şu kadar vereceğiz. Bu teş-

vikler çiftçinin  hararetini artıracağı gibi, 
çiftçi  olmıyanlarm bile mesleklerini de-
ğiştirecek şekilde teşvikkârdır. 1926, 1927, 
1928, 1929, senelerinde kemali hararetle 
bu memlekette makinayı çoğaltmak husus-
larında gayretler sarfolundu. 

Onun için tekrar edeceğim. 1926 dan 
başlıyarak 1929 ve 1930 da müteselsilen 
takviye edilegelen bir zihniyetin Bütçe 
encümeninin esbabı mucibesinde yazılan 
ve elfaz  noktai nazarından da hiç bir 
şey ifade  etmiyen (iktisadî hâdisatın il-
cası) tabirile, biz bu kanunun tadiline as-
la taraftar  olamayız. Binaenaleyh Ziraat 
vekili Bey arkadaşımızdan da soruyorum. 
Bu kanunlar neşrolunmadan evvel ne ka-
dar traktör vardı? Bu kanunlar neşrolun-
duğu zaman hasılat ne kadardı? Bilâ-
hare ne kadar traktör alındı ve bunun ha-
sılatın artması noktasından ne tesiri gö-
rüldü? Hayatı umumiyeye ne faidesi  ol-
du? Devletin kesesinden ne verdik, hal-
kın kesesine ne koyduk? Yaptığımız bu 
işlerle zararlı mı olduk, fayda  mı getir-
dik. 

Yoksa 4 senede üç defa  tadil edilen bir 
kanunu 1932 de yeniden bir daha tadil 
etmek, yani millete verilen müsaadeleri 
geri almak doğru değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE EN-
CÜMENİ REİSİ) — Bir fincan  suda bü-
yük bir fırtına. 

Taallûk eden haklardan bir santi-
minin dahi kaldırıldığını gösteren bir ke-
lime, bir fıkra  ve bir hüküm yoktur. Lâ-
yiha ortadadır. Birer birer, kelime kelime 
tahlil ederiz. Bu kanun birinci defa  kabul 
edildi. Traktörlere ait gaz, benzin ve sai-
renin gümrük resmi muafiyetine  mukabil 
muayyen miktarda bir tazminat verilsin 
ve bununla bu hesap kapansın. Bunu 
başarmak için de 2 milyon lira bir tahsi-
sat açıldı. Bu birinci kanun. İkinci ka-
nun; tahakkuk eden 2 milyon liranın kâ-
fi  gelmiyeceği görüldü. 3 milyon liraya 
iblâğ için geldi. 3 üncü kanun; ikinci ka-
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nunla üç milyon olan tahsisatın kâfi  gel-
memesinden bu tahsisatın üç milyon altı 
yüz bin liraya iblâğ edilmesi hakkındadır. 
Binaenaleyh bu noktada taallûk eden hak-
ların ödenmesini temin için her kanun 
değiştikçe miktarı tezyit suretile o hakları 
temin etmek gayesini istihdaf  ediyor. Şim-
di müzakere ettiğimiz kanun çıkmazsa 
arzettiğim gibi alacaklıların haklan mual-
lâkta kalır. 

Bu günkü şekilde Ziraat bankası müs-
takil bir müessedir. İstediği zata istediği 
krediyi açar. Yalnız kredi açmak ta iti-
baridir. 

Ağır yağ yakan makinaları alanlara 
Devlet bir tazminat taahhüt ediyor. Bu 
tazminatta bu güne kadar almış olanların 
haklarının tamamen masun ve mahfuz 
olduğunu yine bu kanun temin ediyor. 

Fakat bundan sonra 1932 senesi için 
yeni traktör almak, yeni yeni muameleler 
yapmak lâzım geliyorsa 1932 senesi büt-

çesindeki para miktarına göre yapılmalı-
dır. Yani 1932 senesinde büyük siparişler 
verelim, fakat  bedelini 33, 34 senelerine 
devredelim. İşte bunu doğru görmedik. 
Yanlıştır; nihayete kadar İsrar ederim, 
yanlıştır. Çünkü bu yüz binle beş yüz bin-
le kalmaz. 

MUHLİS BEY (ZİRAAT VEKİLİ) 
(KÜTAHYA) — Hakikaten burada ta-
hakkuk etmiş olan hiç bir hakkı tanıma-
mazlık yoktur. Binaenaleyh bu kanun sev-
kedilirken tahsisat bitmiş olduğu için ta-
hakkuk etmiş olan bazı hakların tediye-
si için beş yüz bin liralık bir tahsisat is-
tenmiştir... 

Bu kanun yapıldığı zaman kaç trak-
tör vardı? 

O zaman tesbit edilmiş olan traktör 
adedi 1850 küsurdur, bunlardan 1400 
ünün tazminatı verilmiş 130 unun dahi 
muamelesi bitmiştir. Bunlar için yalnız 
tahsisat bekleniyor. 

TAKAS KOMİSYONU TEŞKİLİ (OLUŞTURULMASI)  HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Döviz sorunu ciddileştikçe,  dış  ticarette  miktar  dengelerinin  tutturulması  da  önem 
kazanır.  1931 yılında  dışalım  kotalara  bağlanmıştır.  1932'de  bu yönde  bir adım  daha 
atılmakta,  dış  ticarette  mal alımı mal satma koşuluna  bağlanmaktadır.  Bu tablo,  yöne-
timin döviz  sıkıntısı  nedeniyle  dış  alımı kotalarla  denetlemeyi  sürdürüşü  sırasında,  dış-
satım sıkıntılarının  da  çok artmış olduğunu  dile  getirmektedir.  1932'cfe,  yönetim dış  ti-
carette  açık vermek  ve bunu dışarıdan  borçlanarak  kapatmak  gibi bir yolu denememek-
tedir.  Takasın  ilkesi  (yani,  "malımızı  alanın malını almak'")  daha  sonraki  yıllarda  kli-
ringe dönüştürülerek  sürecektir. 

12.5.1932 

19.5.1932 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — 1873 
numaralı kanuna istinaden Hükümetin 
neşrettiği 11940 numaralı kararname ile 
mevkii tatbika koyduğu mukarrerat ih-
tikârı men için yapılmış tedbirdir. Hatta 
hariçten gelen bazı eşyayı ticariyenin mik-
tarının da tahdididir. 

Eşyayı ticariyenin miktarını tahdit-
teki gaye de; ithalât ve ihracat arasında 
muvazene temini ile memleketin malî ik-
tisadiyatına hizmet emelidir. Bunu bir 
kelime ile söylemek isterim ki bu, tatbikat-
ta matlup olan neticeyi hâsıl etmemiştir 
ve beyhude yere gümrüklerden alacağı-
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mız varidat heder olarak bütçemizde ken-
di elimizle bir rahne açılmasına kendimiz 
sebebiyet vermişizdir. Halbuki aradan şu 
kadar zaman geçtiği halde bu muhtekir-
ler maksatlarını yerine getirdiler. Tama-
mile lâzım gelen ihtikârı yaptılar. Bu 
noktai nazardan memleket bu gün. ihti-
kârın tesiri altında kıvranmaktadır. Da-
hası var: Bu gün memleketimizde henüz 
ihtikârın manası da tesbit edilmiş değil-
dir. Bu kanunun da o kanun gibi, kabili-
yeti tatbikiyeyi haiz olduğunu görmüyo-
rum. 

Yalnız kanunun esnayi müzakeresin-
de İktisat encümeninin çok şayanı dik-
kat ve çok şayanı teşekkür bir intibah 
eseri gösterdiğini makamı takdir ve te-
şekkürde söylemek mecburiyetindeyim. O 
da; bu kanunun tatbikatında hususî eş-
yayı ticariyenin mecburî takasa tâbi tu-
tulmıyacağı hakkında koyduğu fıkradır. 
Bu fıkra  iki cihetle şayanı teemmüldür. 
Birisi tüccar için ve millet için bir istipşar 
noktasıdır ki Meclisi Âli hiç bir zaman ti-
careti Hükümetin eline vermek niyetinde 
değildir. 

İkincisi; Hükümeti bir ikazdır ki 
bu noktaya teveccüh edilmesini mânidir. 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
— Hayatı teşriiyesi bir kaç sene olan bu 
arkadaşınız; bir çok kanunların müza-
keresinde bulunmuş, iştirâk etmiş olduğu 
halde bunun kadar tereddütlü ve tatbiki 
itibarile tehlikeli bir kanunun henüz daha 
müzakeresinde bulunmuş değildir. 

Devletin hidematı amme müessese-
lerinin, mülhak bütçelerin, belediyelerin 
hulâsa böyle umuma taallûk eden mües-
seselerle imtiyazlı şirketlerin memaliki ec-
nebiyeden getirecekleri eşyanın, onlarla 
yapacakları alış verişin evvelâ mercii hal-
li, yani Türkiye ile ecnebiler arasındaki 
ticaret ittisalinin vasıtası olarak takas 
komisyonu tesis edeceğiz. Bu takas ko-
misyonuna, kendilerine fazla  para veril-
mesi endişesile bir kaç vekâletin bilmem 

hangi sınıf  daire müdiranı alınacak, mu-
amelâtı cariyeyi tedbir için bir kâtibi umu-
mî bulunacak; ondan sonra işe başlanacak 
ve bunların muamelâtına taallûk eder bir 
talimatname veya nizamname yapılacak 
ve işler mekik gibi dokunacak. 

Bizim idaremizin, bizim idare ma-
kinasının, hepimizin ruhunda husule ge-
tirdiği teessürün yegâne ifadesi,  memur 
eli ile işliyen işlerdeki bataettir. 

Öyle ammeyi alâkadar eden işler ola-
cak ki, zaten Türkiye hakkında yavaş 
yavaş teessüs eden bataet kanaati, bu se-
fer  nihayet atalet kanaati şekline girecek-
tir. Ben bu hususta husule gelecek maddî 
menfaatten  ziyade, manevî zarar karşı-
sında miitevahhişim. 

Bu komisyon etrafında  bir çok mu-
tavassıtların türiyeceğini ve dolayısile iş 
eshabının dedikodularının, ta Meclis ko-
ridorlarına kadar inikâsını şimdiden gö-
rüyorum. 

Hususi ticaret bunlardan müstesna-
dır deniyor. Fakat imtiyazlı şirketler bun-
dan müstesna olmıyor. Bu ciheti düşünür-
ken bir mesele hatırıma geldi. Sureti mah-
susada meşgul olduğum imtiyazlı şirket-
lerden birisile Meclisi Âlice kabul edil-
miş bir lâyiha mucibince, alınması lâzım-
gelen malzemenin Avrupadan celbi lü-
zumunu müzakere ederken, o zat kendi 
malzemesinin gümrükten, bilmem ne res-
minden muaf  olduğunu, çünkü bunların 
kavanini tabiiyeden olduğunu filân  ileri 
sürüyordu. Türk vatanının ve milletinin 
iyiliğini ecnebi nazarında ispat için söyle-
diğim sözlere karşı o adamın halâ kula-
ğımdan çıkaramadığım bir ifadesi  var-
dır. (Sizin kanunlara itimat olmaz, çünkü 
bugün kabul ettiğimizi yarın bozarsınız). 

B. M. Meclisinin işarı, hayatiyetinin 
mevzubahs olduğu zaman, namuslu ta-
nıdığı ellere kuvvet ve salâhiyetini ver-
mekte hiç bir zaman tereddüt etmemesi-
dir. Biz sıra geldiği zaman, B. M. Mecli-
sinin haiz olduğu Başkumandanlık salâ-
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hiyetini Mustafa  Kemale verdik ve ka-
zandık. 

Yakın bir zamanda iktisadî hayatımız-
da müstakil tedabir almak salâhiyetini 
Hükümete verdik. Dünyada bu hususta 
bize takaddüm etmiş hiç bir millet yoktur. 
Şimdi Hükümetin bu kadar kuvvetli salâ-
hiyeti varken, bu güne kadar takas mu-
amelesini bir kararname ile yapıp durmak-
ta iken bizden ayrıca takas kanunu is-
temesinde ne faide  vardır? Kararname ile 
başlanan bir işin bir kanunla teçhiz edil-
mesinde ne gibi bir faidei  ameliye görü-
yorlar ? 

Ankarada muamelâtı ticariyeden bi-
haber, umuru ticariyei hariciyeden biha-
ber, her işin, her mahsulün mahiyeti ve 
borsası, simsarlığı, komusyonculuğu gibi 
ayrı ayrı ve birer âlemi ilim olan işlerden 
bihaber, Devlet memuru olan. heyete ver-
mek, çiftçi  ise Ziraat vekâletinden, tüccar 
ise İktisat vekâletinden bilmem diğer alâ-
kadar vekâletlerden, ne ise, gayrimüte-
canis adamlardan müşevveş, meslekleri 
itibarile gayrimütecanis bir takas komis-
yonu teşkil etmekte bendenizce tehlike 
vardır. 

İki müessese, iki tüccar arasında alış 
verişe ve teferruatına  vâkıf  adamlar mı-
dır? Korkuyorum, bu komisyonun etra-
fında  çok fırıldaklar  dönecektir. Hariçte 
mal satanların şu veya bu suretle hareket-
leri Devlet haysiyetine tesir edecektir. 
Onun için evvel emirde yapılacak işin 
mesulü olan Mustafa  Şeref  Beyin, yapa-
cağı işi ne gibi bir zabıt altına alacakları 
hakkında izahatına çok ihtiyacımız var-
dır. Bu kanunun evvelâ vebali ona ait 
ise sonra da bizedir. 

KEMAL ZAİM BEY (BÜTÇE EN-
CÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ) 
(KONYA) — Bütçe encümeniniz mazbata-
sında, beynelmilel ticaretin bu günkü mudil 
şeklini ve bir de memleket dahilindeki müs-
tahsil sınıfın  henüz teşkilâtlanmamış bulun-
masını nazarı dikkate alarak muvazaadan 

kurtulmanın müşkül olacağını arzetmiştir. 
Fakat memleketin hali hazırda ihracat 
yapmak hususunda ihtiyacı o kadar kuv-
vetli ve mühimdir ki her türlü tedbire te-
vessül etmek, her türlü fırsattan  istifade 
ederek bunu teşvik etmek ve mümkün ol-
duğu kadar emniyet altına almak zaruri-
dir. Bu zaruret muvacehesinde ve esasen 
böyle zaruretler içinde ittihaz olunacak 
tedbirlerin her türlü mahzurlardan salim 
bulunabileceğini tasavvur etmek imkânı 
yoktur. Mahzurlar olabilir. Fakat bu mah-
zurlarla beraber haddi zatinde bu işe te-
vessül edilmesi de faydalıdır.  Vakıa Hü-
kümetin kendi mubayaatını takasa tâbi 
tutması hususunda salâhiyeti vardır. Fa-
kat dikkat buyurulursa lâyihanın birinci 
maddesi, yalnız Hükümet mubayaatını 
değil, idarei hususiye, mülhak bütçeler, 
muhtar müesseseler, imtiyazlı şirketler 
mubayaatını dahi dairei şümulüne almış-
tır. Binaenaleyh Hükümete evvelce veri-
len salâhiyet, bunu yapmağa kâfi  gelmez 
ve böyle bir lâyihanın Heyeti Celilenize 
arzedilmesine de ihtiyaç vardır. 

M. ŞEREF BEY (İKTİSAT VEKİLİ) 
— Kanunun mevzuu şudur: Devlet büt-
çesinden veyahut hususi ve mülhak büt-
çelerden veyahut bir imtiyaz işleten şir-
ketler bütçesinden ecnebi memleketlerden 
satın alınacak malları tediye itibarile ta-
kasa tabi tutmak, yani bu eşyanın satın 
alınması üzerine hiç bir tahdit konmuş 
değildir. O, umumi ahkâm ve ayrıca alın-
mış olan tedbirlere tabiatile tabidir. Yal-
nız tediyesi tahakkuk edebilmek için alı-
nan eşyanın kıymetine muadil miktarda 
memleketimiz mahsulâtından eşya çıkar-
mak, satın almanın bir şartı olmak üzere 
ikame edilmiştir. Bunun Hükümet tarafın-
dan bu yolda iltizam edilmesinin çok 
esaslı ve derin sebepleri vardır. 

Malûmu âliniz olduğu üzere bir mem-
leketin millî iktisadı, bilhassa ihracatına 
istinat eder. Hariç pazarlarda malları 
için emin mevkiler tutabilmiş olan mem-
leketlerin millî iktisadı sarsılmaz bir resa-
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net gösteriyor. Bunun, içindir ki her mem-
leketin buhran olmıyan zamanlarda da-
hi esaslı tedbirler alarak hariç pazarları 
zaptetmek emelidir. Bu böyle iken dünya 
buhram, vaziyeti büsbütün değiştirmiştir. 
Bu gün haricî pazarlar bir çok yeni ka-
yitlerle takyidata tâbi tutuluyor. Çünkü 
her memleketin iştira kuvveti azalmıştır 
ve günden güne azalmaktadır ve azalan 
iştira kuvvetinin memleketin elzem olan 
eşyasına sarfedilebilmesi  için bir çok ted-
birlerle her memleket pazarlarını adeta 
müstahkem bir kale haline sokmaktadır. 
Bu tedbirlerin en müteammemi olarak 
döviz tahdidi tedbirleri gelir. Ecnebi pa-
rası tedarik etmek için konmuş olan şart-
lar ve tedbirlerdir. Onun yanında mem-
lekete ithal edilecek eşyayı cins ve mahi-
yetleri itibarile muvakkat memnuiyetlere 
tâbi tutmak, miktarlarını tahdit etmek 
tedbirleridir. Onun yanında memlekete 
vaki olan eşya mübadelesinin tediyesini 
kredi namile para vermeksizin bankalar 
vasıtasile yapmak tedbirleridir. Bunun ya-
nında ofis  de kompanzasyon denilen ta-
kas merkezleri, büroları tesis etmek tah-
didatı vardır. Bundan iki üç sene evve-
lindeki haricî ticaret vaziyetini nazarı iti-
bara alırsak bir kısmını ve en mühimlerini 
arzettiğim şu tahdidattan hiç birisine te-
sadüf  etmeyiz. Bu gün bu tahdidat hemen 
her memlekette mevcuttur. Bu tahdidatın 
inikâsları her memleketin ihraç eşyalarına 
göre değişmektedir. Bunlar içinde en az 
müessir addolunan döviz tahdididir. 

Bu tahditler bizim ihracatımız üze-
rinde diğer Devletlerin ihracatına nazaran 
daha ziyade tesirler yapmaktadırlar. Çün-
kü, bu döviz tahdidatında dahi Devlet-
ler dövize müsaade edebilmek için eşyayı 
birinci, ikinci, üçüncü derecede ehemmi-
yeti haiz eşya listelerine tefrik  etmektedir-
ler. Bizim ihraç ettiğimiz eşyanın ekseriye-
ti azimesi üçüncü listeye yani ziynet eş-
yası listesine ve istihlâkinden sarfı  nazar 
edilebilir mahiyette olan eşya listesine da-
hil olur. Bu itibarla hariç tesiri en az olan 

döviz tahdidi dahi bize diğerlerine nisbet-
le daha ziyade tesir yapmaktadır. Kon-
tenjanda mesele aynidir. Meselâ biz de 
kontenjan tesis etmişiz. Bizim kontenjan 
listelerimizi tetkik ettiğimiz zaman görü-
leceği veçhile bir (A) listesi vardır. On-
da memleketin fabrikalarının  işlemesine 
lâzım olan eşyayı serbest bırakmışız. Bir 
de (B) listesi vardır. Teşviki sanayiden 
müstefit  olan fabrikaların  maddei ipti-
daiyelerini, sonra makina ve teferruatını 
serbest bırakmışızdır. Bunlardan hariç ka-
lanları da tahdide tâbi tutmuşuzdur. Eş-
yanın memleket dahilindeki ihtiyaca göre 
ve ihtiyacın şiddetine ve hafifliğine  göre 
yüzde muayyen bir miktar - her eşyada 
mütefavit  bir miktar - tahdide tâbi tu-
tulmuştur. 

Demek oluyor ki bir memleket bi-
rinci zümreden yani maddei iptidaiye, 
makina, alât, edevat zümresinden eşya 
ihraç edecek olursa onun ihracatı her 
türlü tahdidatın vazına rağmen yürüye-
bilmektedir. Fakat bir memleketin ihra-
catı böyle olmayıp ta tütün, üzüm, incir, 
portakal gibi ve diğer buna benzer eşya 
kabilinden olursa tâbi olduğu liste itiba-
rile tahdidattan daha ziyade müteessir 
olmaktadır. Sonra her memleket gün-
den güne düşen iştira kuvvetini kendi 
memleketi dahilinde yeni bir hayat uyan-
dırabilmeğe sebep olarak kullanmaktadır. 
Ben senin malını alacağım, şu şartla ki; 
aldığım mala verdiğim para benim mem-
leketimde de bir hareket uyandırmalıdır. 

Yani benden ayni miktarda eşya ala-
caksın demektir ve bu, vaktile olduğu 
gibi eşyanın tabii nizamını bırakmak de-
mek değildir. Hatta Polonya, Çekoslo-
vakya, Avusturya, Macaristan gibi mem-
leketler katî karar vermişlerdir ki eşya 
vermeden eşya ilmazlar. Demek oluyor 
ki, bu günkü ihracat vaziyetimizde pazar 
kendi haline bırakılmış değildir. Bir ta-
kım tahdidat mevcuttur. 

930 senesinde 147 milyona bağladı-
ğımız ihracat, kontenjan dolayısile 127 
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milyona, bağlanmış ve ithalâtımızla teva-
zün ettirilmiş bulunuyor. Vaziyet, gelecek 
senenin ancak 100 milyona baliğ olabile-
ceğini göstermektedir. 

Bu suretle ihracatımızı tahakkuk etti-
rebilmek, hiç olmazsa tabiî ihracatı daha 
esaslı bir emniyet altına alabilmek için 
müessir ve katî tedbirler almak zarureti 
karşısındayız. Bu tedbirleri de icat etmeğe 
ihtiyacımız yoktur. Diğer devletlerin tat-
bikatı, ne gibi tedbirler almak lâzımgel-
diğini bize göstermektedir. Diğer devlet-
lerde hususî ticaret, teşekküllere tâbi ol-
duğu için kendi aralarında takaslarını 
bizzat tahakkuk ettirmektedirler. Maat-
teessüf  memleketimizde hususî iktisat, te-
şekküllere bağlı olmadığı için bunu ta-
hakkuk ettirmekte büyük müşkülât var-
dır. Biz imar devresinde olduğumuz için 
gerek devlet, gerek vilâyet ve belediye gibi 
mahallî hizmetleri deruhde etmiş teşek-
küller Avrupadan bir çok ithalât yap-
maktadırlar. Elektriklerimizi, sularımızı 
yeni tesis ediyoruz. Bu hizmetlerin hepsi 
ferdin  mukadderatına hâkim olduğu ke-
sesinden yapılmış hizmetler değildir. 
Ammeden vergi, resim ve diğer suretle 
toplanmakta olan paralardandır. Bunun 
için bunların ithalatında hangi memle-
ketten almacaksa o memleketin ithal edi-
len eşyasının kıymeti mukabilinde mem-
leketimizden mahsul alınmasını şart koy-
duk. 

Bu şartı teklif  ettiğimiz zaman me-
murların, ticaret işinde vasıtalık edeceği-
ne dair bir vaziyet ihdas etmiş olmuyo-
uz. Halktan vergi ve para alan amme 
müesseseleri ve amme hizmetini gören 
imtiyazlı şirketler bu alacakları şeyleri 
tamamen kendi organlarile yapmaktadır-
lar. Yalnız bunlara bir şart koyduk. Di-
yoruz ki alacağınız eşyayı ilân ettiğiniz za-
man bir şart koyacaksınız: Bu eşya mu-
kabili memleketten aslâ döviz çıkmaz. 
Binaenaleyh hariçten girecek mala karşı 
Türk malı bulunduracaksınız. Türk ma-

lı alacaksınız ve memlekette satılarak ka-
lan eşya bu emtia karşılığı olacaktır. 

Nitekim diğer memleketlerden bir 
çoğu da bu yolu takip etmektedirler. Bu 
kanunî hizmeti ifa  için yeni bir uzvun ih-

.dasına zaruret olduğunu zannediyoruz. 
Bu günkü iktisadî vaziyetin gidişine na-
zaran da bu vaziyet genişliyecektir. Bu 
hususta bir organ lâzımdır. 

Bu kanunda komisyon tesisi kanu-
nun ruhunu teşkil etmez. Esas itibarile 
bu kanunun ruhu, umumî kâtiplik na-
mile bir heyetin teşkilidir. Bu heyet bir 
taraftan  bir sene zarfında  şimdiden tah-
minleri yapar. 1932 senesi zarfında  bu 
saydığım müessesatın hariçten alacağı ih-
tiyaç nedir, bunlar hakkında bir liste an-
zim eder ve muhtelif  lisanlarla muhtelif 
memleketlerde ilânlarda bulunur ve bun-
ların talebini tahrik eder ve gelen teklif-
leri göz önünde tutarak hakikî miktarla-
ra göre o malların ihraç edilip edilmiye-
ceğini takip eder. Bu kanunla ihtikâr 
arasında bir münasebet yoktur. İhtikâra 
meydan vermemek için 1873 numaralı 
kanunu kabul etmişizdir ve kanunî salâ-
hiyate binaen kontenjan usulü meydana 
konmuştur. Kontenjan ayrı, takas ayrı-
dır. Kontenjan, vaki olan ithalâtı tahdit-
tir. Memlekete mümkün olduğu kadar 
hem borç yaptırmıyacak, hem de mem-
leket parasile ecnebi dövizini fazla  arat-
tırmıyacak bir ihtiyacı da sıkmıyacak su-
rette ithalât üzerinde bir murakabe tesisi 
maksadile bir kontenjan konmuştur. Ta-
kas meselesi kontenjanla kabili kıyas ol-
mıyacak bir surette ayrı bir mahiyet ar-
zetmektedir. Bu, hariçten alacağımız eş-
yanın yeni bir şarta tâbi tutulmasıdır. İh-
tikâr meselesi kontenjanla alâkadardır. 
Binaenaleyh takasın ihtikârla hiç bir alâ-
kası yoktur. 

Bütçe encümenile Hükümetin teklifi 
arasında bir nevi tenakuz vardır gibi gös-
terdiler. Halbuki aramızda hiç bir tena-
kuz yoktur. Bütçe encümeni müzakere-
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miz neticesinde taayyün eden noktai na-
zarları teklif  edilen kanunun esasında 
münderiç olan fikirleri  daha ziyade tasrih 
etmeğe hizmet etmiştir. 

Refik  Şevket Bey buyuruyorlar ki; 
bir şirkete imtiyaz verilmiş şirketin imti-
yaz mukavelesi yapılırken o mukavele 
mucibince hariçten getireceği eşyanın güm-
rükten muafiyeti  ve saire mukavelede mu-
sarrah iken. bunu takasa tâbi tutmak, 
imtiyaz mukavelesinde verilmiş olan hak-
kı geri almak demektir ki; bu doğrumu-
dur, buyurdular. 

Bu memleketin amme hizmetini gör-
mek üzere memlekete gelmiş olan serma-
yenin memleketin hayat şartlarına uygun 
olması lâzımgelir. Hayat şartlarına uy-
mağı kendisine bir vazife  bilmiş ve ona uy-
muş olanlar almış olduğu paraya istihkak 
kesbetmiş olurlar. Ne vakit ki yalnız bir 
şirkete yeni bir yük tahmil edilirse o vakit 
bu mesele mevzubahs olabilir. Böyle umu-
mî olarak çıkan hükümlere kimsenin bir 
diyeceği yoktur. 

Bununla yeni bir salâhiyet talep edil-
mektedir. Hatta 1873 numaralı kanunda 
dahi Hükümete kendi salâhiyetleri hari-
cinde esaslı bir salâhiyet verilmiş değil-
dir. Bir memlekette ticaretin tahdit edil-
mesi icraî işlerdendir. Maksadımız ta-
mamen açıktır. Amme kesesinden yapılan 
hizmete mukabil vergi olarak alman pa-
ra mukabilinde hariçten gelecek olan eş-
yayi kıymet itibarile memleketten çıka-
cak eşya ile ödemeği temin etmekten baş-
ka bir şey değildir. Onun çaresini ancak 
burada bulduk ve bunu muvazaasız ta-
hakkuk ettirebilmek için ayrı bir uzviye-
tin teşkilini zarurî gördük. Bu maksatla 
kanunu huzurunuza arzettik. Yoksa ayrı 
bir maksat, hâşa, sizden sizin haberiniz 
olmaksızın her hangi bir tedbiri tasdik 
ettirmek gibi bir vaziyet almış değiliz. 
Böyle bir şeyi ne siz bizden beklersiniz, 
ne de biz size karşı yaparız. 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
— Maalesef  Mustafa  Şeref  Beyefendinin 

verdikleri izahat, kendilerinin kudreti il-
miyelerine rağmen içinde bulundukları 
işin tam mahasalı olarak katî, amelî ve 
müsbet değildir. Her vakit ilim ve irfan-
larından sureti mahsusada istifade  etti-
ğimiz Mustafa  Şeref  Beyefendi,  bize dünya 
hayatı iktısadiyesinden, husule gelen iş-
tira kudretinin azalmasından mütevellit 
dertlere çare olmak üzere mevzubahs ik-
tisadî kanunlardan tedbirlerden bahsetti-
ler ki bu hususlarda evvel ve ahir kendi-
lerile beraberiz. Ne döviz suretinde, ne 
kredi şeklinde, ne takas usulünde, ne kon-
tenjantman meselelerinde kendilerile en 
ufak  noktai nazar ihtilâfımız  yoktur. Bun-
lar öyle prensiplerdir ki yalnız bizim bul-
mamız değil cihanın bulmuş olduğu, tat-
bikte olduğu tedbirler meyanındadır. Ci-
hanın gittiği yoldan, ayrıldığımız gün asıl 
felâket  başlıyacaktır. Bu takas kanunu-
nun vereceği faide  ve menfaatle  diğer 
tedbirler ve bahusus bu işin serbest bıra-
kılmasından hâsıl olacak iyilikler muka-
yese edildikten sonra hüküm yürütmek 
doğru olur kanaatindeyim. Yoksa her 
hangi bir komisyon teşkil edip filiyata 
geçtikten sonra izalesi nâkabil tahribatı 
maddiyeye de yol açılmış olacaktır ve 
maalesef  bize çok pahalıya mal olacak-
tır. 

Türkiye gibi vâsi bir memleketin 
şark ve garbinde husule gelecek, yapıl-
ması istenilecek her hangi bir haricî alış 
verişin, takas muamelesinin merkezde 
toplandırılmasındaki müşkülâtı ticariye de 
zannederim nazarı dikkate alınmağa de-
ğer. 

Bu işlerin şimdiki halile muhafaza-
sında yeni bir kanun yapmaktan husule 
gelecek faydaya  nazaran daha çok fayda 
vardır. 

Zaten bu kanunun heyeti umumiyesi 
bir salâhiyet istemek değildir. O salâhiyet 
İktisat vekâletinde, İcra Vekilleri Heye-
tinde vardır, tatbik olunuyor. Maksat bir 
komisyon teşkil ederek bu komisyonun 
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parasını istemekse o halde bu gayet basit 
bir şeydir. Hiç vazifesinden  bahsetmiye-
rek takasın, şu veya. bu şekilde olacağın-
dan bahsetmektense, şimdi olduğu gibi bu 
keyfiyeti  Vekilin doğrudan doğruya uh-
dei mesuliyetinde bırakmak ve kanunu 
ret en muvafık  yol olur. Filân numara-
lı takas komisyonuna mukabil desinler ki: 
takasla meşgul olan. memurlara verilmek 
için bazı masraflara  ihtiyaç vardır, fazla 
adam bulunmasına ihtiyaç vardır; derhal 
verelim. Fakat şu ve bu şekilde bir ka-
nunla bir komisyon, teşekkül edecek ve 
bunun azası vekâletlerin şu sınıfından  mü-
rekkep olacak, şark ile garbin muamelâtı 
ticariyesi burada tekâsüf  ettirilecek gibi 
bir takım şeyler olacaktır ki bunlar, bu 
kanunun gayesini maksadını teshil değil 
teşviş edecektir. 

Umumî takas komisyonu meselesi ti-
careti hariciye meselesidir. Her halde mal 
satmak hususunda, ticarî vaziyete daha 
çok teşmil etmek ve maksadımızı istihsal 
noktasından daha çok faydalı  olur zanne-
diyorum. 

Mustafa  Şeref  Bey ile çok esaslı bir 
noktada, kanunu anlatmakta ihtilâfatımız 
vardır. Bendeniz bu kanunun kabulü 
aleyh indeyim. Takasın tatbikma mâni 
yoktur. Fakat bu kanun çıktığı gün ta-
kasın bizi alabura etmesi ihtimali var-
dır. 

HALİL BEY (İZMİR) — Bendeniz 
İzmirden gelirken ticaret odasından bir 
liste aldım. İzmir, malûmu âliniz mem-
leketin ihracatının % 70 ini yapan bir is-
keledir. 1931 senesinden istok olarak kal-
mış malları bu liste göstermektedir. Lis-
teyi tetkikimde gördüm ki, tütünden ma-
ada memleketimizin yetiştirdiği hezar çe-
şit malların hepsi ya satılmıştır, veya sa-
tılmağa amade olarak tüccarların elinde-
dir. Binaenaleyh bendenizce memleketin 
malları istok halinde yığılıp kalmış bir 
vaziyette değildir. 

Hükümetin kendi mubayaasında ala-
cağı mala karşı size mal vereceğim de-

meğe her zaman salâhiyeti vardır ve buna 
hiç bir mânii kanuni yoktur. Hükümet 
mubayaatında serbesttir. Şimdi elde bü-
yük istokların mevcut olmadığına göre 
Hükümet yalnız kendi mubayaatına has-
retmek suretile bu takas muamelesini tat-
bik etsin ve tatbikatta hakikaten muvaf-
fakiyet  hâsıl olursa ve söylenen endişeler 
varit değilse o zaman yavaş, yavaş diğer 
sahalara da teşmil etsin, esasen kanunun 
teklifinde  imtiyazlı şirketler meselesi var-
dır ki bu mesele üzerinde biraz tevakkuf 
etmek icap ediyor gibi geliyor bendeni-
ze... Vekil Beyefendi  buyurdular ki, hi-
dematı amme için buraya sermaye vazet-
miş olan şirketler memleketin hakikaten 
kendi şeraiti hayatiyesine intibak etmeli-
dirler ve memleketin şeraiti hayatiyesi 
onların hukuk ve menafii  noktai nazarın-
dan tahdidi mucip olacak şeyler varsa 
onlara da katlanmalıdırlar, doğrudur. Fa-
kat bendeniz görüyorum ki; tahditleri 
yaparken yani buraya sermaye vazetmiş 
olan ecnebi sermayedarlar hakkında tah-
dit veyahut onların menfaatlerini  az çok 
ihlâl edebilecek tedabiri kendilerine em-
poze ederken, cebrederken öyle zannedi-
yorum ki memleketin şeraiti iktısadiyesi 
noktai nazarından çok dikkatli buluna-
cak zamanlardayız. 

Elimizde güzel bir memleket var, 
çok güzel bir memleket. Belki aşkımın 
fazlalığından  olacak, cennet yapılacak ve 
cennet şeraiti yaratılabilecek güzel bir 
memleket var. Fakat tarihimizin bize tah-
mil ettiği bir çok ağır mücadelelerle baş-
ka sahalarda uğraşa, uğraşa nihayet bu 
vatan parçasını elimizde muhafaza  ede-
bildik. Fakat buraya istinat ederek ora-
larda uğraşırken burayı tamamen ihmal 
ettik. Yolu yok, şimendiferi  yok, batak-
lık her yerde, nehirleri tathir edilmemiş, 
limanları yok bir vaziyette bıraktık. Şim-
di bir kaç sene memleket müstesna bir 
heyecan yaşadı. O bir kaç müstesna sene-
lerin bolluğu bize çok büyük işler yaptır-
dı. Bu kadar şimendiferler,  köprüler yap-
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tık, muazzam işler yaptık. Fakat mem-
leketin ihtiyacatına nisbetle yaptığımız şey-
ler lâşeydir. Çok muazzam işlerimiz var-
dır. Teçhizatı bir an evvel yapmak, muat-
tal mühmel menabii bir an evvel işlete-
bilmek için çok gayret etmek bir an evvel 
neticeye vâsıl olmak mecburiyetindeyiz. 
Çünkü etrafımızda  bulunan faaliyet  ve 
bu buhranlı faaliyetin  hayatı iktısadiye-
mizde hazırlamakta olduğu akibeti elbet-
te geçen giin Başvekil Paşa Hazretlerinin 
hususî bir müzakere esnasında hepinize 
açık bir surette söylemiş oldukları üzere 
malûmunuzdur. Binaenaleyh mukabil ta-
rafa  karşı memleketin mukavemet kudre-
tini yalnız silâhla değil iktisadî kabiliyetle 
de bir an evvel ihzar etmek mecburiyetin-
deyiz. Bunu ne ile yapacağız. Kendi eli-
mizdeki vesait müsait olmazsa şüphesiz 

ki ecnebi sermayesile. Ecnebi sermayesi 
buraya gelirken emniyet ve istikrar ister. 
Muazzam işler için kendi sermayemizin 
kâfi  olmadığı şeyler için demek istiyorum. 
Kendi sermayemiz kâfi  ise mesele yoktur. 
Binaenaleyh bence şimdilik imtiyazlı şir-
ketleri bu kayde tâbi tutmaktan sarfı  na-
zar etmelidir. Çünkü elde büyük âletleri-
miz yoktur. Binaenaleyh Hükümet kendi 
mubayaatı için şimdilik bunu tatbik et-
sin ve ecnebi şirketlerini bu kayitten kal-
dıralım. Hükümet işi kendi mubayaasına 
hasredecekse bunun için de ayrı bir teşki-
lâta lüzum görmüyorum. Çünkü o mu-
bayaasını kendi vesaiti le yapmaktadır. 
Binaenaleyh kanunu kabul etmeğe de lü-
zum kalmaz zannediyorum. Yeni teşkilâ-
ta, yeni masraflara  da lüzum yoktur. 

MUVAKKAT MUVAZENE VERGİSİ HAKKİNDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Muvakkat  muvazene (geçici  bir denge)  vergisi, bütçe denkliğini  sağlamak  için 
buhran ortamında  getirilen  olağanüstü  vergilerdendir.  Bu verginin yükümlülüğü,  esas 
olarak  ücretliler  ve maaşlılar  üzerinde  kalacaktır. 

23.5.1932 

M. ABDÜLHALİK BEY (MALÎYE 
VEKİLİ) — Mükellefiyet  doğrudan doğru-
ya tediye üzerinedir .... İktisadi buhran 
kanununda da bu fıkra  vardır. Tediye her 
ne kadar yapılmamışsa tahakkuk etmiş-
tir.... Tahakkuku esas tutarsak, iki üç 
sene sonra da verilse vergiye tabi olacak-
tır.... Vergi yalnız Devletin memur ve 
müstahdemlerine ait değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE EN-
CÜMENİ REİSİ) — İktisadi buhran ver-
gisi kanununda verginin tahakkuku için 
esas, tediyedir. Onun içindir ki, daha 
evvel tahakkuk edip de henüz tediyesi 
yapılamıyanlar da muvakkat madde ile 
verginin dairei şümulüne alınmışlardır.... 
Bu kanun da buhran kanununun tertibi-
ne tabi olmuştur.... 

Ya tediye veyahut tahakkuk esas 
olur. Tahakkuk esas olduğu zaman, eline 
geçmiyen bir paradan vergi vermek vazi-
yeti hâdis olur. Tediye esas olduğu zaman, 
aldığı bir paradan vergi verecek demektir. 
Eğer bunu bertaraf  edip de, hem tahak-
kuku, hem tediyeyi esas tutalım dersek, 
bu sefer  ... bu kanun yalnız devairi res-
miye için değil, aynı zamanda, bu mükel-
lefiyet  diğer birçok müessesat içindir. 

M. ABDÜLHALİK BEY (MALİYE 
VEKİLİ) — Verginin prensibi tediyedir. 
1932 senesi içerisinde ne tediye olunursa 
ondan kesilecektir. 1932 senesi muvaze-
nesi o suretle yapılacaktır. Şu zamanda 
tahakkuk etmiş, şöyle olmuş, böyle ol-
muş. Bunlar mevzubahs değildir. 
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KİTAPÇI HÜSNÜ BEY (İZMİR) 
— Her teklifte  aranılacak birinci şart, 
mükellefin  onu ifaya  kudretinin kiyafet 
yahut ademi kiyafetidir.  Bu vergide Mali-
ye vekâleti anladığıma göre tarzı cibayet-
teki kolaylığı nazarı itibara alarak bu 
noktayı hiç nazarı dikkate almamış, ale-
litlâk her ücretin, her maaşın vergiye tâbi 
olacağını kaydetmiştir. 

Eğer bu şekilde biz bu vergiyi alırsak 
iş hayatı bundan yine çok müteessir ola-
caktır ve iktisadî hayatımız sarsılacak-
tır. Çünkü bu gün memlekette kazancın 
azlığı neticesi cironun % 80 ini maaşlar 
teşkil eder. 

Gazetelerde gördüm. İzmirde muta-
vassıt bir aile, üç çocuklu bir aile 114 
lira ile geçinebilir. Sonra çok gariptir, 
20 liradan yukarısı mükellef  tutuluyor. 
İnhisar bütçesinden birçok adamlara 400 
hatta, 800 lira da muavenet faslından  bir 
para veriliyor. Bendeniz bu vaziyetle bu 
vergi arasında bir tezat görüyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY 
(MALİYE VEKİLİ) — Biz bu vergiyi 
biliyorsunuz ki fevkalâde  olarak kabul 
ettik. Yani bu, 1932 senesi muvazenesini 
temin için vazettiğimiz bir vergidir. Bunun 
istisnası küçükten yukarı gidildikçe azalır. 
Maaşatın 20 ile 30 lira arasındaki kısmı 
daha çoktur. Bu istisnadan esasen bir 
milyon lira gitmiştir. Fakat biliyorsunuz ki, 
ihtiyaç olmadığı zamanda Maliye vekili 
böyle bir vergiyi tarha lüzum görmez. 
Masraf  göz önüne alındığı takdirde bunu 
kapatabilmek için şümullü bir vergi tar-
hile her halde bir varidat bulmak mec-
buriyetinde kalındığı anlaşılır. Masraflar 
çok sıkışıktır, bir yerden kısmak imkânı 
yoktur, fazla  varidat temini imkânı da 
yoktur. Muvazeneyi bunun üzerine yaptık. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
RS.) — Zarureti maliyenin sevkile son 

bir mecburiyet olarak kabul edilmiş bir 
kanundur. Yoksa bu kanunu; iktisadî ve 
içtimaî cepheden tetkik edersek, vergi 
kanunlarile ölçülür bir kanun değildir. 
Öyle olsaydı daimî bir kanun denirdi. 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
— Hangi tedbirdir ki neticesinde umu-
mun menfaati  vardır, mutlaka o tedbirin 
insanların omuzlarına yükletilmesi gayet 
tabiidir. Yalnız bundan evvel çıkardığı-
mız iktisadî buhran ve şimdi çıkarmakta 
olduğumuz muvazene vergileri mahiyet-
leri itibarile resmi ve hususî müesseseler-
de çalışan ve maaş alan bir kısım vatan-
daşların omuzlarına yükletilmiş yükler-
dir. 

İçinizde bir müessesesi olan ve mai-
yetinde 3, 4 ve bazan da 5, 6 kişi çalıştı-
ran bir arkadaşınız sıfatile  söyliyorum 
ki; benim dünkü kazancım bu günkü 
kazancımdan çok eyi idi. Ben bu gün 
kendimden ziyade yanımdaki kimselerin 
hayat ve mahşetlerini temin ve senelerden 
beri yanımda çalışan bu adamların aile-
lerine medarı maişet olmak noktasından 
kendimi esaslı bir vazife  ile mükellef 
görüyorum. Kabul ettiğiniz kanunlarda bu 
müstahdemine yükleteceğiniz yükün mec-
muu zannederim ki kazancile, muvaze-
nesile ve buhran vergisile % 30 u bulu-
yor, yani para kazanan işçi; geçen sene-
lere nazaran bu gün % 30 dan fazla  bir 
mükellefiyete  tâbidir. Hükümetin noktai 
nazarını bir defa  daha celbediyorum. Müs-
tahdem ve memurlardan maadasının bu 
mükellefiyetlere  iştiraki hiç yokmuş gibi, 
diğer vatandaşları alâkasız bırakmamak, 
onları da az veya çok bir vergi ile mükel-
lef  tutmak için bir hazırlık yapmalarını 
söyliyerek bu kanunun evlâ bittarik ka-
bulünü ve kabul edilecek olan bu kanun-
la millet ve Devlet hayatını tarsin ettiği-
mizi söylemeği bir vazife  addederim. 

I 
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TÜTÜN İNHİSARI (TEKELİ)  1932 SENESİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

Tekeller,  Osmanlı İmparatorluğu  nun yapısından  Cumhuriyetin  ekonomisine akta-
rılmış kuruluşlardır.  \920"terin  ikinci yarısında,  yeni rejimin tekelleri  ekonomik  amaç-
larla  kullanma  gücü tam değildir.  Lozan'ın  bazı hükümleri  bunu sınırlamıştır.  1929 / 30'-
dan  sonra artık  bir sınır söz konusu değildir.  1930'cfa  kurum/aşan  devlet  tekelleri,  yöne-
tim için birkaç  yönden  kullanışlıdır.  Burada  tiitün, tuz, alkol  ve alkollü  içki tekellerinin 
tartışılmasında,  ekonomide  devlet  tekelinin  tipik  olan yönlerini izleyebiliyoruz.  Tütünde 
devlet  tekeli-üretici-tiiccar  üçgeninden  kaynaklanan  sorunlar;  tuz tekelinde  tekel  resmi-
nin ne kadar  olması gerektiği;  ispirto ve ispirtolu  içkiler  tekelinde  özel kesimin ticaret 
olanaklarının  daraltılması  görüşülüyor.  1931 'de,  çeşitli  tekeller  birleştirilerek  katma  büt-
çeli İnhisarlar  İdaresi  (Tekel)  oluşturulmuştur. 

26.5.1932 

AHMET İHSAN BEY (ORDU) — 
Memleketin en mühim istihsaline ve en 
canlı hayatına taallûk eden ve fırka  prog-
ramının çok yakından temas ettiği bir 
mesele üzerinde müzakereye başladık. Bir 
devlet sermayesile işliyen yerlerde işlerin 
nasıl yürüdüğünü görmek isteriz. Bizim 
fırka  programımız Hükûmetçidir. Bu prog-
ramın koyduğu madde çok güzeldir ve bu 
program sevkile muhtelif  yerlere serma-
ye koyduk; şimdi bu sermayeleri koydu-
ğumuz müessisleri tetkik ettikçe görüyo-
ruz ki, sermaye güya kar imiş gibi an-
cak havanın içinde eriyip gidiyor. Acaba 
bir yanlışlık mı var? Bu yanlışlık idare 
etmekte midir, yoksa parayı vermekte mi-
dir? 

Tütün inhisarı hakkında Bütçe en-
cümeninin verdiği rapora bakarsanız yan-
lışlık değil, fenalık  bu paraları kendilerine 
tevdi ettiğimiz idarelerin yüzünden çık-
mıştır ve bu husus sabittir. Bu ayni za-
manda fırka  programı üzerinde büyük bir 
darbe yapıyor. Millet nazarında takip 
etmekte olduğumuz Hükûmetçilik siya-
setinin yanlış olduğu zehabını veriyor. 
Bu fırka  programı emrediyor diye mües-
seseler açtık sermayeler koyduk, fakat 
bu müesseseleri ellerine verdiğimiz me-
murlar, memur kafasile  çalışmışlar, kom-
mersiyal kafasile  hareket etmemişlerdir. 

Bu müesseseler için dökülen sermaye 
milletin kesesine, hazinesine bir varidat 

temin etsin diye teşekkül etmiş bir mahi-
yeti ticariyedir. Evvela, bunların bir tüc-
car gibi defter  tutması, alım ve satımı bil-
mesi lâzımdır. Bütçe encümeni ne diyor? 
Tütün inhisarının hesapları bozuktur di-
yor. 

Hesabı bozuk olan tüccarları taksi-
ratlı müflis  diye mahkemeye verirler. Be-
nim defterim  bozuk olursa mahkemeye 
verirler. Bütçe encümeni, hesapları yanlış-
tır diyor, envanteri yoktur diyor. Hal-
buki müfettişleri  var, aylık alırlar. Blân-
çoya bakarsanız aktif  6 milyon, mevcut 
tütün bir buçuk milyon ve saire. Evet 
tütün var amma toz halinde, yakılmak 
üzere İzmir ambarlarında duruyor. Bu 
nasıl ticarettir? Ticaretten işten, serma-
yeden anlamıyanların elinde, bu serma-
yeyi halâ bırakacak mıyız? 

Bize arzular dermeyan ediliyor. Büt-
çe encümeni inşallah bundan sonra doğ-
rulur, diyor. Bu ne demektir efendiler? 
Maliye vekâleti tüccarın hesaplarını ya-
kalayıp vergi almağa kalktığı zaman in-
şallah bundan sonra işin doğrulur; diye 
yakasını koyvermiyor. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE 
ENCÜMENİ REİSİ) — Hesaplarında 
teahhur vardır dedik. Çünkü diğer tica-
rethaneler sene başından üç dört ay sonra 
bilânçosunu yapamıyor. Ancak bir sene 
sonra yapabiliyor. Muhasebesi ıslaha muh-
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taçtır dedik. Yoksa bozuktur, demedik. 
Tütün idaresinin bilânçosunda biz yan-
lışlık görmedik. İki defadır  mülhak bütçe 
oluyor. Şayet yanlışlık olsaydi - Devlet 
demiryollarının bilânçosunda çok açık 
olarak yanlışlık vardı, bunu gördük ve 
mazbataya yazdık - Bunda da görseydik 
tabiî ayni veçhile, bilâ tereddin yazardık. 

Fakat hesapta teahhur vardır, muha-
sebeyi ıslah etmek lâzımdır demek başka-
dır. Hesap yanlıştır, hesaplar bozuktur. 
Bu yine başkadır. 

İdarenin envanteri vardır. Fakat bu-
gün içinde bulunduğumuz senenin ve en 
yalan senelerin rayicine göre kıymetlen-
dirilmiş bir envanter değildir. İdare 1931 
senesinde bu işe başladı. Geçen sene maz-
batımızdaki ısrar ve temennimiz üzerine 
bu başlandı. Vakıa hususî bir ticaretha-
nenin muamelâtı gibi depolarında 18-20 
milyon kiloya yakın tütün bulunan hu-
susî bir ticarethane gibi her sene mev-
cudatını yeniden hesap ederek günün ra-
yicine göre kıymetlendirip defteri  kebirin 
tadil veya tashih etmesi, yani kâr ve za-
rarını tesbit etmesi böyle bir müessese için 
pek kolay bir şey değildir. Bunun hiç ol-
mazsa beş senede, altı senede bir beheme-
hal yapılması da lâzımdır, zaruridir. İşte 
bizim ısrar noktamız bu idi. 

Şahsî fikrimi  sorarsanız, 6 sene zar-
fında  değişmiyen bu envanterin 6 sene 
sonra tütün fiatları  üzerinde bu kadar bü-
yük tahavvülât olduktan sonra bir kaç 
milyon son sene rayicine göre zarar etti-
ğini kabul etmekte de hiç tereddüt edile-
mez. 

Fakat Devlete intikal ettiği tarihten 
bu güne kadar bunun üzerinde işlenme-
miş ve depolarla tatbik edilerek katî bir 
şekle getirilememiştir. Tütün idaresi ka-
yitlerle gösteriyor ki; dahildeki fabrika-
larında istihlâk edeceği miktardan fazla 
tütün almıştır ve esasen alması da lâzım-
dır. Fazla tütün mubayaa etmesinden 
dolayı zürraa daha geniş bir müşteri ola-

rak ortaya çıktığı için zürram da men-
faatinedir.  Biz burada niçin çok tütün 
aldın diye bir muahaze cihetini görme-
dik. Aldığın tütünlerden eskisini işleyip 
yenisini depo etmek suretile hiç olmazsa 
3-5 senede bir ambarlan yeniden tarta-
rak, derecelerini tayin ederek, siasını he-
sap etmek suretile yeni bir envanter vü-
cude getirilmesinde ısrar ettik. Bendeni-
zin bunu arzetmekten maksadım, arka-
daşlarımızın envanter yoktur sözleri 
hesapları bozuktur sözlerine cevaptır. He-
saplarında bozukluk görmedik. Envan-
ter çok eskidir ve bu bir tasfiye  görme-
miştir. Buna da başladılar, yapıyorlar. 

HASAN VASIF BEY (İSTANBUL) 
— Tuz başka memleketlerde de inhisara 
tâbidir. Amma arada bir fark  vardır ki 
onlar yalnız mutfakta  kullanılan tuzlar-
dan vergi alırlar, sanayide istimal edilen 
tuzlar inhisar resminden muaftır,  bunlar 
maliyet fiatile  satılır. Halbuki memleketi-
mizde inhisar resminin yüksek olması, 
bizim sanayiimize mühim bir sekte getir-
mektedir. Başka memleketlerde kullanı-
lan tuzlar (kretilen) denilen bir takım bo-
yalarla boyanarak başka tuzlardan tefrik 
edilir. Tuzun kullanıldığı, sarfedildiği  sa-
nayii hulâsatan arzedeyim. Konserveci-
likte, sonra dericilikte, sanayii kimyevive 
ve kalevi sanayide, boyacılıkta; acı suların 
tasfiyesinde  mühim mikyasta tuz sarfo-
lunur. Fakat bu ağır resmi; sanayi vere-
mediği için kullanamıyor. Binaenaleyh bu 
inhisarın mutfak  tuzuna hasrı ve sanayi-
deki tuza teşmil edilmemesi sanayiimizin 
terakkisi noktasından lâzımdır ve bunda 
memleket için hiç bir zarar yoktur. Çün-
kü zaten pahalılıktan sarfedilmiyor.  Bu, 
ayrıca bir zarar tevlit edecek değildir. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Dev-
letçilik itibarile inhisar halinde bulun-
masını benim de kabul ettiğim tuzun in-
hisar şeklinde idaresine karşı söz söylemi-
yeceğim. Çünkü bu şekilde idare edilme-
sine taraftarım.  Yalnız tuz resminin su-
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reti istifası,  adalet kaidelerine uygun ol-
madığından, adeta zenginlerin istihlâkâ-
tma fakirlerin  de iştirak mahiyetinde bu-
lunduğu için bunun nazarı dikkate alın-
ması iktiza eder. Bizler de ayni fiatla  tuz 
yemekteyiz; köylüler de. Hatta köylüle-
rin koyunlarına yedirdikleri tuzu da ayni 
fiatla  almaktadırlar. Bu doğru değildir. 
Başka memleketlerde bu gibi hususat na-
zarı dikkate alınarak resim, o suretle tev-
zi edilmiştir ki köylü bunu bir yük olarak 
telâkki etmiyor. Halbuki biz erbabı ser-
vet, köylünün kesesinden yiyor bir vazi-
yetteyiz. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Köy-
lü vergilerinin içinde ağır vergi hayvanat-
tan alınan resim meselesidir. Çorak ve 
tuzu olmıyan orta Anadoluda - hatta bir 
kısım sahillerimiz de öyledir - köylüler 
davar başına bir okka tuz sarfederler.  Bu-
nu eskiden dört kuruşa beş kuruşa alır-
lardı. Bu gün on beş, hatta bazı yerler-
de on sekiz, yirmi kuruşa mal oluyor. 
Bu tuzlardan her halde Hükümet eskiden 
olduğu gibi hafif  bir şey almalı. Mademki 
hayvanattan alman resmin tenziline im-
kânı maddi yoktur. Hiç olmazsa, hayvan 
neslini kesmiyeceksek, eskiden olduğu gibi 
hayvanata verilen tuzlardan hafif  bir re-
sim alalım. Yenilmek için olan tuzlardan 
başka bilûmum tuzlardan hiç resim alın-
maması hakkındaki arkadaşımızın tekli-
fi  kabul edilirse mesele halledilmiş olur. 

NURİ BEY (GAZİ ANTEP) — 
Hayvan sahiplerimizin hayvanlara tuz ye-
dirdikleri malûmdur. Son zamanlarda me-
maliki ecnebiyeye ihraç edilen deriler, 
hayvanlarımıza tuz yedirmemekten naşi 
revaç bulmadığı mevsuken haber alın-
mıştır. Binaenaleyh bütçe tevazünü dola-
yısile tuzdan fazla  para alalım diye hariç-
teki derilerimizin para etmemesi bittabi 
varidatımızı da tenakusa uğratacaktır. 
Bunun nazarı dikkate alınması lâzımdır. 
Tuz kıymetinin pahalı veya ucuz olması-
nın vaktü hali yerinde olanlarca ehem-
miyeti olmıyabilir. Fakat fakirlere,  bunu 

almak imkân ve kabiliyeti az olan köy-
lüye ucuz satmak musip olur kanaatin-
deyim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (YOZ-
GAT) — Bendeniz şöyle bir hesap yap-
tım. Meselâ: 500 davar, mütehassıslar ta-
rafından  fennen  tahmin edildiğine göre 
beher davar için beş gram tuz lâzım imiş. 
500 davara beşer gramdan yevnıî iki bu-
çuk kilo, senede ise 900 kilo yapıyor. 
Halbuki tuzun memleha fiatı  6 kuruştan 
54 lira tutuyor. Hiç bir davar sahibi mem-
lelıaya gidip 54 liralık tuz alma/. Tuz 
yem iyen hayvanlar, ne kadar çayır yese-
ler etleri eyi olmaz, sık sık ağrıya tutulur-
lar. Binaenaleyh serveti umumiye itibari-
le hayvanata tuz vermemek yüzünden et-
ten kaybettiğimiz ile tuzdan kazandığı-
mız arasında büyük fark  vardır. Hay-
vanata tuz vermemekteki zarar, bunun 
fevkinde  geliyor. 

MEMET BEY (KÜTAHYA) — Tuz 
fiatı  en son haddine vâsıl olmuştur. Şu 
suretle ki harbi umumiden sonra zahire 
fiatlan  yükseldikçe, tuz fiatı  da yükselmiş 
ve nihayet buğdayın 20-25 kuruşa çık-
ması gibi tuz da, bazı yerlerde, Hükümet 
satış fiatından  yukarı olarak 20 kuruşa 
kadar çıkmıştır ve bu hal devam etmek-
tedir. Bunun yalnız köylü ihtiyacatı üze-
rinde değil, ihracat eşyamız üzerinde de 
mühim tesirleri vardır. 

İkinci mesele, köylü ve halk buna 
şiddetle muhtaçtır. Havayici zaruriyeden-
dir. Zavallı köylü bir okka tuz için 5, 
10 okka buğday satıyor ve bundan dolayı 
köylü meyus oluyor. Bu kadar seneden 
beri zahire indiği halde tuzun inmemesi 
köylüyü müteessir ediyor. 

ALİ RANA BEY (GÜMRÜK VE 
İNHİSARLAR VEKİLİ) (İSTANBUL) 
— Şimdiki tuz satışları kanunu mahsu-
suna müstenittir. O kanunun tadili vari-
data tesiri itibarile güç olabilecek bir şey-
dir. Onun için Hükümet bütün arzusuna 
rağmen Meclise böyle bir teklifte  bulu-
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namadı. Maamafih  mevcut kanun ah-
kâmına göre neler yapmak mümkün ola-
cağım araştırmaktayız. Yani inhisarın res-
mi tadil edilmemek şartile başka ne ya-
pılabilirse onunla meşgul oluyoruz. 

Memleketimizde membaı servet olan 
tuzun başlıca sarfiyatı,  memleketin istih-
lâkidir. Binaenaleyh bu hususta yapıla-
cak iş mahduttur. Tuzun esasında bir 
kıymeti yoktur ve bütün masraf  nakliye-
sinde olduğuna göre bundan fazla  isti-
fade  olunuyor. Elverir ki başka memleket-
lerle rekabet edecek derecede müsait ol-
sun. 

İnhisar kanununda sanayi tuzu istis-
na edilmiş değildir. Yalnız bir kısmı için 
bir prim mevcuttur. Hayvanların tuzu 
için de istisnaiyet yoktur. 

Şimdiki kâhunda böyle bir istisna 
yoktur. Zannediyorum ki sanayi tuzu 
hayvanların yiyeceği tuzdan sonra düşü-
nülür. Sonra peynir, zeytin ve balık tuz-
ları için prim de mevcuttur. Öbür hu-
suslar da varidatı müteessir etmemek şar-
tile belki düşünülebilir. 

Şimdiye kadar düşünmedik. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — İdare-
nin tesis ettiği gösterilen bazı satış ma-
ğazaları vardır. Bu, takip olunan devlet-
çilik siyaseti haricinde yapılmış bir hare-

kettir. Fabrika tesisini kabul ediyorum, 
haydi fabrikayı  tesis etsinler. Devletçilik 
itibarile fabrika  yapılsın ve mamulâtını 
meydana getirsin. Fakat hiç olmazsa bu-
nun satışı tüccara bırakılsın. Satış gibi 
alelâde bir ameliyenin da.hi Devlet idaresi 
tarafından  yapılması doğru değildir. 

İtirazım fabrika  yapmasına, fabrika-
cılık edilmesine değildir. Mamulâtının sa-
tılması için halka, vatandaşa hiç bir kud-
ret ve imkân verilmemiş olmasıdır. 

Memlekette alış verişle geçinerek, 
ayni zamanda Devlete vergi verecek olan 
vatandaş işinde engel olmak doğru de-
ğildir. 

Bu yapılan mağazalar diğer vatan-
daşların, mesaisine aksi surette tesir edi-
yor, onlarla rekabet ediyor, vatandaşı iz-
rar ediyor. 

ALİ RANA BEY (GÜMRÜK VE 
İNHİSARLAR VEKİLİ) Satış mağazası 
Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 
üç yerdedir. Bunlar da daha ziyade birer 
meşherdir. Buradan başka yerlerde satış 
mağazası yoktur. Esasen bunlar da diğer 
esnafın  satışına mâni olmamaktadır. Me-
selâ: Ankarada satış mağazamız olduğu 
halde diğer münasip mahallerde de satıl-
masına müsaade edilmiştir. Kazançların-
da hiç bir nakise yoktur. 

DARÜLFÜNUN 1932 SENESİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

Yüksek  Öğretim bütçesinin görüşülmesinde  Eskişehir  Mebusu  Emin Bey'in (Sazak) 
yaptığı tatlı-sert  konuşma, bir bakıma o günlerin  teknik  bilgi,  verimlilik,  akılcılık  yö-
nündeki  arayışlarını  da  yansıtan ilginç bir örnek  olmaktadır. 

29.5.1932 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Bu 
memlekette talim ve terbiyenin manası 
vatana nafi  bir uzuv yetiştirmek demektir. 
İnsanlar mensup olduğu Devlet ve millete 
nafi  olmahdır. İlim denilen nesne faydalı 
olması lâzımgelen bir şeydir. 

Eskiden de medreselerde okuyanlar 
ulemayı kiramdandır diye millet onları 

liveçhillâh beslemek vazifesiîe  mükellef-
ti. Sadakai fıtır,  zekât ve sair bu gibi şey-
lerle bunları doyururlardı. 

Faidesi olmıyan bir sınıfın  millet na-
mına beslenmesini onlara teşbih ediyo-
rum. Bu memlekette edebiyatın lüzumsuz-
luğunu iddia etmem, fakat  memlekete 
faydalı  edipler bir iki, nihayet muayyen 
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miktarda olur. Böyle sürü ile edip yetiş-
tirmiyelim. Adetlerini tahdit edelim. Bir 
kadro olsun. Şiir yazan, gazeteye yazı 
yazan, heyecanı milliyi uyandıran, şu veya 
bu nafi  işleri yapanlar bulunsun. Fakat 
her halde mahdut olsun. 

Refah,  saadet demek doymak de-
mektir. Millete bar olmaktan ziyade biz-
zat kendisi çalışan kimse memleketinin 
en şerefli  evlâdıdır. Bizde bu hakikatin 
anlaşılmasına Allah razı olsun Gazi yar-

dım etmiştir ve günbegün de bu hakikat 
inkişaf  ediyor. 

Bir Darülfünunumuz  var. Bu Darül-
fünunumuzdan  hangi kimyagerimiz sa-
nayiimize ve ziraatimize rahberlik yap-
mıştır? Ahval buhran içindedir. Hangi 
iktisatçımız perdeyi sıyırıp ta bir çare dü-
şünmüştür? Ben ne yapayım kuru kuru 
duayı. Ona faydası  yoktur, buna faydası 
yoktur. Evet, rehbere mühtacız. Fakat 
rehber olacak bir sınıf  yetiştirelim diyo-
rum. Hayatı hakikiye dedim. Çok avu-
kat dahi memlekete muzurdur. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE 
AMERİKA MÜTTEHİT DEVLETLERİ ARASINDA AKTEDİLEN 

İKAMET MUKAVELENAMESİNİN TASDİKİ HAKKİNDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(T.C.  İLE  A.B.D. ARASİNDA  İMZALANAN 
YERLEŞME  SÖZLEŞMESİNİN  ONAYLANIŞI  İÇİN  YAPİLAN  GÖRÜŞMELER) 

ı ' 
Cumhuriyetin  kuruluş  döneminde  Türkiye  ile ABD arasında  özel bir ilişki  oluşmuş 

değildir.  Cumhuriyet  rejimi, Lozan Andlaşmasını  pekiştirmek  ve dünya  devletlerince 
kabul  edilmek  için çalıştığı  dönemi  yaşamaktadır.  Aşağıdaki  görüşmeler,  bu dönemde 
ABD ile imzalanan ilk  sözleşmelerden  birisini belgelemektedir. 

29.5.1932 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Amerika 
Cümhuriyetinin tarihte doğuşu aynen Tür-
kiye Ciimhuriyetinin doğuşuna müşabih ol-
duğu için bu müşabehet, hakkımızda tevec-
cühkâr bulunmalarına sebep oluyor. Çün-
kü tarihte ilk defa  olarak müstevlilere karşı 
benliğini müdafaa  eden Amerikalılar ol-
muştur. Amerikalıları kendi istiklâlleri-
ne, millî emellerine kavuşturan bir Va-
şington çıkmıştır. Türkleri de millî gaye-
lerine ulaştıran bir Mustafa  Kemal çık-
mıştır. 

NACİ PŞ. (CEBELİBEREKET) — 
Amerika müstemleke idi; ta Vaşington 
zuhur edinciye kadar, istiklâli siyasisini 
temin edinciye kadar, istiklâl yüzü gör-
memişti. Biz öyle değildik. Bunu böyle 
demekten maksadım, Osmanlı impara-

torluğunun siyasetini müdafaa  etmek de-
ğildir. Osmanlı imparatorluğunun son as-
rın nısfı  ahirindeki ve hatta biraz daha ev-
velki siyasetini ve tarzı idaresini müdafaa 
edebilmeğe, bizler için ve her sahibi in-
saf  ve izan için imkân yoktur. Bununla 
beraber kendi benliğimizi ve kendi varlı-
ğımızı da şüpheye düşürecek tarzda söz-
lere ve fikirlere  kendimizi kaptırmamız 
hiç bir zaman caiz değildir. 

Osmanlı imparatorluğu dahi hür idi 
ve istiklâle malik idi. Fakat istiklâlini hüs-
nü idare edemediğinden onu son asrın 
nısfı  ahirinde kaybetmiştir. Millet te onun-
la beraber mi idi? Hayır, milletin bütün 
varlığı; şuurlu kısmı şuuru ile, hâl ve 
vaziyet icabı şuura malik olmıyanlar his-
lerile bu idare ile beraber olmadıklarını 
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gösterecek mahiyette idi. Osmanlı impa-
ratorluğunun 1918 den başhyarak 1922 
ye kadar devam eden büyük felâketini 
gayet ulvî bir surette bertaraf  etmeğe ça-
lışan ve bu çalışmada millete rehberlik 
eden ulvî insanın etrafında  toplanıp her 
türli fedakârlığı  yapmağa katlanmak bü-
tün milleti beraberliğe sevketmiştir. Bu 
noktadan Amerika ile mukayesemiz kı-
yas maalfariktir.. 

Son zamanlarda; Millî tasarruf  ve 
iktisat cemiyetimiz münasebetile ve mil-
letimizi millî iktisadiyata sevketmek mak-
sadile, yazılmış olan bazı makalelerde ve 
hatta bazı kitaplarda artık müstemleke 
iktisadiyatından çıkıyoruz ve millî iktisat 
sahasına giriyoruz gibi tabirler vardır. 
Müstemleke iktisadiyatı bizim memleke-
timizde hiç bir vakit kabul edilmiş değil-
dir. Bendeniz 1908 den evvelki senelerde 
ve ondan sonraki senelerde kendimi bile-
rek yaşamaktayım. Dikkat ederim o za-
man dahi müstemleke iktisadiyatı yoktu. 
Milletimiz hakkında bu tabiri kullanmak 
ve iktisadiyatımız hakkında hatta 1908 
den yani 1324 meşrutiyetinden evvelki 
iktisadiyatımız hakkındaki bu tabiri kul-
lanmak kendimize zulüm etmek demek-
tir. Böyle bir şey yoktu. Gerçi vaktile ih-
san edilmiş olan kapitülâsyonlar; bilâ-

hara muahede halini almıştı ve bu şerait 
dahilinde bazı ağyar bize de müstemleke 
siyasetini yapmak isterlerdi. Fakat o za-
manın şayanı medhü sena olmıyan tarzı 
idaresi dahi bu tarza karşı daima direnir 

#ve mecbur olmadıkça, zarureti katiye ol-
madıkça kabul etmezdi. Binaenaleyh mem-
leketimiz müstemleke iktisadiyatı yapma-
mıştır. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (HARİCİYE 
VEKÂLETİ VEKİLİ) (MUĞLA) —Şim-
diye kadar münkariz Türk İmparatorlu-
ğu Devletin hariçle münasebetini karşılık-
lı muahedelerle değil bir taraflı,  kapitü-
lâsyonlarla idare ediyordu. Türk milleti 
şüphesiz Cümhuriyete tekaddüm eden se-
nelerin seyyiatından mesul değildir. Fa-
kat İmparatorluk, bilgisizliği ve aczi yü-
zünden bu memleketi Avrupalılar ve Ame-
rikalılar nazarında dun bir vaziyette bı-
rakmıştır. Bu, bir hakikati tarihiyedir. 

Amerika milletile, Amerikanın bir-
leşik Hükûmetlerile yaptığımız muahede 
tamamile mütekabiliyet esasına müstenit-
tir ve hukuku düvel kaidelerinden alın-
mış esaslara bağlıdır. Amerikalılar Lo-
zan muahedesinden beri filhakika  Türk-
ler lehinde çok güzel hissiyat beslemekte-
dirler. Bunları görmekle, okumakla, işit-
mekle mütehassis olmamız tabiidir. 

İKTİSADİ BUHRAN VERGİSİ KANUNUNA EK 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

1931 yılı sonunda  getirilen  buhran vergisini, 1932'de  yeni olağanüstü  vergilerle  ta-
mamlamak  gerekmiştir.  Çünkü,  göstergeler  buhranın etkilerinin  artacağı  yönündedir. 

29.5.1932 

M. ABDÜLHALİK BEY MALİYE 
VEKİLİ — Bu kanundan ... 6 milyon 
kadar varidat bekliyoruz. 400 bini şeker-
den, 4 milyonu muamele vergisinden, 1,6 
milyon lira kadar da bina vergisinden 
bekliyoruz.... 

Hariçte kalanlar, bizim gördüğümü-
ze göre kazanç vergisine tabi olanlardır. 

Bunlar üzerinde iktisadi buhran vergisi 
teklif  etmedik.... Heyeti umumiye ve encü-
menler (kazanç vergisi kanununda) ka-
zanç vergisine tabi olan ve bilhassa maiyet-
lerinde müstahdemler istihdam eden er-
babı ticaretin ve sanatın bu buhranı ikti-
sadi vergisile de mükellef  tutulmasını ten-
sip ederlerse, müzeyyel bir madde ile te-
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mini kabildir.... Bugün maiyetinde müs-
tahdemler istihdam eden ticaret ve sanayi 
evleri krizden müştekidirler ve verdikleri 
beyannamelerde zarar ettiklerini bildir-
mektedirler Kazanç vergisi tetkik edil-
diği zamanda serbest meslek erbabı için 
ayrı bir buhranı iktisadi vergisi tayini lâ-

zım gelirse o ciheti Heyeti Celilenize bırak-
mıştık. .... (O kanunda) istisna edilmiş 
gibi görünen serbest meslek erbabının, 
vermekte olduğu kazanç vergisinden ay-
rıca bir nisbet dairesinde buhran vergi-
sile mükellef  kılınması için hemen bir 
lâyiha takdimine âmadeyiz. 

SEFAİN İDARESİ 1932 SENESİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

Sefain  (Denizcilik)  idaresi  bütçesinin görüşülmesi,  her gündeme  gelişinde  devlet 
işletmeciliğinin  zarar yarattığı  ve özel kesimin yapacağı işleri engellediği  yolunda  eleş-
tiriler  için fırsat  olmaktadır.  Aşağıdaki  görüşmelerde,  Sefain  in açık bütçesi, bu eleşti-
rileri  daha  da  keskinleştiriyor.  Mustafa  Şeref  Bey'in yaptığı konuşma, denizcilik  gibi 
büyük ölçekli  bir hizmet alanında  salt  ekonomik  değil,  kamu yararının da  gözetileceği 
bir işletmeciliğin  esas olduğunu  yansıtıyor ve böyle bir durumda,  özel kesimin erişemeye-
ceği bir 'minimum ölçek  büyüklüğü'ne  dayanarak  işletmecilik  yapılabileceğini  vurgulu-
yor: Özel kesim (kamu  yararı motifiyle  çalışmadığı  için) işlerini istediği  derecede  kü-
çük bir ölçeğe göre düzenleyebilir  ve bu sayede  kâr  da  edebilir.  Fakat,  eğer "özel  kesimin 
yapamayacağı işlerce girişmek  üzere devletin  işletmecilik  yapması zorunlu olursa, böyle 
bir durumda  bu devlet  işletmesinin zararına bir süre katlanmak  gerekecektir. 

30.5.1932 

HASAN FEHMİ BEY BÜTÇE (EN-
CÜMENİ) RS. — Şimdiye kadar hiçbir 
bütçeyi açık olarak huzuıu âlinize arzetmek 
cesaretini kendimizde görmemiştik. Her 
imkâna başvurarak bütçeleri tevzin etmek 
hususundaki azmimizi, bu bütçeyi vari-
datile masrafı  arasındaki çok büyük fark 
dolayısile tevzin etmeksizin .. açık olarak 
arzettik. Bu açık herhangi bir ameliye ile 
kapanması mümkün olmıyacak kadar 
mühimdir. 

Devlet bütçesi, mülhak bütçeler, hep-
sinin tevazünü tahtı emniyette, herhangi 
tarafta  teraküm etmiş paralar mevcut, 
mali vaziyet ve manzara mükemmel bir 
şekilde olsaydı, o zaman hakikaten âmme 
hizmetini ifa  eden bir mülhak bütçeyi de 
açıkla ... arzetmek encümen için bir vazi-
fesizlik  olabilirdi. 

Zannediyorum ki, arkadaşlar, içinde 
bulunduğumuz mali senenin memleket 
üzerinde Devlet bütçesi üzerinde yaptığı 

tazyikin tesirlerini hiç dahili hesap et-

meksizin mütalea ediyorlar. Maaşlar üze-
rinden üç nevi vergi kesecek kadar ileri 
giden Devletin, bütçesinden yardımla, 
muavenetle açığı kapamak imkânlarını 
eğer bulsaydık, zaten bu açık bütçeyi .. 
arzetmezdik. Devletin hayati hizmetleri 
meyanında, herhalde bundan daha çok 
mühim işleri vardır... 

Tahmin ettiğimiz Devlet varidatın-
dan, sayımın son neticesi alındığı zaman 
hem Maliye vekili ve hem encümeniniz 
endişe ile bu rakamı da nasıl karşılayaca-
ğız diye düşünmekteyiz. ... Her zaman 
açıksız bir bütçe ile huzura gelen Hükü-
met ve encümeniniz acaba bir imkânı 
maddi olsaydı, açığı kapamak çaresini 
bulsaydı, huzuru âlinize tam bir bütçe ile 
gelmek istemez miydi ? .... 

Encümene iadesini tavsiye eden ar-
kadaşlar lütfen  açığı nasıl karşılayaca-
ğımıza bir çare, bir yol göstersinler. Bi-
rinci defa  hatıra gelen Devlet bütçesinden 
yardım etmektir. Bu imkânsızdır ... (Bir 
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başka) şekil ... büyük kabotaj üzerindeki 
nakliyat için başka bir şekil tasavvur edil-
mesidir. Fakat, bunun kanunu elde ol-
madığı için buna imkân olmadı... Encü-
meniniz dedi ki, madem ki bir çok 
âmme hizmeti ifası  suretile az varidat ge-
tiren ve bu suretle kendisine zararla bazı 
iskelelere uğramak mecburiyeti tahmil edi-
len bu müesseseye devairi Devletin nak-
liyatı umumiyesi de verilsin. Çarenin bi-
risini bu olarak gördük... 

İktisadi buhran hiç şüphe yoktur ki 
çok büyük âmil olmuştur ve zaten bu 
buhran her mesele üzerinde, bilhassa mil-
li, iktisadi bütün mesail üzerinde müessir-
dir.... 

İBRAHİM ALÂETTİN BEY (Sİ-
NOP) — Birinci nokta şudur; malûmu 
âliniz bizim sahillerimizde Seyrisefain 
hakkı millî şirketlere veya Devlet müesse-
sesi olan Seyrisefain  idaresine hasredilme-
den evvel bur?da Nemse, İtalyan, Yunan 
ve Rus ve saire vapurları işlerlerdi. Bun-
ların halka, bilhassa parası az olan halka 
karşı yaptıkları bir tarzı muamele vardı. 
Seyrisefain  muhtelif  iskelelerde - arka-
daşlarımın hepsi de müşahede etmişler-
dir - aynile o ecnebi vQpurlanr takip et-
tiği sistemi, fazla  ticarî - fakat  asıl ticaret 
fikrine  müstenit midir bilmem, fakat  her 
halde millî hislerden uzak olan - o sistemi 
takip etmektedir. Halka kıymet verme-
mektedir. Gerçi Seyrisefain  diğer millî 
şirketlerin rekabet etmek için gayet ucuz 
nakliyatta bulunduğunu ilân eder. Fa-
kat zannederim ki asıl marifet  koyun 
pahasına insan nakletmekte değil, belki 
nakledilen insanlara, millettaşlara, vatan-
daşlara insan muamelesi yapmaktadır. He-
pimiz görürüz, koyunların arasında, eş-
ya denklerinden daha kıymetsiz bir halde 
nakledilirler. Kendilerinin ayrı yerleri yok-
tur. Zannederim ki Seyrisefainin;  halkın 
gayet fakir  tabakalarını biraz daha insan-
ca, onların sıhhatlerini koruyacak vesait-
le nakletmek imkânını bulur. Ecnebi va-
purları bizim sahillerimizde halkımıza 

karşı hiç bir vazifei  milliye ile mukayyet 
değildirler. Binanealeyh onları koyun sü-
rüsü gibi naklederlerdi ve biz o zaman 
millî varlığımızı müdrik olmadığımız için 
onlara bunu ihtar edemezdik. Fakat Sey-
risefainin  bu usule devam etmesi çok şa-
yanı teessürdür. Yani şu iktisadî buhran 
zamanında fakir  halkın biraz daha insanî 
surette taşınması imkânı yok mudur? 

İkinci: Seyrisefainin  muhtelif  iske-
lelere sevkettiği vapurların tevziinde nasıl 
bir ihtisas veya fennî  vukufa  istinat etti-
ğini öğrenmek isterim. Sinoba, haftada 
bir defa  vapur uğrar. Halkın ve belediye-
nin iddiasına göre; son zamanlarda buh-
ran dolayısile duçarı tezelzül olan ticarî 
vaziyetini Seyrisefain  vapurlarının isabet-
siz seferleri  büsbütün öldürmüştür. Sey-
risefain  idaresi millî bir müessesedir. Onun 
için yalnız bu günkü ticarî vaziyeti değil, 
yarınki inkişafı  da nazarı itibara alması 
lâzımdır. Bir şehrin hayatı ticariyesini büs-
bütün faaliyetten  düşürecek ihmalde bu-
lunmak doğru müdür? Oraya haftada 
bir defa  vapur geliyor. O da gece yarısın-
dan sonra. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Deniz 
nakliyatı için muamelâtı tadil ve tanzim 
edici bir kanunun teklif  edildiğinden; İk-
tisat Vekili Beyefendinin  ifadelerine  atfen 
muhterem encümen bizi haberdar ediyor. 
Diyor ki: bu kanun esaslı ıslahat ve ta-
dilâtı ihtiva edecektir. Acaba ıslahat ve 
tadilât demekle bu kelimeleri şimdiki ka-
muslarda gördüğümüz mana ile mi kas-
tediyorlar, yoksa bütün millî ticareti kö-
künden sökmeği ifade  suretile mi telâkki 
buyuruyorlar ? 

Ben diyorum ki eğer Seyrisefain  ida-
resi bu mahiyette kendisinin bütçe dediği 
bir cetvelle huzurunuza geleceğine iflâs 
ve tasfiyesini  istemiş olsaydi daha halisa-
ne, daha açık kalple ve daha huzuru vic-
danla karşınızda ahzı mevki ederdi. Sey-
risefain  idaresinin senelerden beri inhitat 
ve indirasa doğru gitmekte olduğunu ay-
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nelyakin görmekteyiz, duymaktayız, ka-
naat getirmekteyiz. 

Bu inhitat ve indirasa sebep olan sa-
ik nedir acaba? Artık vur abalıya kabi-
linden bunu da buhrana mı atfedeceğiz, 
idarenin dediği gibi. 

Seyrisefain  idaresi, kendisinden inti-
zar edildiği veçhile ufak  iskeleleri milli 
şirketlere bırakarak memleketi hariç is-
kelelere bağlamak çaresine tevessül etmiş 
olmadığından en büyük ve esaslı vazife-
sini de ihmal etmiştir. Eğer Seyrisefain 
idaresi bir fikri  ticaretle hareket etmiş ol-
saydı, biraz Yunanlılardan ibret alarak 
şilepçiliğe ehemmiyet verir ve bu gün 
Rus masnuat ve mamulâtını kafile  halin-
de Avrupaya şuraya, buraya nakleden 
gemilerin gördüğü hizmetin bir kısmını 
olsun kendisi yapar ve memlekete faide 
temin ederdi. 

Yalnız Seyrisefain  idaresi bir mese-
lede cidden büyük bir azim göstermiştir, 
bunu inkâr edemem. O da kendisine ra-
kip telâkki ettiği millî müesseselerin im-
hası neye mütevakkıfsa  onu yapmak. Sey-
risefain  idaresi Devlet hazinesine müste-
nit kuvvetile kendisine rakip gördüğü 
millî müesseseleri imhaya çalışmıştır. Hal-
buki ticarette, rekabette aslolan başka 
şartlardır. Onlarla iktisadiyatın icabatı-
na riayet ederek rekabet etmiş olsa hiç 
kimsenin diyeceği yoktur. Devlet Hazi-
nesine güvenerek Devlet kuvvetile halkı 
menfaatten  mahrum etmek istemiştir ve 
etmiştir. Her iki tarafa  ait ve her ikisinin 
de muhassalası vatana raci olan bu za-
rarın izalesi çaresini düşünelim dediler. 
Halbuki Seyrisefain  idaresi efendinin  bu, 
işine gelmedi ve yalnız kendi tarafından 
yapılmasını ve diğerlerinin buna ittiba 
etmesini istiyordu. Netice itibarile millî 
vapurculann pek makul olan bu tek-
lifleri  Seyrisefain  idaresi tarafından  ka-
bul edilmemiş ve itilâf  ta yapılmamıştır. 
Bunları sukut ettirmek için rekabet ede-
ceğim diye kendisi de bu dereceye düş-
müştür. Halbuki Seyrisefain  idaresi bir 

çok muafiyetlere  mazhardır. Meselâ ka-
zanç vergisi vermez, diğer rüsumu yarı 
yarıya verir. Romorkörlük imtiyazı ken-
dilerine aittir. Bir taraftan  ziyan etse di-
ğer taraftan  bu gibi menabiden gelecek 
varidat bunu telâfi  edebilir. Diğer millî 
vapurcular bu gibi haklardan mahrum ol-
dukları halde sayi zatî ile çalışan bu mü-
esseseler Seyrisefainin  bu kadar resmî kuv-
vetlerle mücehhez omasına rağmen onu 
kabili rekabet görmüşlerdir ve Devlet 
kesesine vergi verdiğimiz halde onunla 
rekabet ettik ve karşımızda Devlet kesesi-
ne ve imtiyazlara istinat ettiği halde bu 
hale girdi duyurunuz diyorlar. Seyrise-
fain  idaresi diğer bir cihetten hakikî hissi 
millî ile, hissi vatanperverile telifi  gayri-
kabil olan bir harekette bulunmuştur. 

AHMET İHSAN BEY (ORDU) — 
Kabotaj hakkını firenklerden  aldık. On-
lar yapamazsınız dedikçe İsmet Paşa ve 
arkadaşları son. derece müdafaa  ettiler ve 
yapabiliriz dediler ve bu hakkı bir mehil-
le aldık. Bununla beraber römorkajı da 
aldık. 

En çok zevkle beklediğim şey bayra-
ğımızı kendi sularımızda kendi adamları-
mızın gezdirmesi ve ecnebi sularında gö-
rünmesi idi. Onun için Seyrisefain  orta-
ya geldiği zaman Cümhuriyetin banileri 
olan büyüklerimiz ve bu Meclisi Âli elin-
den gelen her şeyi yaptı. Her gün muay-
yen posta kaldıranlara mutlaka mensup 
olduğu Devletin prim vermesi lâzımdır. 
Onu da Heyeti âliye düşünmüş. İstanbu-
lun Haydarpaşa gibi şu buhranlı zama-
nında 900 bin lira irat temin eden bir vari-
datını buna terketmiştir. 

Römorkajı almıştır, o da bir prim-
dir. Havuzlan verdiler, o da bir primdir. 
Hazır binaları buldular. Tophane rıhtı-
mı verildi - ki orası evvelce yalnız ecnebi 
sefinelerine  mahsustu - bu da bir prim-
dir. İstanbulun en mühim bir iskelesidir 
ve nihayet istikraz hakkını verdiler. Bun-
lardan hepsi olduktan sonra yine muhte-
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lif  mülhak bütçelerin müzakeresinde gel-
diğimiz yere geldim. Sermayenin tebah-
huru. Ticaret fikrinin  hâkim olmamasın-
dan çıkan neticeler. Büyük bir borç bırak-
mıştır. Gelecek sene için de bir buçuk 
milyon lira isteniyor. Uzak hatlara prim 
verilmesi lâzımdır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİ-
SAT VEKİLİ) — Seyrisefain  memle-
ketin en mühim ve mesuliyetli yükünü 
üzerine almış bir idaredir. Millî iktisadın 
deniz münakalesi itibarile memleketteki 
bütün mesuliyeti doğrudan doğruya bu 
idareye aittir. Her memlekette ticaret fi-
losunun o memleketin umum idaresile ve 
askerliği ile büyük münasebeti vardır. Biz-
de bu münasebetten doğan mesuliyet te 
tamamen Seyrisefaiııe  tevdi edilmiştir. Bil-
hassa bizim gibi büyük bir yarım ada ha-
linde olan memleketlerde deniz nakliya-
tının mesuliyeti daha ağırdır. Bunun için 
Seyrisefain  idaresinin hem askerî, hem 
idarî ve hem iktisadî bütün mülâhazalar-
la bağlı olması tabiidir. Seyrisefain  va-
pur alırken, alelıtlak ben şu iskeleler ara-
sında, şu vapurlarla seyrüsefer  ederek şu 
parayı kazanabilirim diye bir mülâhaza-
ya tâbi olamaz. Onun alacağı vapur, ti-
caret noktai nazarından belki hiç gitme-
mesi lâzımgelirken sırf  umumun menfa-
ati cihetinden gitmesi icap eden en uzak 
noktalar nazarı itibara alınarak satın alı-
nacaktır. Ve yahut onun icabında mem-
leket askerî noktai nazarından her hangi 
bir ihtiyacı karşılaması düşünülecektir. 
Binaenaleyh alelıtlak deniz nakliyeciliği 
yapmak ve denizde sermaye işletmek üze-
re teşebbüse girmiş her hangi bir müesse-
senin vaziyetile Seyrisefainin  vaziyetini 
mukayese ederken arzettiğim noktalardan 
tefrik  etmek lâzımdır. Bu itibarla Seyrise-
fain  muamelâtında şayet kazandığı ile 
masrafını  idare edemiyorsa bu, kendisine 
verilen emirler ve verilen diğer mesuliyet-
lerle ölçülmek lâzımgelir. Seyrisefain  ti-
caretin icap ettiği yerlere ve ticaretin icap 
ettiği mevsimlerde gitmekte muhtar de-

ğildir. Ticaret menetse dahi ticaret mev-
simi olmasa dahi bazı yerlerde işlemeğe 
mecburdur. Bu itibarla kazancı masrafına 
tekabül etmiyorsa bunun sebebini kendi-
sine yüklediğimiz yüklerde aramak lâ-
zımgelir. Bu noktai nazardan Hükümet 
arzettiğim üç ciheti düşünerek Seyrise-
faine  bilhassa Lozan muahedesinde istih-
sal ettiğimiz kabotajın millî bayrağa hasrı 
üzerine büyük ehemmiyet vermiştir. Sey-
risefaine  ehemmiyet vermek tabiî ona bir 
takım gemiler almak işini kolaylaştırmak-
la olacak ki bu iş için borca girmiş ve bu 
borcu itfa  edebilmek için şüphesiz bütçe-
sinde bir takım masraflar  mevki almış-
tır. 

Sonra Seyrisefain  idaresine 1930 se-
nesine gelinciye kadar ve 1930 senesinde 
- zannederim dört yüz bin lira idi - Hükü-
met bu mecburiyetleri düşünerek kendi-
sine prim veriyordu. Geçen sene bu primi 
koyamadık. Bu sene de koymağa imkân 
yoktur. Bu imkân olmayınca şüphesiz 
hem geçen seneden gelme, hem de bu sene 
kendiliğinden olan açık tabiidir. Bu nok-
tai nazardan bendeniz, Seyrisefain  idaresi 
kemâle varmıştır, demek istemiyorum. Sey-
risefainin  içine girdiği mecburiyetleri na-
zarı itibara almağı her halde hakikati 
olduğu gibi görmek için esaslı bir nokta 
olarak görüyorum. 

Rekabet meselesine gelince; müsa-
ade buyurursanız bu meseleyi şimdi aça-
rak izah etmiyeyim, memleketin posta 
nakliyeciliğine ait olan bu meseleyi daha 
evvel düşündük. Bir lâyiha halinde olarak, 
Meclise arzettik. Lâyiha şimdi İktisat 
encümenindedir. Müsaade buyurursanız 
lâyiha geldiğinde alınması icap eden ted-
birlerin mahiyeti hakkında uzun uzadıya 
görüşür , ve müzakere ederiz. 

Bu da mademki umumî hizmettir. 
Devlet biitçesile karşılanması lâzımgelir. 
Fakat bu gün için de ona imkân yoktur. 
Bu noktanın hallini de arzettiğim lâyiha 
zamanında bertafsil  görüşeceğiz. 
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REMZİ BEY (SİVAS) — Seyrise-
fain  bütçesinin açığı meselesine temas 
edeceğim. Bu açık bir milyon 300 küsur 
bin liradır. Zannetmiyorum ki Heyeti Ce-
lileniz bu bütçeyi açıkla çıkarsın. Çünkü 
açıkla çıkarıldığı takdirde tevellüt edecek 
mahzurlar gayet mühimdir. 

Bu bir Devlet müessesesidir. Gittikçe 
büyümek istidadını gösteren açık, büyü-
mekte devam ederde bu idare işliyemiye-
cek bir hale gelirse, çökecek olursa ne 
olacaktır ? Açığın sebeplerinden biri ve en 
mühimmi iktisadî buhrandır. Şunu biliyo-
rum ki idare mubayaatını pahalıya mal 
etmektedir. Bu gün açığı olan müessese, 
yalnız Tiirkiyedeki Seyrisefain  idaresi de-
ğildir. Fransada da muhtelif  nakliyat mü-
esselerinin, şu veya bu gibi şimdiye ka-
dar prim görmekte olan müesseselerinin 
bütçelerindeki, iktisadî buhrandan müte-
vellit, açığını kapamağı bu sene Hükü-
met kendisine vazife  telâkki etmiştir. Di-
ğer umumî bütçedeki açığı nasıl düşünü-
yorsa bunu da öyle düşünmektedir. Biz 
de onlar gibi hareket etmek mecburiye-
tindeyiz. 

Bütçe encümeninde müzakere edildi-
ği zaman hazır bulundum. 1932 senesin-
de Seyrisefain  idaresi varidatının 1931 
senesine nazaran % 20 derecesinde nok-
san olacağını tahmin ettik ve bu, fikrimce 
isabetli bir tahmindir. 1931 senesi bütçesi 
tanzim edildiği zaman da 1930 a nisbetle 
% 20 derecesinde bir noksan ile kabul 
edilmiş olduğu halde % 40 derecesindeki 
noksana iktisadî buhran sebebiyet ver-
miştir. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİ-
SAT VEKİLİ) — Ya bu müessese 
lâzımdır diyeceğiz, yahut değildir. Bu 
müessese amme müessesesidir. Memle-
ketin büyük bir ihtiyacını temin etmekte-
dir. Devam ederse Devlet prim verir. Ge-
çen sene darlık hasebile bütçeye koyma-
dık. Prim konmadığı takdirde masrafın 
tenzili lâzımdır. Her zaman kılı kırk yar-

dığım iftiharla  bahsettiğimiz Bütçe encü-
meni, malî bir heyet gönderdi, tetkikat 
yaptırdı. Masraftan  ne tenkis etmek lâ-
zımsa yaptırdı. 

Bütçenin çıkacağına nazaran bu açı-
ğı istikrazla kapatmak lâzımdır. Bununla 
Büyük Millet Meclisi meşgul olmağa baş-
lamıştır. Bu iş üzerindeki tetkikatımı bu 
baptaki lâyihanın müzakeresinde Meclisi 
Meclisi Aliye arzederim. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Bizim 
idaremize umumi buhranın zerre kadar 
tesiri olmamıştır. İşte elimde millî mües-
sese sahiplerinin bana gönderdiği vesi-
ka. 

Fakat en salâhiyettar surette bunu 
okuyacak İktisat Vekilidir. Millî mües-
sese sahipleri diyorlar ki efendiler,  bunun 
sebebi, düşünüldüğü, efkârın  başka ta-
rafların  imale edildiği gibi buhranın te-
siri değildir, ticaretin noksanı değildir, 
sui idaredir. Bunu ispat ederiz. Verin, bu 
izmihlâle doğru giden idareyi, biz idare 
edelim ve bunun mali mesuliyetini üzeri-
mize alalım, kaç milyon lira takdir edilir-
se devairi resmiyeden musaddak vesika 
ile o yaptığımız zararı vereceğimizi ta-
ahhüt edelim. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Kendileri alelıtlak buraya 
çıkıp ta bütçe münasebetile suiidare var-
dır diye halkın muvacehesinde, amme 
hizmeti gören bir idareyi tahtıe ettik-
lerinden dolayı ve bunu da elinde hiç 
bir vesika olmadığı halde yaptıkların-
dan dolayı hem tekzip, hem tahtıe ve pro-
testo ediyorum. Diğer taraftan  bu sene 
30 milyon lira tenkihat yaptık. Bütçenin 
170 milyon lirayı tutabilmesi için buhran 
ve muvazene vergisi koyduk. Birisi çık-
sa da bunlara lüzum yoktur, memleketin 
idaresinde suiidare vardır, onun için ida-
re olunamıyor, bunu bana bırakın, bun-
lara ihtiyaç göstermeksizin idare edeyim 
dese ne dersiniz? Öyle şey olur mu? 
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Veyahut Müdafaai  Milliye iyi idare edil- vermemizi mi icap eder? Böyle muhake-
miyor, bunu bana ihale edin dese bu, me mi olur, böyle söz söylenir mi ? 

İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TADİLİNE DAİR 

(DEĞİŞTİRİLMESİNE  İLİŞKİN) 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Hukuk  ile ekonomi arasındaki  bağların  somut olarak  karşımıza  çıktığı  alanlardan 
birisi icra ve iflâstır.  Cumhuriyet  rejiminin özel kesimi öncelikle  özendirdiği  ve destek-
lediği  19207/ yıllarda  hukuk,  çağdaş  bir ekonomin, n kurumlaşmasını  da  kolaylaştıracak 
bir reform  alanı olmuştur.  Aşağıda,  ekonomideki  buhranın özel kesim için de  çeşitli  be-
lirsizlikler  getirdiği  bir ortamda,  icra ve iflâs  kanunununda  yapılan değişiklikle,  bu kesi-
min varlık  kazanması  ve varlığını  sürdürmesi  için çok önemli olan borçlanma işlemlerin-
de  hukukun  zorlayıcı  ve sınırlandırıcı  değil,  kolaylaştırıcı  ve yardımcı  olması yolunda 
bir adım  atıldığını  izliyoruz. 

31.5.1932 

YUSUF KEMAL BEY (ADLİYE 
VEKİLİ) (SİNOP) — İcra ve iflâs  kanunu 
lâyihasının denebilir ki kendisine mahsus 
bir tarihçesi vardır. Bu gün meri olan 
kanun 4 eylül 1929 tarihinden itibaren 
mevkii meriyete girmiştir. Bu günkü dün-
ya buhranının başlangıcı olan hâdiseler 
de hemen hemen Amerikada bu tarihler-
de başlamıştır. Oradaki cereyanların dal-
gaları memleketimize geldi. Sonra icra 
ve iflâs  kanununun eski kanuna nazaran 
bu makanizması daha karışık görüldü. 
Bunlardan dolayı bir takım şikâyetler 
edilmeğe başlanıldı. 

Gerek Hükümet tarafından,  gerek 
fırka  kongresinde icra ve iflâs  kanununun 
yeniden gözden geçirilmesi için söz veril-
di, taahhütte bulunuldu. Adliye Vekâ-
letinde bu kanunun tatbiki ile meşgul olan 
zevattan müteşekkil bir komisyon teşkil 
edildi. O komisyon bir tadil lâyihası ha-
zırladı. O tadil lâyihası Meclisi Âliye tak-
dim edildi. Bu suretle muhterem Adliye 
encümeninin tetkikinden geçen lâyiha hâ-
kimlere, barolara, darülfünuna,  ticaret 
odalarına, malî müesseselere ve sair yer-
lere gönderildi, müteleaları soruldu. O 
mütalealar geldi, telhis edildi. Muhterem 
Adliye encümeni bu mütaleaları da al-

dıktan sonra dört beş ay tekrar bunun 
üzerinde çalıştı, bu gün Büyük Meclise 
arzedilen lâyiha vücude geldi. 

Yeni lâyiha, meri kanunun çerçeve-
sinden harice çıkmamıştır. Zaten icra ve 
iflâs  kanunu heyeti umumiyesi itibarile, 
taksimat ve sairesi itibarile çok mükem-
mel bir eserdir. Yalnız, onu tatbik etmek-
te olan teşkilât ve kanunun tatbikini tes-
hil eden teşkilât, bizde mevcut olmadığı 
için müşküllere tesadüf  ediliyordu. Buh-
ran vukuunun cihanda emniyetin sarsıl-
masının bunda dahli oldu. Onun için de-
nebilir ki asıl kanuna diyecek bir şey 
yoktur. Fakat bu teşkilâtın eksikliğinden 
dolayıdır ki şikâyetler vaki oldu. 

Lâzım olan şey tecrübelere ve bu 
yüksek kanunun memleketimizin ihtiya-
cına uydurulması idi. İşte o, yapılmıştır. 
Ortada büyük bir mesele var ki onu ar-
zedeceğim. 

Bu gün meri olan kanunda borç için 
hapis usulü yoktur. Mademki bu kanunu 
tadile gidiyoruz, borç için hapis te iade 
edilemez mi ? 

Borç için hapsi memlekette alacakla-
rın alınması için yegâne çare olarak gö-
renler var. 

\ 
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Fakat borç için hapsin, son şekli, 
ya bir sureti tesviye göstereceksin veya 
hapishaneye gideceksin, demek şeklidir. 
Son şekil budur. Yalnız vazıı kanun ola-
rak mütalealarınıza, tasvibinize müracaat 
eder değil, ayni zamanda insan olarak vic-
danlarınıza sorarını; bu borçların içeri-
sinde hakikaten borcunu veremiyen, şu 
veya bu felâkete  uğramış bulunarak bu 
hale gelmiş olanlar yok mudur? Şimdi 
bu gibi adamlara ya mutlaka sureti tesvi-
ye göstereceksin veya hapishaneye gide-
ceksin denebilir mi? 

Eskiden borçlu, borcunu vermediği 
için hapisle tazyik olunurdu. Bu gün 
yalan söylediği için, bu yalanı söylemekle 
memleketin kredisini, memleketin emni-
yetini ihlâl ettiği için o suçtan dolayı mü-
cazat görecektir. Zannediyorum ki hukuk 
prensiplerine, adalet prensiplerine ve hat-
ta denebilir ki demokrasi prensiplerine 
muvafık  olan şekil de budur. Ya parayı 
verir veyahut hapishaneye gider değil. 
Memleketin kredisini bozduğundan do-
layı hapis olacaktır. 

SALÂHATTİN BEY (ADLİYE E.N. 
M. M.) (KOCAELİ) — 1929 tarihinde 
inkılâp esasatına göre adliye külliyatımı-
zı tedvin ederken, o sene kalan üç kanun 
da Meclisi Âlinin kabulüne iktiran et-
miştir. O kanunlardan biri de icra ve if-
lâs kanunudur. İcra ve iflâs  kanunu neş-
rinden dört ay sonra o senenin beş eylü-
lünde meriyet mevkiine geçti. Aradan 
pek az bir müddet geçtikten sonra bu 
kaı%un hakkında bir takım şikâyetler işi-
tilmeğe başlandı. Bizim adliye teşkilâtı-
mızda icra teşkilâtı 1295 tarihli bir ka-
nunla tesis edilmiştir. İcra işleri eski hu-
kukî telekkiyatımızda bir tetümmei kaza 
addedilmişti. Kazaî bir hükme iktiran 
ettikten sonra o hüküm infaz  edilir ve bu 
şekli icra 1927 tarihine kadar devam et-
miştir. 1927 tarihinde Almanyada cari 
olan ve aramızda ilâmsız icra diye bir 
unvan verdiğimiz bir kanunu mahsusla 
bizde de ilâmsız takip usulü kabul edil-

di. 1929 tarihinde bugün mevkii meriyet-
te bulunan kanun kabul edilerek evvel-
kisi ilga edildi. 

Bu hapis usulü neden cazip bir hale 
geldi? Bu, maalesef  iyi tetkik edilmeden 
zeylolarak icra kanununa 1927 tarihinde 
konan bir hükümdür. Bu ilâve nasılsa ka-
nun halini almıştır. Burada deniyor ki; 
bir medyun, borcu ile mütenasip sureti 
tesviye göstermezse hapisle tazyik edilir. 
Bu mütenasip tabirini de bir senede öde-
mek gibi bir mikyasa raptetmişlerdir. 

Geçirdiğimiz bir çok buhranlarla he-
pimiz binlerce tecrübesine şahit olduğu-
muz haller vardır ki şu veya bu sebeplerle 
akşam yatarken milyoner addolunan şu 
kadar milyon dolara, şu kadar yüz bin 
franga  malik olan bir zenginin sabahle-
yin gözünü açtığı zaman bu mevcudunun 
sıfır  olduğu görülmüştür ve zamanımızda 
bu gibi binlerce misaller hep gözümüzün 
önünde mütehaddes hallerdir. Kendi va-
ziyeti böyle olan ve bu gibi vaziyetlerin 
vukuu mümkün olan hallerde 10 000 lira 
borcu olan bir adam tasavvur buyuru-
nuz. Eğer bu adam ayda bin liraya yakın 
bir ödeme taahhüdünde bulunmazsa ve 
bu suretle taahhüdünü ifa  edemezse hap-
se girecektir. Bu o demektir ki; nihayet 
bir adam yaptığı bir istikrazdan dolayı 
hapsedilmek tehlikesine maruzdur. Fa-
kat öyle bir hapis ki hakkı ceza Devlete 
ait olan bu medenî asırda kendisine kusur 
atfedilemiyecek  bir sebeple de olsa bor-
cunu bu şeraitle ödiyemezse alacaklısının 
arzu ve iradesile hapsolunabilecektir. İş-
te netayici bazı defa  evvelden tahmin edi-
lemiyecek mücbir vaziyetlere uğrıyacağı-
nı düşünerek iş adamlarının hiç bir istik-
razda bulunmalarına cesaretleri kalmıya-
caktır. Çünkü alacaklı isterse mutlak ola-
rak borcu ile mütenasip tesviye tarzı gös-
teıilmemesinden borçluyu 90 gün hürri-
yetinden mahrum edebilir. Gene tekrar 
ediyorum, bunlar ve bu günkü hukuk 
esaslarında hiç yeri olmıyan ve terki her 
halde lâzımgelen fena  ve sakim usuller-
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dir. Peki bu şeyi kaldırmakla alacaklıla-
rın istifayı  matlup etmelerini kanunun 
kudretile ve kanunun zamanı altında te-
min edemedik mi? 

Bu kanunun hükümleri bu maksat-
ları ve bütün, ihtimalleri nazarı dikkate 
alarak temin etmiştir ve hiç bir borçlunun 
kudreti olduğu halde ne malını saklamak 
ve ne öyle muvazaalarla, şuna buna devret-
mek ve ne de alacaklının bilmediğinden 
istifade  edip te malının mevcudiyetini ve 
kabili haczolacak hakkını beyan etmemek 
gibi bir vaziyet alamaz. Bu kanun alacak-
lısının hakkını muhafaza  edecek hususları 
borçluya emretmiştir. Bu kanunun emri-
ni ifa  etmemek yüzünden cezaî takibat 
yapılır ve hâkim kararile bunlar suç ad-
dedilip cezalandırılır. Bu vferilen  cezalar; 
alacaklının ferağati  halinde borcun itfası 
suretinde sakıt olur. 

Konkordato iflâstan  sonra müflisin 
alacaklılara teklif  ettiği bir tediye şekli idi. 
Taksiratlı müflisler  yüzde otuzdan aşağı 
konkordato teklif  edemezler ve hilekâr 
müflisler  için de, konkordato menedil-
mişti. Fakat tetkik ettik, hemen, hemen 
bu konkordatoya şimdiye kadar tüccar-
dan gayri hiç bir borçlunun müracaat et-
tiğini görmedik. Şu halde konkordatonun 
leh ve aleyhinde mütalea dermeyan eden-
ler tüccarlar, müessesatı maliye ve ban-
kalar olmuştur. Deniliyor ki konkorda-
to çok suiistimale meydan veriyor ve bir 
takım hileli anlaşmalara sebep oluyor. 
Bu usul eskiden olduğu gibi, iflâs  açıldık-
tan sonra müflis  tarafından  dermeyan 
edilsin. Ondan evvel hâkimden mühlet 
alarak konkordato yapılmasın. Encümen 
bunu tetkik etti ve teklifi  şayan i kabul 
görmedi. Çünkü bu şekilde konkordato 
cari olmıyan memleketlerde de namuskâr 
borçlular için vaziyetini alacaklılarına arz 
ve izah ederek bir tesviye tarzı derme-
yan etmelerine imkân verecek adlî tasfiye 
denilen bir usul vardır. Binaenaleyh bu 
imkânı büsbütün ortadan kaldırarak tüc-

carın her halde iflâsa  maruz bırakılması 
doğru görülmemiştir. 

VASFİ RAŞİT BEY (ŞEBİN KARA-
HİSAR) — Romalıların bir sözü vardır. 
Bu söz aynen kelime bekelime olmak 
üzere tercüme edilerek Adliye sarayının 
kapısına yazılmıştır: "Adalet mülkün esa-
sıdır." Romalılar zamanında hakikat olan 
bu düstur her zaman hakikat olmuş ve 
bundan milyonlarca sene sonra dahi ha-
kikat olarak kalacaktır. Şu manada ki; 
bir memleketin adliyesinde; kanunların-
daki inkişaf  o devletin inkişafile  tevem 
oluyor ve bir devletin kanunlarındaki in-
hitat o devletin inhitatile tevem oluyor. 
Riyazî bir tâbirle ifade  etmekliğime mü-
saade buyurursanız bu iki hat arasındaki 
mütekabil bir tabilik vardır derim. Bili-
yoruz ki bu günkü adliyenin nüvesi olan 
adliyenin teşekkülünden evvelki kanun-
ların ve adliye denen şeyin zafı,  rabıtai 
içtimaiyeyi zafa  duçar ve Devletimizi çok 
büyük buhranlara sevketmiştir. Bu Dev-
letin tarihte hiç bir vakit vâsıl olamadığı 
kemaline, kemalile vâsıl olduğu Cümhu-
riyet devrinde esası mülk olan adliyesi-
nin de bir tekâmüle vâsıl olması lâzım 
ve bu inkilâbı yapmak zarurî idi. Cüm-
huriyet Halk Fırkası şayanı şükrandır 
ki bu inkılâbı yapmıştır. Onun yaptığı 
tenkisat onun yaptığı bu tekâmülât ve 
inkılâptan yalnız bir tanesi büyük bir 
dedikoduya sebebiyet vermişti. O da icra 
ve iflâs  kanunudur. 

Bu kanunun inkılâp kazançlarından 
hiç birini feda  etmiş olduğunu görmü-
yorum. Bu kanunun prensibi hakkında 
memlekette elan bir endişe vardır ve bu 
endişe yalnız memlekette değildir. Hatta 
bu gün borç için hapsin lüzum ve ademi 
lüzumu Avrupada dahi halledilmiş bir 
mesele değildir. Kurunu vustada hapis 
vardı, hatta öldürmek te vardı ve alacak-
lılar, borçlularının cesedini parçalar ve 
taksim ederlerdi. Daha sonraları esaret 
başladı. Alacaklı borçluyu istediği işinde 
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kullanır ve hususî mahpesinde mahpus 
bırakırdı. 

13 üncü asırdanberi Avrupada şahıs-
ların eşya gibi rehin olarak verilip veril-
memesi meselesi mevzubahs olmıya baş-
ladı. Bunun için bir çok fikirler  ortaya 
atıldı. 

Hapsi kaldırmak ve borçluyu vücu-
dü üzerinde bir ipotek vaziyetinden kur-
tarmak isteniliyor. Bir cemiyet ki idam 
cezasını müdafaa  ediyor, bir cemiyet ki 
bir baş soğan için şahısları hapse koyu-
yor, neden mülkiyeti ve krediyi müdafaa 
için borçluyu hapse koyuyor?.. Benim 
gibi hapsin aleyhtarı olanlar bile bunlara 
çok güç cevap veriyor. 

Çalmakla borcunu vermemek ara-
sında ne fark  bulabilirsiniz? Dolandırıcı-
lıkla borcuhu vermemek arasında ne fark 
vardır? Geniş sahalar üzerinde birbirile 
karşı karşıya gelemiyen ve muamelelerini 
ticaretin icap ettirdiği sürat ve besatetle 
ifaya  muztar kalan adamların sermayesi 
niçin himayeye lâyık olmasın?.. Bina-
enaleyh dediğim gibi hapsi kaldırmak, bu 
mesele hakkındaki mücadelelere nihayet 
vermiş olmak değildir. Yalnız amelenin, 
sanatkârın medarı maişeti olan, mesleki-
ni ifa  etmek için lâzım olan aletlerini 
haczetmez ve alacaklıya bu aletler üzerin-
de mahalli istifa  tanınmazken o amelenin 
çalışmasının üssülesası olan hürriyetini 
nasıl olur da alabilirsiniz? 

İZMİR MEBUSU MAHMUT ESAT BEYİN İŞKANUNU LÂYİHASININ 
NE DURUMDA OLDUĞUNA DAİR SUALİ ÜZERİNE 

YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Mahmut  Esat Bey 1931 yılı sonunda  iş kanunu ile ilgili  sorusunu 1932 Haziranında 
yineliyor. Mustafa  Şeref  Bey ile Ali Rıza Bey"in açıklamaları,  iş kanununun TBMM'ye 
sunulduğunu,  yani, son aşamasına geldiğini  öğreniyoruz.  Ayrıca, dikkat  çeken nokta, 
hazırlanmış olan kanun taslağındaki  temel esprinin, emek ve sermayeyi iki  ayrı toplum-
sal sınıf  olarak  alıp, bunların arasındaki  ilişkileri  düzenlemek  ve bunu öncelikle  işçi hak-
larını kurumlaştırmak  için bir an önce gerçekleştirmek  oluşudur.  Bu esprinin \ 932'den 
sonra değiştiğini,  sonraki  ciltlerde  izleyeceğiz. 

1.6.1932 

M. ŞEREF BEY (İKTİSAT VEKİLİ) 
— İş kanunu lâyihası 14 Martta Hükü-
met tarafından  Büyük Meclise arzedil-
miştir. Ve bugün İktisat encümeninde 
müzakere edilmektedir. İş kazalarına kar-
şı sigorta kısmının, diğer bahislere tak-
dimen çıkarılması hakkındaki arzu ye-
rindedir ve bendenizce bir an evvel bu ka-
nun toptan çıkmalıdır... 

Hakikati halde işçi ile iş! sahipleri 
arasındaki münasebatı tanzim eden bu 
kanun Meclisi Âlice beklenmektedir ve 
bir an evvel işçilerin vaziyeti kanunun 
istatüsü ile tanzim edilmek lüzumu mu-
hakkaktır... 

ALİ RIZA BEY (İKTİSAT ENCÜ-
MENİ MAZBATA MUHARRİRİ) 
(MARDİN) — Bu lâyiha 192 kadar mad-
deyi havidir. Bittabi sây ile sermaye ara-
sında nizam ve âhengi tesis edecek, ikti-
sadi vaziyetleri tanzim edecek olan bu 
lâyihayı İktisat encümeni gayet mühim 
telâkki etmiştir. 

Memleketimizde ilk defa  bu saha-
da yeni bir kanun olacağı cihetle, diğer 
mühim ve uzun kanunlarda olduğu gibi, 
bunun evvelâ bir tâli komisyon tarafın-
dan tetkik edilmesini ve alâkadarların da 
bu lâyiha hakkındaki mütalealarının so-
rulmasını münasip gördük. Onun için 
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İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Eski-
şehir ve Zonguldak ticaret ve sanayi oda-
larına ve Zonguldak amele birliğine, İs-
tanbul Madenciler birliğine, Ankara As-
keri fabrikalar  müdürlüğüne bu lâyiha-

yı gönderdik. Bunlardan şimdiye kadar 
yalnız Ankara Askeri fabrikalar  miidür-
lüğile Eskişehir ticaret ve sanayi oda-
dan malûmat geldi... 

TÜRKİYE'DE ECNEBİ TEBAASI (YABANCI  UYRUKLULAR)  TARAFİNDAN 
YAPILMASI YASAK OLAN SANATLAR HAKKINDAKİ 

KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Cumhuriyet  yönetiminin, çalışma haklarım  düzenlerken  yerli-yabancı ayırımı üze-
rinde  durduğunu  biliyoruz.  Yabancı  uyrukluların  kilit  noktalarda  ve karar  kademelerin-
de  söz sahibi oluşunu, Cumhuriyet  yönetimi ilk  gününden  başlayarak  değiştirmek  ister. 
Bu isteğin şüphesiz bir ekonomik  yönü de  vardır:  Türklerin  teknik  bilgi  ve görgü  sahibi 
olmaları  ve halkın  istihdam  olanaklarının  genişlemesi,  yabancıların çalışma haklarının 
sımrlanmasıyla  bir arada  düşünülür.  Aşağıdaki  görüşmeler,  yabancı uyrukluların  çalış-
ma olanaklarının  daraltılması  yolunda  atılan adımlardan  birisini belgelemektedir. 

4.6.1932 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (DAHİLİYE 
VEKİLİ) (MUĞLA) — Bu kanun yani 
bazı sanatların ecnebilere memnu olması 
kanunu, bütün müstakil milletlerin öte-
denberi kendi memleketlerinde yapmış ol-
dukları. bir kanundur ve bunun hukuku 
düvelde ismi rejim detranjdır. Yani ec-
nebilerin tâbi olacağı usul ve kavait. Biz 
bu kanunu ta ötedenberi arzu ederdik, 
fakat  daima memleketin inkişafına  ve 
istikbaline mâni olan kapitülâsyonlar bu-
nu akim bir halde bıraktı. Umumî harpte 
kapitülâsyonların bir taraflı  olarak ilgası 
üzerine bazı sanatlar Türklere hasredildi. 
Biz bu hakkın en büyüğünü Lozanda ka-
zandık. Lozanda bazı sanatlar ve mes-
lekleri vatandaşlara hasrettik. Son kalan 
bir kaç kısım vardı, onları da bu kanunla 
ikmal ve itmam etmiş oluyoruz. Bu ka-
nunun istinat ettiği prensipler şudur: 

Amme emniyetine taallûk eden işler, 
amme hizmetlerine taallûk eden işler, bir 
de iktisadî ve içtimaî bazı ahval ve şerait. 

Amme emniyetine taallûk eden işlerin 
bir kısmı evvelce doktorluk kanunile, ec-
zacılık kanunile, bir kısmı da kabotaj 
kanunile vatandaşlara hasredilmişti. Bu-

nun son kalan kısmı; şoförlük  , kapıcılık 
gibi şeylerdir. Bunlar memleketin emni-
yetini, ammeyi alâkadar eden şeylerdir. 
Bunun da bu kanunla temin ediyor ve 
vatandaşlara hasrediyoruz. 

İkincisi; amme hizmetlerine taallûk 
eden kısımlar ki hammallık ve saire gibi. 
Bunları da vatandaşlara hasrediyoruz. 
Ayak satıcılığı, bohçacılık gibi şeyler. 

Üçüncüsü; içtimaî ve iktisadî olup 
bunu da vatandaşlara hasrettik. Bu da 
iktisadî bir zarurettir. Az sermaye ile ve 
az mümareseye muhtaç olan sanatlar ve 
mesleklerdir. Ayak satıcılığı buna en iyi 
bir misal olarak gösterilebilir. Bir vatan-
daş sıkıldığı gün cebindeki mendili çıkarıp 
satıp evine ekmek parası getirmelidir. 
Eğer karşısında kendisine rakip olacak 
diğer milletlerin adamları bulunursa va-
tandaşı bu haktan mahrum etmiş olur. 
Bu kanunların, bu prensiplerin heyeti 
umumiyesi tedafüî  ve tahaffuzidir.  Hiç bir 
kimsenin hakkına tecavüz değildir. Biz 
bunu bu sırada yapmağı gayet faydalı 
bulduk, sebebi, evvelâ bir zarureti ikti-
sadiye vardır. Saniyen, memleketimizde 
bu sanatları icra eden ecnebiler henüz çok 
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miktarda değildir. Binaenaleyh bu ka-
nunla, memlekette yerleşerek kazanç te-
min eden ecnebilerin kazandıklarını ve 
işlerini ellerinden velev ki kanunî hakkı-
mız olsun, istiklâlin bir hakkı olsun al-
mak ve onları işsiz bırakmak vaziyetinde 
değiliz. Kanunun bazan icabına göre me-
netmek istediği ve icabına göre açmak is-
tediği sanatlar da vardır. Meselâ, bir gün 
farzedelim  ki, Adanamızda fazla  bir pa-
muk mahsulümüz olursa pamuğu işlemek 
için elbette işliyecek kola ihtiyacımız olur. 
O zaman bu yolu açmak lâzımdır. Keza, 
aksine olarak memlekette bir gün bir 
mahsul az olursa o mahsulün işlenmesini 
sırf  vatandaşlara hasretmek, içtimaî ve 
iktisadî bir zaruret olur. Bu gibi mesele-
leri de bu kanunla Hükümetin eline salâ-
hiyet vermekle temin etmiş oluyoruz. Ba-
zı sanatların behemehal vatandaşlar tara-
fından  yapılması lâzımdır. Bazı defa  da 
ayni sanatın kapılarını açarak mümkün 
mertebe hariçten amele getirerek fazla 
işletmek icap eder. Bazan bunlar siyasî 
zaruret halini alır. Mukabele bilmisil va-
ziyetleri gibi. Her hangi bir Devlet Türk 
tebaasına bir hizmeti kaparsa Türkiye 
Devletinin de o hizmeti o devlet tebaası-
na kapaması gayet tabiidir. Bu kanunla 
bunun da temini icap eder. Kanun bu 
cihetleri tamamen temin etmektedir. Ka-
nun tadadî olmaktan ziyade prensiple-
re istinat ettirilmiştir. İlk menşeinde ka-
nun nasıl tasavvur edilmişse, hangi pren-
sibe istinat ettirilmişse yine ayni şekilde-
dir. Her hangi bir zarureti iktisadiye ve 

içtimaiye halinde Hükümetin o sanatı 
doğrudan doğruya tebaaya hasretmek sa-
lâhiyeti alındıktan sonra mesele ve mak-
sat hâsıl olmuş demektir. Ezcümle esaslı 
sanatlar, emniyeti umumiyeye taallûk eden 
sanatlar, hidematı ammeye taallûk eden 
sanatlar ve az sermaye ile, mümarese ile 
kabili icra olan sanatlar doğrudan doğru-
ya vatandaşlara hasredilmiştir. 

RAHMİ BEY (İKTİSAT E. N. REİSİ) 
(İZMİR) — Evvelce İktisat encümeninin, 
Adliye encümeninin, Hariciye encümeni-
nin tesbit ettiği maddelerde arkadaşları-
mızın ifade  ettikleri bir çok sanatlar mev-
cuttu. Eğer biz bunların tadadı yoluna gi-
dersek bu adet pek çoğalır. Bunu tesbite 
de maddeten imkân yoktur. Bunu bildi-
miz için bir kısmını ihtisar ettik. Yani 
memleketimizde bulunup ta hariç müte-
hassıslara ihtiyaç göstermeksizin kendi 
vatandaşımızın yapabileceği sanatları tes-
bit ederek bu sanatları Türklere hasret-
meği düşündük. Vatandaşların iyi bildiği 
ve memleketimizde müntesipleri çok bu-
lunan sanatlardan ecnebileri menetmek 
için buraya bu maddeyi koyduk. Biz bun-
lara meydan bırakmamak için bu kanu-
nun (3) üncü maddesile Hükümete salâ-
hiyet verdik. Kendi vatandaşlarımızın ya-
pabileceği her hangi bir sanattan ecnebi-
leri menedip bunu kendi vatandaşlarımıza 
hasretmek salâhiyeti bu maddede tesbit 
edilmiştir. Hükümet lüzum görürse bu 
salâhiyetini her zaman istimal edebilir. 

EASTERN TELGRAF KUMPANYASIYLA 
YAPILMIŞ MUKAVELENİN FESHİ İLE 

'IMPERIAL AND INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED' 
ŞİRKETİYLE BİR MUKAVELE YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Söz konusu yabancı şirketle  imzalanan hizmet sözleşmesi, Cumhuriyetin  kuruluş 
yıllarının  özelliklerinden  birisi olan millileştirmelerin  yürütüldüğü  ortamda  görüşülmek-
tedir. 

9.6.1932 
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REMZİ BEY (BÜTÇE EN. NA.) (Sİ-
VAS) — Estern, kablo, telgraf  şirketi ile 
1 mayıs 1927 tarihinde Hükümetin aktet-
tiği bir mukavele vardır. Bu Estern telg-
raf  kumpanyası yine İtalyada kâin Mar-
koni şirketi ile birleşerek diğer bir kum-
panya teşkil etmişlerdir. Bu kumpanyaya 
Emperial Ant Enternasyonal Kommü-
nikasyon Limitet unvanını vermişlerdir. 
Bu şirket Hükümete müracaat etmiş, 
kablo hakkındaki mukaveleyi feshedelim, 
bundan böyle muhaberatımızı telsiz ile 
yapalım demiş ve bunun için de İstan-
bulda kısa tulü meviçli olarak bir telsiz 
istasyonu tesisi lâzımgelmiştir. Bununla 
Hükümet bir mukavele yapmış, şerait 
tesbit edilmiştir. Bu mukavelename mu-
cibince İngiliz? şirketi İstanbuldaki bu 
istasyonlar için 632 270 altın frank  bedel 
istemiş ve Hükümetçe bu bedel muvafık 
görülmüştür. Bütçe encümeni eski muka-
velenin feshi  ile yeni bir mukavele muci-
bince İstanbulda telsiz istasyonları inşa-
sını faideli  görmektedir. Bu faideler  de 
bilhassa şunlardır: şimdiye kadar mem-
leketimizde İstern kumpanyasının idare 
etmekte olduğu kablodan geçirilmek su-
retile icra edilen muhaberat bundan böyle 
doğrudan doğruya Hükümetin elinde bu-
lunacak telsiz istasyonları tarafından  ida-
re edilecektir. Bundan sonra Hükümet 
o istasyonlara müstakillen ve tamamen sa-
hip olacaktır. 

2 nci faidesi:  şimdiye kadar kablodan 
geçen telgraflardan  mütevassıt memleket-
lerin kelime başına aldıkları ücretler doğ-
rudan doğruya Hükümetle kumpanya ara-
sında yarı yarıya taksim edilecektir. Bu 
suretle Hazineye senevî 140 000 lira ka-
dar varidat temin olunacaktır. Bu vari-
dattan bizim idarenin masrafı  tenzil edi-
lince 90 000 lira kadar varidatı safiye  ka-
lacaktır. 

Üçüncü faidesi:  İstern kumpanyası, 
mevcut kablo tesisatının memleketimize 
ait olan ve mukavelename projesinde gös-
terilen kısımlarını Hükümete bilâ bedel 

terkedecektir ve Hükümet te bu kablo-
dan istifade  edecek. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (DAHİLİYE 
VEKİLİ) — Ortaklık diye bir şey yok-
tur. İstern kumpanyası, kabloları ta-
mamile Hükümete bırakmıştır ve bu 
kabloların bir çok kısmı bundan beş sene 
evvel döşenmiş ve yeni bir haldedir ve 
elan istimal edilmektedir. Bıraktığı kab-
loların heyeti umum iyesinin miktarı as-
garî 50 bin lira olarak tahmin edilmekte-
dir. Ortaklık denilen bir mesele yoktur. 
Eskiden 30 sene müddetle imtiyaz veril-
miştir. 

Şimdiki işletmek için yaptığımız mu-
kavele beynelmilel bir mukaveledir. Bi-
naenaleyh, ortaklık değildir. Herhangi 
bir şirketle yapabileceğimiz gibi bu kar-
şımıza çıkan Emperyal Ant Enternasyon-
la Komünikasyon Limitet ismindeki şir-
ketle yaptığımız beynelmilel bir muka-
veleden ibarettir. Müddeti de 20 senedir. 
Burada teçhizatı, işletmesi, tamiratı ve 
sairesi tamamile Hükümetin elinde ve 
tahtı murakabesindedir. Müddeti hita-
mında o şirketin burada hiç bir alâkası 
kalmıyacaktır. Bu şirketin yalnız bizde 
değil, dünyanın her tarafında,  Avrupada, 
Amerikada, Kanadada şebekesi vardır ve 
menfaati  vardır. Ayni zamanda bizim de 
menfaatimiz  vardır. Bu hususta tarafey-
nin büyük menfaatleri  vardır. Onun biz-
den en büyük istifadesi  burada masraftan 
kurtulmasıdır. 

Çünkü burada senevî 100 000 lira 
masrafı  varsa onu kaldırdığı için kablo-
ların tamirat parasından memur parasın-
dan kazanacaktır. Biz mukabilinde senevî 
ayrıca 140 000 lira kazanacağız. Asgarî 
tahmin ediyoruz. Azamî olmamak için, 
memleket inkişaf  eder, diğer memleket-
lerle irtibatı artarsa tabiidir ki bu da ar-
tacaktır ve nitekim geçen seneye kadar 
günden güne artmıştır. Yapılacak 632 565 
altın frank  kıymetinde fennî  tefevvüku, 
elektrik sürati dakikada 200 kelime olan 
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bir alıcı ve verici telsiz telgraf  merkezidir 
ve 258 000 liralık bir kıymettedir. Bunu 
yaptırmıyarak, her hangi bir şirketle işti-
rak etmiyerek kendimiz yapmağa kalkış-
saydık, evvelâ 258 000 liralık bir kredi 
bulup bütçeye koymağa, bütün masraf-
ları üzerimize almağa ve bunu yaptıktan 
sonra da yine bir şirketle anlaşmağa mec-
burduk. Karşımızda bulunan şirketlerin 
en müsait olanı budur. Şebekesinin çok-
luğu ve tesisatının mihaniki olmayıp elekt-
rikî olmasile dahi tefevvüku  vardır. Üçün-
cüsü de, bıraktığı kâr noktasından diğer-
lerine faikiyetidir.  Görüşeceğimiz telgraf 

merkezleri hep beynelmilel esaslar daire-
sinde birbirine bağlıdır. Berndeki posta 
telgraf  merkezi umumisi bunları idare 
eder. 

Estern eskiden beri emindir diye bir 
şöhreti haiz olduğu için telgrafların  kena-
rına Estern yazılarak gönderiliyordu. 

Şimdi bu vaziyet tamamile Devlete 
intikal edecektir. Bu telgrafın  merkezini 
yapmağa memurlarımızın kıymeti fenni-
yesi kâfidir.  Muhaberatın yarı yarıya 
artmasına telsiz merkezi hizmet edecektir. 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE 
MÜTEDAVİL SERMAYE VERİLMESİNE DAİR 

KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Makina  Kimya  Endüstrisi'nin  çekirdeği  olan Askeri  Fabrikalar'm  geliştirilmesinde, 
1932'deki  sermaye ödeneğinin  bir adım  oluşunu, aşağıdaki  görüşmelerde  izleyebiliriz. 

11.6.1932 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
— Bu kanun iki noktai nazardan çok 
ehemmiyetlidir. Millet parasile yapılmış 
birtakım fabrikalar  vardır. Bunların kuv-
vet ve kudreti başka gûna istimal suretile 
yine millete müfit  olmak vaziyetindedir. 
Binaenaleyh, o kuvveti âtıl bırakmaktan-
sa, ondan istifade  etmek yolunda tutulan 
yol çok doğru ve şayanı takdir bir yol-
dur.... (Öteki) kısım bendenizce çok nazik 
bir kısımdır. Bilmiyorum şimdiye kadar 
askerlik denilen ve dairei mesaisi ya kış-
lasının çerçevesi içinde veyahut sahai har-
be inhisar eden ve kendi meslekinden 
maada hiçbir şeyle iştigal etmemek sıfatı 
asliyesi bulunan bu mesleke, bu kanunla 
verdiğimiz ticaret yapmak salâhiyetini 
şimdiye kadar hiç vermiş miyiz? Tarihi-
mizde bu gibi şeyler bulunup bulunma-
dığını bilmiyorum. Maamafih,  demin de 
arzettiğim sebebe binaen verilen bu salâ-
hiyet bence mevcut fabrikaların  ticaret 
getirecek mahiyette istimaline medar ol-

mak noktasından ayrıca Türkün kabili-
yeti ticariyesini inkişaf  ettirecek bir vası-
ta olacaktır. Ancak.... çok temenni edi-
yorum ki askeri fabrikaların  yapacağı iş 
askerlik şan ve ulviyetile mütenasip, mun-
tazam, seri ve onun unvanının, şerefinin 
yüksekliğile mütenasip derecede mazbut 
ve muvaffakiyetli  olsun.... 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
REİSİ) — Askerî fabrikalar  derhal faaliyeti 
ticariyeye geçecek, sanayii mahalliyeye 
rakip olacak, böyle bir vaziyet mevcut 
değildir. Hariçten yapılacak en ufak  bir 
sipariş için dahi esasen ne vaziyetleri ne de 
teşkilâtları müsait değildir. En ziyade ya-
pacağı şeyler devairi resmiyeye lâzım olan 
bazı mevaddın imalıdır. Bu da ray, travers, 
demir telgraf  direkleri gibi şeylerdir. Hurda 
demirleri toplayıp iş yapacaklardır. Mak-
sut olan iş budur. Bunu hariçte yapacak 
bir müessesemiz olmadığı ve askerî fabri-
kaların vaziyeti de buna müsait bulun-
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duğu için ufak  bir mütedavil sermaye tah-
sisile bu işlerin görülmesi münasip görül-
müştür. Bunda yerli sanayi erbabımıza 
hiç bir rekabet yoktur. 

REFİK ŞEVKET BEY — Hasan 
Fehmi Beyin mütaleasının aksine bir 
madde vardır. Devairi resm iyenin işlerini 
yapıyor. Bundan başka maddede: "veya 
hariçten sipariş olarak ticari muamelâta 
girişmek ve bundan mütevellit taahhüdat 
ve ukudatta bulunmak için..." dedikten 
sonra yani hariçten iş almak için bir salâ-
hiyet vardır. Bunu bu gün yapmaz, fakat 
yarın yapar. 

HASAN FEHMİ BEY — Şahsiyeti 
hükmiye verilince ona ticarî sahada serbesti 

vermek lâzımdır. Fakat maksat ve gaye 
onların diğer erbap sınıfına  zarar vermi-
yerek kendi işlerini görmesi içindir. 

Esasen şahsiyeti hükmiye verilince 
yalnız devairi resmiyenin işini yapsın de-
nilemez. Bu hususta sizin gibi, belki başka 
surette bu endişeyi izhar eden vatandaş-
lar da olabilir. Bu gün için böyle bir te-
şebbüse girilecek değildir. Şahsiyeti hük-
miye verilen bir müessesenin ticarî saha-
da her hangi bir işi yapmaktaki salâhiyeti 
mutlaktır. Çünkü şahsiyeti hükmiye ve-
rildikten sonra filân  işi, yapacaksın, filân 
işi yapmıyacaksın denilemez. 

1932 SENESİ BÜTÇESİ İÇİN YENİDEN TANZİM EDİLEN (DÜZENLENEN) 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

1932 Bütçesi de,  1931 İnki  gibi bir buhran bütçesidir.  Buhran, bir yd  öncesine göre 
biraz daha  ağırlaşmış  görünüyor.  Yönetimin  politikası  bütçe gelirlerini  olağanüstü  ver-
gilere  de  yönelerek  artırmak,  olabildiğince  tasarrufa  gitmek  ve topladığı  kaynaklarla 
satmalına gücünü yüksek  tutmak,  böylece, birkaç  alanda  kamu harcamalarım sürdüre-
bilmektir. 

Bu, ilginç tartışmalar  taratan  bir ortamdır.  Çünkü,  yönetimin devlete  kaynak  akta-
rımını gözeten politikası,  kaynakların  daraldığı  buhran ortamında  çeşitli  çevrelerin  tep-
kisine yol açar. Bütçe görüşmelerinde  Sırrı  Bey'in konuşmasında,  özel kesimin tipik 
tepkilerini  okuyabiliriz:  Özel kesim, devletin  kendi  ekonomi alanının dışına  taştığını 
ve özel kesime ait olması gereken  kaynaklara  el koyduğunu  öne sürüyor. 

CHF Umumi  Kâtibi  (Genel  Sekreteri)  Recep Bey in (Peker)  yanıtı ise kesinlik 
taşımaktadır:  Devletçilik  çizgisinin, buhran ortamına ve ekonominin gereklerine  göre 
genişleyebileceğim  söyler. 

Böylece, 1932 bütçesi, 1931 CHF  programına giren devletçilik  ilkesinin  de  ilkkez 
somutlaşarak  tartışıldığı  platform  olmaktadır. 

20.6.1932 
21.6.1932 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MA-
LÎYE VEKİLİ) — 1932 malî senesine 
ait bütçe normal bir sene içerisinde yapıl-
mamış bir bütçedir. Esasen geçen sene, 
yani 1931 senesi içinde yaptığımız bütçe 
normal bir sene içinde yapılmış bir bütçe 
değildir. 

931 bütçesi 186 buçuk milyon olarak 
tasvip ve tasdik olunmuştu. Sene içinde 
mütehavvile, fevkalâde  ve munzam ola-
rak verilen tahsisatla bu yekûn 194 bu-
çuk milyona baliğ olmuştur. Heyeti Ce-
lilenize takdim edilen 932 senesi bütçe-
sinin masraf  kısmı 169 milyon lira olarak 
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tesbit edilmiş ve geçen seneki bütçeye 
nazaran 25 buçuk milyon noksan bulun-
muştur. 931 bütçesi 930 bütçesinden 40 
milyon noksandır. 932 senesi bütçesinde 
de 931 senesine nazaran 25 buçuk mil-
yonluk bir fark  vardır ki bu vaziyete göre 
iki sene zarfında  masraf  bütçemizde 65 
milyon liralık bir noksanlık gözükür. 

Bütçeyi tertip ederken bu noksanı 
nazarı itibare alarak ve yapılacak hizmet-
lerin cümlesini muhafaza  etmenin pek 
müşkül ve güç olduğunu takdir buyurur-
sunuz. Hükümet yalnız hayatî olan. hiz-
metleri görmek ve icrası kabili tehir olan. 
hizmetleri tehir veya tamamile tayyetmek 
suretile masrafı  asgarî hadde indirebil-
miştir. Bütçeyi tertip ederken üzerinde 
ehemmiyetle tevakkuf  ettiğimiz nokta ve 
mebdei hareketimiz şu olmuştur: kendi 
varidatımızla kendi masrafımızı  kapamak, 
bu suretle cihanşümul olan krizden millî 
ve malî bünyemiz sarsılmadan çıkabil-
mek. Bunu yapabilmek için de ancak 
kendi varidatımız kadar masraf  yapmak 
lâznndı. Bu sene takdim edilen bütçe, 
geçen ve evvelki seneye nazaran çok fark-
lı bir bütçedir. Devletin hayatî ihtiyacı 
olduğunu hissettiğimiz masrafları  ipka 
ettik, gelecek seneye tehiri kabil masraf-
ları tayyettik. 

Geçen senenin ilk beş aylık varidatı 
normal yani bütçede tahmin ettiğimiz 
miktarlar üzerinden almıyordu. 

Varidatın tenakusuna sebep olan hâ-
diseler başladı. Evvelce iktisadî buhran 
vergisi kanunu müzakere edilirken bu va-
ziyetin sebeplerini arzetmiş ve iktisadî 
buhran vergisi kanunu kabul buyurul-
muştu. 

Hükümet, buhrana karşı bir çok ted-
birler almıştır. Bu meyanda Devlet hiz-
metleri noktasından masrafları  tehir ve 
atiye taliki kabil olanları da talik etmiştik. 
Keza bir kısım hizmetlere ait en küçük 
masrafların  dahi Heyeti Vekilece karar 
verilmeden yapılmaması takarrür etmiş-

ti. Yapılan tasarruflarla  930 senesinden 
müdevver mevcudat ile açığın mühim bir 
kısmını karşılamış olduk. Ancak bu sa-
yede ki 931 senesini çok sarsılmadan ge-
çirmeğe muvaffak  olduk. 

Malûmu âlinizdir ki borçlarımız iki 
türlüdür. Birisi, haricî borçlarımızdır ki 
bir kısmı doğrudan doğruya sakıt Osman-
lı İmparatorluğundan müdevverdir, bir 
kısmı da kendi borçlarımızdır. Dahildeki 
borçlarımızın bir kısmı da yine sakıt Hü-
kümetten müdevver, diğer kısmı ise ken-
di borçlarımızdır. Sakıt Hükümetten mü-
devver olan borçlardan 1930 senesi niha-
yetine kadar (10 141 000) lirasını mahsup 
ettik. Henüz mahsup edilmiyen (1 772 000) 
lira vardır. Kanunu mahsus mucibince 
bunlara tahvil vermek ve mukasseten 
tediye etmek icap eder. O da bu sene Dü-
yunu umumiye bütçesinde tamamile tas-
rih edilmiştir. 

Millî borçlarımıza gelince bunlar da 
iki kısımdır: biri tekâlifi  milliyeden. ve 
diğeri 1513 numaralı kanun mucibince 
1927 senesi nihayetine kadar Hükümeti 
milliye borçlarıdır. Tekâlifi  milliyeden olan 
borçlarımızdan (4 858 000) lirası tesviye 
edilmiştir. 1513 numaralı kanun mucibin-
ce kabul edilen ve bu güne kadar tahak-
kuk eden (3 727 000) liralık borçtan 
(1 089 000) lirası tediye edilmiştir. Geriye 
kalan ve henüz tesviye edilmiyen (2 638 
000) lirası ise bütçeye konulan tahsisattan 
tesviye edilecektir. 

Geçen sene, varidatı tahmin ederken 
kılâsik usullerden ve kaidelerden tama-
mile tebaüt etmiştik. Eski senelerde 5 
veya 3 senenin vasatisini alarak varidat 
tahmin ederdik. Fakat bu tarz normal 
zamanlara aittir. Geçen sene bütçesini ya-
parken en yakın sene varidatını tahmin 
ederek o suretle bütçeye koymuştuk ve 
184,5 milyon lira tahmin etmiştik. Fa-
kat sene içinde görüldü ki 184,5 milyon 
lira tahmin ettiğimiz varidattan sene ni-
hayetinde ancak 157 milyon lira tahsil et-
tik. 
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Bu sene bütçesini takdim ederken bu 
tenezzülü de nazarı itibara alarak daha 
ihtiyatkâr bulunmak mecburiyetinde kal-
dık. Onun için 1931 senesinde 157 mil-
yon lira aldığımız halde, bu sene kabul 
buyurduğunuz son kanunların verdiği va-
ridat müstesna olmak üzere bütçeyi 140 
milyon olarak tesbit ettik. Eğer fevkalâde 
kanunların, vereceği tahmin, olunan vari-
datı tenzil buyurursanız 140 milyonluk 
bir varidat bütçesi takdim etmiş oluruz. 

Dün. akşam senelik tahsilâtımızı ta-
mamen aldım. Birinci fasılunız  arazi ver-
gimizdir. 

929 dan itibaren bir tenezzül vardır. 
Bina vergisi: evvelki senelerde yedi-

şer milyon kadar tutmuştu. Geçen sene 
kabul buyurulmuş olan. kanunla bu ver-
gi tenakus etti. 1931 de (4 465 000) lira 
tahsil edildi. 

Mühim bir vergimiz de; memleketin, 
büyük bir serveti olan hayvanlardan alı-
nır. İlk teklifte  (13 000 000) lira tahmin 
etmiştik. Neticeyi aldığımız zaman bil-
hesap bunu tutamıyacağımızı anladık ve 
(11 750 000) liraya indirdik. 

Kazanç vergisinin seyri şöyledir: 927 
de 13 milyon 793 bin, 931 de bütün sene 
içinde aldığımız 11 milyon 958 bin 800 
dür. 

Büyük vergilerimiz de, bilvasıta ver-
giler de gümrük ve muamele vergisidir. 
Gümrük vergisinin seyri şöyledir: 927 
ve 59 milyon, 928 de 63 milyon 800 bin, 
929 da 65 milyon 311 bin, 930 da 55 mil-
yon 722 bin ve 931 içinde 44 milyon 29 
bin. Esasen sene ortasında bu vergiden ve 
buna müterafık  olan muamele vergisin-
den tahminatımız tutamıyacağı anlaşıl-
mıştır. Önümüzdeki senede bu vergi için 
38 milyon 500 bin. tahmin ettik. 

Muamele vergisi, ilk senelerde güm-
rük resmi ile mütenasiben mütezayit gö-
rünüyor. 927'de 18 milyon 214 bin. Bu 
sene içinde aldığımız 9 081 000 liradır. 

Tenakus görülen, varidattan biri de 
damga resmidir. 929 da 7 475 000. Bu 
sene ise 5 250 000 olarak arzedilmiştir. 

Büyük vergilerimizden bir kısmı da 
inhisar şeklinde temin olunmaktadır. 

Malûmu âlileridir ki inhisarlar vari-
datının bir kısmı şimendiferlerin  inşasına 
tahsis edilmiştir. Tütün, müskirat, kibrit 
gibi diğer kısmı da doğrudan doğruya 
varidatı umumiye meyanında kalır. Bi-
lirsiniz ki; tütün inhisarı, müşterekülmen-
faa  Reji tarafından  idare edilmekte idi. 
13 haziran 1339 da bir itilâfname  yapıl-
mıştı. O itilâfnamede  Hükümetle Reji 
arasındaki ihtilâfat  halledildi. Memleket 
için çok mühim iki madde konuldu. Biri 
itilâfnamenin  beşinci maddesidir ki; şir-
ketin sermayesini 40 000 000 frank  olarak 
tesbit eylemektedir. 

İkinci ve çok mühim ve faydalı  olan 
maddesi de, 8 inci maddesidir. Bu madde 
ile Hükümet malî senenin hulûlünden üç 
ay evvel ihbar etmek ve (40 000 000) nu 
nakten tesviye etmek suretile şirket ma-
kamına kaim olabilecektir. Bu itilâfna-
meye o zaman Hükümet namına imza va-
zeden ve şimdi Bütçe encümeni reisi bu-
lunan Hasan Fehmi Beyefendi  inhisarın 
satın alınacağına ve paranın tamamen 
verilebileceğine kanidiler. Karşımızdaki-
ler ise hiç bir vakit Türkiyenin (40 000 000) 
frankı  nakten tediye edemiyeceğine kani 
idiler. Hasan. Fehmi Beyin kanaatlerini 
hâdise teyit eylemiştir. 1341 malî sene 
iptidasında vaziyet edileceği, 1340 teşrini-
evvelinde şirkete ihbar edilmişti. 28 şu-
bat 1340 tarihinde bu paranın şirket na-
mına tediye edilmesi bankaya emredildi. 
1 martta bu vaziyet karşısında şirket ida-
reyi teslimden imtina etti. O güne kadar 
ikraren bu parayı verecek misiniz diye 
Maliye vekâletini iskandil ediyorlar ve 
Türkler bu parayı veremezler diye son 
güne kadar ümit besliyorlardı. Halbuki 
paralarım temin etmiş olduğumuz için iti-
lâfnameye  istinaden İstanbul vilâyetine ve-
rilen bir emirle İstanbuldaki binaya ve 
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11!a reye vaziyet ettik, hesapları görüldü 
ve muamele bitti. Reji şirketinin 1884 
den 1913 e kadar olan 30 senelik hayatın-
da, bütün imparatorluk hududu dahilin-
de Hükümete temin ettiği azamî menfaat, 
blânçosuna nazaran 1 110 000 altından 
fazlaya  çıkmamıştır. 340 senesindeki ra-
yice göre bunun kâğıt para olarak tutarı 
8 340 000 liradan ibarettir. İdarei muvak-
katenin verdiği bu netice gösterdi ki, iti-
lâfname  yapılırken, millet ve Hükümet 
menfaatine  durendişane hareket edilmiş 
ve isabet edilmiştir. 

Bir sene için ihdas edilen bu idarenin 
verdiği netice böyle olunca, onun bir sene 
daha temdidi düşünüldü. Büyük Millet 
Meclisi, 1926 şubatında kabul ettiği 734 
numaralı kanunla bu müddeti 1930 malî 
senesi nihayetine kadar temdit etti. 

Bilâhare tütün hakkında 1701 numa-
ralı bir kanun kabul buyuruldu. Bu ka-
nun mucibince 1931 iptidasında tütünün 
tekmil muamelâtının Hükümet inhisarı su-
retile idaresi tasrih edildi. Ayrıca 1660 
numaralı inhisarların idaresi hakkındaki 
kanunla, bütün inhisarların ne suretle 
idare edileceği gösterildi. 

İkinci müskirat inhisarımızdır. 790 
numaralı kanunla bu inhisarın Devletçe 
idaresi kabul edilmişti. Evvelâ bir şirket 
marifetile  idare olundu. Şirket muvaffak 
olamadı; iflâs  etti. Hükümet, inhisara 
vaziyet etti ve kendisi idareye başladı. 

Kibrit inhisarı işletmesi bir şirkete 
verilmişti. Şirket taahhüdatmı ifa  ede-
medi, muvaffak  olamadı. Devletçe idare 
edilmeğe başlanıldı, bilâhare bu inhisarın 
işletilmesi yeni bir grupa verildi ve bir de 
istikraz aktedildi. 

Anlaşdıyor ki milletimizde tasarruf 
fikirleri  her gün geçtikçe takviye bulmak-
tadır. Bu hususta Millî tasarruf  cemiyeti-
nin de tesirleri barizdir. Milletin tasarruf 
kabiliyeti tezayüt ettikçe diğer sahalarda-
ki işlerde de elbette kolaylık hâsıl olur. 
Geçen sene zarfında  paramızın kıymeti, 

evvelce kabul buyurulmuş olan kanunun 
verdiği müsaade üzerine Hükümetin itti-
haz ettiği tedbirler neticesinde tenezzül-
den mahfuz  kalmıştır. Kânunusaninin bi-
rinci gününe kadar döviz işleri İstanbul-
da bütün, bankalardan mürekkep bir kon-
sorsiyom marifetile  idare edilmekte idi. 
Millî ve ecnebi bankalar, bu işte çok dik-
katli hareket ettiler. Geçen senenin bu 
günü, ihracattan aldığımız dövizden faz-
la, döviz sarfetmek  mecburiyetinde bu-
lunuyorduk. 

Bu gün ise fazla  ihracattan mütevel-
lit yedimizde altın ve döviz olarak 50 
milyon franga  yakın para vardır. Bina-
enaleyh geçen seneye nazaran bu gün dö-
viz vaziyetimiz daha iyidir. 

Bankalarımız 931 malî senesini iyi 
geçirdiler. Bilânçolarını neşrettiler. 931 
bilânçolarının hemen hepsi görüldü, hiç 
birisinde zarar yoktur, kâr vardır. 
Bu sene içinde vukubulan bir hâdise 
millî bankalarımızdan İş bankasının, ti-
caretile en ziyade alâkadar olduğumuz 
iki ecnebi memleketinde şube açması ve 
bu suretle malî ve iktisadî hayatımıza 
yardım etmesidir. 

Büyük bir hakikat vardır ki bizde 
Devlet namına vukubulan ayda 14-15 
milyon liralık tediyat muntazaman vu-
kubuldukça her memlekette hissedilen 
buhran bizde daha az hissedilecektir. 
Bunu yapmak için de Yüksek heyetini-
zin büyük şiarı olan hâdisata takaddüm 
zaten bir emrivakidir. Daima hâdisata 
takaddüm ediyorsunuz, daima zamanın-
da icap eden tedbirleri alıyorsunuz. 

HALİL BEY (İZMİR) — İzahattan 
anlıyoruz ki, vaziyeti maliye itibarile ge-
çen seneden daha ağır bir vaziyet içinde 
bütçe müzakeresine başlıyoruz. Üzerimi-
ze gelen buhran fırtınası  benim kanaatimce 
kasırgaya tebeddül etmek üzeredir.... 

Geçen sene ... dünya buhranı hususi 
bir mahiyet arzetti. Ona da ... kredi buh-
ranı veya itibar buhranı diyebiliriz. Avus-
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turyada "Kredi Ansald" denilen beynel-
milel ehemmiyeti haiz büyük banka ta-
tili tediyat vaziyetine girince, bütün mer-
kezi Avrupanm da ayni tehlike altında 
bulunduğuna dair dünyayı büyük bir kor-
ku istilâ etti. Borçlu ve müşkül vaziyette 
bulunan Almanya çok tehlikeli bir hâle 
düştü.... Diğer taraftan  İngilterenin va-
ziyeti fenalaştı.  İngiliz bankalarının Al-
manyada moratoryoma tutulmaları ne-
ticesinde müteessir olan İngilizlerin ala-
caklıları da çok para çekmeğe başlamaları 
yüzünden çok kuvvetli zannedilen İngiliz 
maliyesi de sarsıldı.... Hal aşağı yukarı 
bugün de devam etmektedir. Beynelmilel 
mesai bürosunun tetkik ettiğim bir ista-
tistikinde 1930-1931 senesi iki kışı ara-
sında dünyada işsizlik vaziyetinin daha 
ziyade agree olduğu yüzde 20-25 den yüz-
de 55 e kadar çıktığı söyleniyor... 

Avrupada bu kredi krizinin tevlit 
ettiği kargaşalık üzerine, emniyetsizlik 
hissi daha ziyade tebarüz ederek umumi-
yetle bir tedbir bulunamadığını gören her 
millet, kendi hududu dahilinde, kendi 
başının çaresine bakmak yoluna koyul-
du... 

Memleketimiz hezar çeşit mahsul ye-
tiştiren bir memlekettir ve ... bütün mal-
larımız satılmaktadır... Her zaman bu 
malların hepsi için alıcı vardır. ... Dert 
bu noktada değildir. Asıl dert, dışarıda 
fiyatlar  çok düşmüştür. O fiyatları  dahil-
deki yüksek maliyet fiyatlarına  intibak et-
tirecek tedbirler düşünmelidir... Vardığım 
neticeler şunlardır: evvelemirde kredi 
meselesi. Zirai kredinin memleketimizde 
mümkün olduğu kadar kuvvetli ve geniş 
olmasıdır. Bunun için de Hükümet ... 
Ziraat Bankasına bütçeden yardım ede-
cekti. Fakat mâalesef  buhran dolayısile 
bütçesinden para ayırıp bu yardımı ya-
pamadı... 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
— Programımız muhakkak yürümektir. 
Hem de müterakki olarak yürümektir... 

Onun içindir ki, buhran da olsa yine yü-
rümek... Onun. içindir ki, Hükümet bü-
tün umumi devlet faaliyetlerini  hal ve 
istikbalin ihtiyaçlarile mukayese etmek-
tedir... Bu bütçe ... kendi yağile kavrula 
kavrula. şeref  ve istikbalimizi temine çalı-
şan bir devletin muvaffakiyetli  bir siya-
setinin en. iyi bir ifadesidir.... 

En güzel umdeler, en güzel program-
lar ve en güzel kanunları tatbik eden eller 
de maalesef  kıymetlerini kaybederler... Bi-
zim derdimize âmil hiç bir zamanda bü-
yük memurlar değildir. Asıl halkın derdi 
ve bütün şikâyetler ... küçük memurlar-
dır... Bu memurlar üzerinde herhalde çok 
sert hareket etmelerini bilhassa rica ede-
ceğim. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Hükü-
metimizin vasıf  ve şiarı halkçılıktır. Bu 
itibarla Hükümetten bu vasıf  ve şiarın 
icabatına göre muamele beklemek bizim 
en büyük hakkımızdır. Halbuki gittikçe 
hakkından ve inisiyatifinden  mahrum edil-
mekte olan fert,  Hükümetin halkçılık vas-
file  kabili telif  olamıyacak bir vaziyete 
düşmektedir. Hükümet kendi kudretini 
her gün vatandaşların kudret ve teşeb-
büslerinin yerine ikame etmektedir. 

Hergün ticari ve iktisadi muamelâtta 
Devletin müdahalesi çoğalmaktadır. Halk 
Hükümeti bu şekilde devletçi olamaz. 
Devletçi halk hükümeti.. Bu tabiri terkip 
eden ve iki vasıf  ifade  eden bu kelimeleri 
filvaki  kâğıt üzerinde yan yana getirebi-
liriz. Fakat mana itibarile yanyana ge-
tirdiğimiz zaman bundan bir mana çıkar-
mak kabil olamaz. 

Bizim gibi medeni olan diğer millet 
ve hükümetler dahi tamamen halkçıdır-
lar ve fertçidirler...  Bizim aynı zamanda 
hem fertçi  ve hem devletçi olmak arzu-
muzdur ki, iktisadi muamelâtı teşviş et-
mekte ve bizi endişeli yollara sevketmek-
tedir. Hükümet ancak müstesna ahvalde 
kudretini iktisat sahasında tecelli ettire-
bilir. O da ferdin  kendi şahsi teşebbüsle-
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rile başaramıyacağı işlerdir. Yani, onların 
koltuklarından tutup himaye edilmesi ik-
tiza eden hallerde. O vakit Devletçi, ken-
disinden maksut olan mana ile vazifesini 
yapmış olur. Ben bu vasıftaki  hüküme-
tin devletçi olduğunu kabul etmekteyim. 
Zaman ve hadisat ispat edecektir ki, 
Hükümetimiz benim dediğim şekilde Dev-
letçilik vasfına  rücu edecektir. Yani, Dev-
letçiliğin sahih manasile mevkiini teba-
rüz ettirecektir. İşte hükümetin tarifini 
tatbikına uydurmadığı, tatbikattaki teş-
kilâtını maksadına benzetemediği işlerde 
Devletçilik sıfatile  yapılan kanunlardır 
ki, memleketin ıstırap duymasına sebebi-
yet vermektedir. Buna buhranı iktisadi 
denmektedir. 

İdare mesuliyetini üzerine alan ze-
vat, daima bazı hatalarını örtmek için 
bunların hep buhran neticesi olduğunu 
söyliyerek bir siper arkasında saklanmayı 
âdet edinmişlerdir. Adeta buhran onlar 
için kendilerini müdafaa  maksadile öne 
sürülmüş bir siper oluyor. Bizim iktisat-
çılarımız da karşısındaki münekkidini 
döndüre dolaştıra buhranın önüne geti-
rerek onunla orada münakaşa etmek is-
terler. 

Hepimiz biliriz ki buhran mutlaka 
sanayi memleketinden çıkar. Ziraat mem-
leketinden çıkan buhran sanayi memle-
ketlerinden çıkan buhranın yanında pek 
az haizi ehemmiyettir. Bizde buhramn 
mevcudiyetini kabul etmek için kaç fabri-
kamızın kapandığını ve kaç milyon işsiz 
bulunduğunu, bunun için bütçemize kaç 
milyon para koyduğumuzu düşünmek lâ-
zımdır. Bunların hiç biri yoktur. 

Demek oluyor ki, sanayi memleket-
lerindeki buhrana verilen mana ile, bizde 
buhranın mevcudiyetini tasavvur etmek 
bilmem mümkün değildir. Bizde olsa olsa 
nüfusumuzun  onda sekizini köylü teşkil 
ettiği için ancak ziraî bir buhran olduğunu 
söylüyebiliriz. Çünkü köylünün zayıflaş-
ması ve fakirleşmesi  yüzünden onun pi-
yasa ile olan ihtilâfa  kesilmiş ve binnetice 

ticaret mahdudiyet kesbetmiş olduğundan 
buhran burada başlamıştır. 

Biliyoruz ki bir kaç seneden beri 
köylü toprak mahsulâtını tamamile ihraç 
edemiyor, mahreçlerimiz kapanıyordu. 

Daha o tarihlerde başlamıştı ki muh-
terem Venizelos koltuğunda bir paket 
tütün Varşovaya giderken, Prens Dugal 
bir top kumaş omuzunda yeryer gezer-
ken yani kendi mahsulât, mamulât ve 
masnuatına mahreç ararken biz bunları 
düşünmedik. Bunu vaktile düşünmeyişi-
miz, mahsulâtı arziyemizi mahreçsiz bı-
rakmıştır ve bundan dolayı köylü fakir-
leşmeye başlamıştır. Köylünün fakirleş-
mesi derece derece memleketin fakirleş-
mişidir. İşte Tiirkiyedeki buhran. Ben 
Avrupa buhranile bizim buhranı böyle 
anlıyorum. Vaziyet bu şekli aldıkta.n son-
ra biz yine vaziyetin ıslahına imkân bula-
bilirdik. O da piyasanın müzayeka kes-
betmesinden, müşterinin azalmasından do-
layı husule gelen hayat pahalılığını ne 
suretle tahfif  edileceğini düşünmekti. Söy-
liyebilirim ki; hayat pahalılığını düşür-
mek için bir an bile meşgul olmamı-
şızdır. 

Nakliyat ücretleri tenzil edilmiştir. 
Vergilerini vaktinde vermiyen mükellef-
lerin maruz kalacakları cezaların nisbetleri 
azaltılmıştır. Hane kiraları yüzde nisbe-
tinde azaltılmıştır. Hastalık sigortaları, 
doktor vizitalarının derecesi azaltılmıştır. 
Uzun vadeli borçların faizleri  azaltılmış-
tır, belediye rüsumu azaltılmıştır. Dahası 
vardır: vergilerin miktarı harpten evvelki 
vergilerden dun bir miktara indiril-
miştir. 

Vergi alınmazsa, böyle vergiler harp-
ten evvelkine göre yüzde şu kadar nisbe-
tinde tenzil edilirse amme hizmeti nasıl 
yapılacaktır, Devlet umuru nasıl görüle-
cektir? 

İşte iktisatçılığın göstereceği ihtisas, 
bu noktada tecelli etmektedir. İktisatçı-
lar böyle şimendiferin  parasını indirir, 
rüsumu indirir, vergiyi indirir, fakat  ayni 
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zamanda bunları telâfi  edecek tedbirleri 
de beraber düşünür ve yapar. Nasıl ki 
bunu yapan Alman Hükümeti bunun kar-
şılık tedbirlerini de almış ve yapmıştır, 
hayat pahalılığını tahfif  etmiştir. Haya-
tın pahalılığını tehvin için tedbirler alın-
madığından dolayı sâyin randmanı azal-
mış ve millî servet te;nakus etmiştir. İşte 
bizde köylünün mahsulâtı arziyesini sat-
mağa mahreç bulamamaktan mütevellit 
böyle derece, derece safha  safha  müncer 
olduğu vaziyet! Bizde de Almanyada ol-
duğu gibi hayat pahalılığmı tehvin ede-
cek ilmî tedbirlere tevessül edilmiş olsay-
dı, bu netice hâsıl olmıyacak, elimizdeki 
paranın iştira kuvveti yükselmiş buluna-
caktı. 

Hükümetin ihdas ettiği yeni vergiler-
den veya tezyit ettiği vergilerden dolayı 
bu vergilerle mükellef  olanlar ve bu ver-
giyi ifa  mecburiyetinde bulunan her sınıf 
bundan münfaildirler. 

Eski bir servet kaidesidir. Hükümet-
ler; durendiş Hükümetler halkın kesesini 
kendisine Hazine ittihaz eder. Ayni na-
zariye ile Hükümetimiz de parası olduğu 
zaman, varidatı kâfi  geldiği zaman ken-
disi için fazla  para saklamağa başka ha-
zineler ihzarına lüzum görmedi. Onu 
tebaasının kesesine intikal ettirmekte beis 
görmedi ve dedi ki; benim kesem, benim 
hazinem tebaamın kesesidir. Şimdi fazla 
param var, oraya doldururum, lüzumun-
da yine alırım. Bu kaideye tebaan evvelce 
fazla  parası olduğu zamanlarda doldur-
duğu keselerden şimdi ihtiyacı nisbetinde 
alıyor. 

Geniş senelerde Hükümet eline geçir-
diği para için adeta mahalli sarf  aramış-
tır. Bu arayış hissile fazla  teşkilât mey-
dana getirilmiş, kadrolar genişletilmiştir. 
Yani bir israf  devresi yaşanmıştır. O dev-
rin verdiği vüsat ile dediğim gibi kadro-
lar genişlemiş fuzulî  teşkilât meydana ge-
tirilmiş. Barem kanunu yapılmış, tekaüt 
kanunu yapılmıştır. 

Lâkin piyasanın vüsatine yarayan 
membalar daralmağa başlayınca, burada 
aksülameller de husule gelmeğe başlamış-
tır. İşte bizde de buhran bu şuretle başla-
mıştır. Eğer iktisadiyatın icabatmı ev-
velden görerek, mukabil tedbirler ittihaz 
edilmiş olsaydı, bu netice hâsıl olmazdı. 
Yani Hükümet, görücü, yüksek bir ikti-
sat müşavirine mühtaç idi. 

Bütçe açığını kapatmak için, yalnız 
tevessül edilecek tedbir yeni vergiler ih-
dası veya eskilerini tezyit değildir. Bunlar 
alelâde ve hemen yapılacak tedbirlerdir. 

Uzak değil, komşumuz ve dostumuz 
Yunanistanın son senelerindeki bütçe-
lerinden. birisi alınıp ta tetkik edilmiş ol-
saydı, orada, bir takım gayrimeri ihracat 
namı altında bir fasıl  görülürdü ki bunun 
ihtiva ettiği meblâğ, bütçe muvazenesin-
de büyük bir tesir gösteriyor. 

Transit hâsılatı Pire limanında o ka-
dar yükselmiştir ki temin, ettiği hasılat 
bütçenin muvazenesi üzerinde tesir hâ-
sıl edecek dereceye gelmiştir. Kezalik 
hariçte işliyen Yunan vapurlarının, mem-
lekete getirdikleri dövizin miktarı o ka-
dar çoğalmıştır ki, bunlar da memleket 
bütçesi üzerinde tesir yapacak hale gel-
miştir. Halbuki biz ne transit meselesine 
ehemmiyet verdik ve ne de vesaiti nakli-
yemizi yaşatmak arzu ettik. Bilâkis halkın 
hukukunu daraltacak tedbirlere ve meselâ 
denizciliği adetâ öldürecek tedbirlere te-
vessül ettik. 

Eğer biz de böyle asrî tedbirlere, 
Transit keyfiyetinden  memleket için. men-
faatlar  celbine çalışmış olsaydık, elbette 
komşularımızdan da.ha fazla  bir surette 
varidat getirecek elimizde mebalar vardı. 
Meselâ İstanbul limanı. 

Beş sene evveldi, burada, yapılan bir 
kanunla Hükümete İstanbulda bir ser-
best mıntaka yapılmasına dair müsaade 
verilmişti. Bir çok heyetler bunun üze-
rinde tetkikat yaptılar. Kanun ondan 
sonra feshedilmişse  bilmiyorum. Aradan 
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beş sene geçtiği halde elan mahallinde 
tetkikat yapan komisyonların verdikleri 
karar tatbik edilmemiştir. Halbuki bir, 
bir buçuk sene evvel ayni maksadı yerine 
getirmek için Yunan. Hükümeti teşebbüse 
girdi ve maksadını itmam itti. Yakın za-
manda Pire limanının resmi küşadı ya-
pıldığı zaman orada söylenen, nutukların 
birinde aynen şu cümle vardır: "Pire 
limanı şarkın transit merkezi olmuştur". 
Yani bu tabir karşısında teessür duyma-
mak benim için mümkün değildir. Bütçe-
mizde husule getirdiğimiz muvazeneye 
rağmen köylü gibi memurların dahi iştira 
kabiliyeti azaldığı için alış veriş sıkılacak-
tır. Alış verişin azalması istihlâk vergisi-
ne, kazanç vergisine, muamele vergisine 
tesir edecektir. Bu suretle makûs cihet-
ten bütçemizi müteessir edecektir. 

Hükümet arasıra köylünün imdadı-
na yetişmek istemiştir. Tütünlerini sata-
madıklarından dolayı bir okka tütünle 
bir okka tuz almak mecburiyetinde kalan 
zürraa muavenet etmek ve zürraa bağlı 
olan tüccarların vaziyetini kurtarmak için 
o tarafa  bazı mubayaalar yapıldı. Çok 
doğrudur. Hakikaten Hükümetten bek-
lenen himayekârane, pederane muamele 
budur. 

Hükümetin kezalik köylüye hizmet 
etmek emelde ve yüksek bir düşünüşle 
bazı kredi kooperatifleri  teşkiline çalış-
tığı görülmektedir. Bilâkaydiişart söyli-
yeyim ki bu kooperatiflerin  memlekete 
nefi  yoktur ve olamıyacaktır. Bu söz be-
nim değildir. Hükümetin getirdiği bir 
mütehassısın sözüdür. 

Kitabı vardır efendim,  yarın getirir 
okurum. Sözümden rücu etmiyorum. 
Sözümün kuvvetini muhafaza  ediyorum. 

RECEP BEY (KÜTAHYA) — Sır-
rı Bey arkadaşımız bir kere mensubu ol-
makla iftihar  duyduğu C.H.F.nın ana 
esaslarına, prensiplerine taallûk eden ta-
mamen yanlış, haksız ve .... manasız .... 
temaslarda, tenkidatta bulundu. 

İkincisi Sırrı Bey arkadaşımız yine 
Devletin ileri gidiş hareketi içerisinde bu 
ileri gidişi durduracak derecede olmasa 
bile, ona az çok arıza verecek mahiyette 
memleketin şu veya bu tarafında  muhtelif 
vesilelerle, muhtelif  zamanlarda vukubul-
muş ve bulmakta olan kara görücülük 
ve betbinlik cereyanını takviye edecek, 
teşvik edecek ve hatta tahrik edecek ma-
hiyette beyanatta bulundular. 

Bir defa  ve hiç münasebeti olmadığı 
halde halkçılık fikrile  devletçilik fikrini 
birbirlerile karşı karşıya ve birbirlerile 
çatışır bir halde gösterdiler. İkincisi bu-
gün yalnız Türkiye için değil liberal ekolü 
tasvip edenlerin bile artık atıp tarihin 
kayitlerine bıraktığı klasik bir takım naza-
riyelerin bu millet için kabili tatbik ol-
duğu iddiasile bir çok söz söylediler. 

Halkçdık, kanunlar önünde Türk va-
tandaşlarının mutlak ve katî müsavatını 
emreder. Halkçılık Türkiyede imtiyazlı 
tabakaların mevcudiyetini reddeder, sel-
beder. Halkçılık, sınıf  mücadelesini kabul 
etmiyen bir zihniyet ifade  eder ve çalışma 
zümreleri arasında ahenk tesisini takip 
eder. Ve nihayet halkçılık, yeni devletin 
kuruluşunda temel olan ana fikre  hürmet 
ederek millî hakimiyet esası üzerinde ısrar 
eder ve fakat  bu millî hakimiyetin her va-
tandaşın, her gün, her vakit ve her vazi-
yette kayıtsız, şartsız, yollu ve yolsuz bir 
takım şeyler istemesi manasına alınma-
mak lâzımdır. Asıl halkçılık demek, va-
tandaşın Devlete ve Devletin vatandaşa 
karşı mütekabil vazife,  mesuliyetlere hür-
met demektir. Bu kısa tâbirlerle fırka  prog-
ramının bu baptaki esas fikirlerini  izah 
etmiş oldum. Herkesin kendi işine ve ken-
di hesabına ve kendi görüşüne uygun ge-
len bir takım işler vardır. Bunları Dev-
letin tatbik sahasına sürmesi dünya kuru-
lalıdanberi halkçılık tarifi  içine girmemiş-
tir. 

Sırrı Bey bizim Devletçi telâkkileri-
miz karşısında liberal fikirleri  müdafaa 



— 257 — 

ediyorlar. Kendi fikrine  ve düşünüşüne 
uygun düşünen diğer vatandaşlar da bulu-
nabilir. Türkiyede liberal düşünce mem-
nu değildir. 

Sırrı Bey müntehiplerine ciimhuri-
yetçi, milliyetçi, lâyik ve samimî olmak 
sözünü vermiş olmakla beraber fırkamı-
zın diğer vasıflan  karşısında ve bu me-
yanda Devletçilik karşısında söz vermiş 
vaziyette değildir. Şu halde bu kürsüden 
bu Mecliste liberalizmi hatta en koyu, 
kıp kızıl bir liberalizmi müdafaa  edebilir-
ler ve bu hiç bir zaman dürüst olmıyan, 
korekt olmıyan bir hareket sayılmaz. Sır-
rı Bey bu kürsüden liberalizmi müdafaa 
edebilirdi ve etti. 

Sırrı Bey diyor ki; Devlet tek vatan-
daşın veya tek vatandaşlardan mürekkep 
hükmî şahsiyetin, meselâ hususî bir şir-
ketin yapamıyacağı şeyleri yapmalıdır. 
Malûmu âliniz esas liberal fikir  dahilî 
ve haricî emniyet işlerinden başka teşeb-
büsleri serbest bırakır. Fakat son liberal 
fikirler  bile devletçiliğe yaklaşarak der ki; 
(memleketin mühim ve büyük bir ihtiya-
cı vardır. Tek adam veya tek adamlar-
dan mürekkep şahsiyeti hükmiye bunu ya-
pamıyor, ancak bunu Devlet yapabilir). 
Bu, zaten liberalliğin liberallerce de ce-
vaz verilen noktai nazarıdır. Hulâsa Sır-
rı Bey devletçilik mahiyetindeki her ha-
reketin sarahaten aleyhindedir. 

Fırkamızın noktai nazarına göre 
devletçilik .şudur: "Tek vatandaşın ya-
pamıyacağı, tek vatandaşlardan mürek-
kep şahsiyeti hükmiyenin, hususî şirket-
lerin yapamıyacağı işleri Devlet yapmalı-
dır. Amma bize göre Devletin yapması 
lâzımgelen işler bundan ibaret değildir. 
Devlet ayni zamanda bazan tek vatanda-
şın veya tek vatandaştan mürekkep şah-
siyeti hükmiyenin, hususî şirketin yapa-
bileceği şeyleri de memleketin, milletin 
umumî menfaatine  taallûk noktasından 
bizzat devletçe yapılmasında fayda  ve 
lüzum görürse memleketin ümranına, ile-

rilemesine, ileri gidişine hizmet noktasın-
dan fayda  ve lüzum görülürse bu takdir-
de bu işleri de yapar. İşin mahiyetine göre 
ya tanzim ve müdahale suretile veyahut 
işi bizzat yapmak suretile Devlet kendisini 
ihsas ve reyini infaz  eder. 

Hakikaten sıkıntılarımızın mühim bir 
kısmı devletçilik vasfının  daha henüz tam 
işliyecek tekâmülü bulmamış olmasıdır. 

Şimdi bir taraftan  Sırrı Bey devlet-
çilik aleyhinde bulunurken ve fertlerin 
serbest hareketleri lehinde bulunurken di-
ğer taraftan  pahalılığa Hükümetten ça-
re istemesi miihim bir tezat arzeder. 

Biliyorsunuz ki; Türkiyede en. kurak-
lık senelerde 14, 15, 16 milyon kental 
kadar buğday istihsal " olunur. Geçen se-
ne gibi istihsalin bol olduğu bir senede 
buğday istihsalâtımız d-iğer dar senelere 
nazaran iki misli olarak 32-33 milyon 
kentala kadar çıkıyor. 

Bol ve dar senelerin verdiği rakam-
ların vasatisini aldığımız vakit görürüz 
ki Türkiyenin 6-7 senelik istihsalâtı üstüs-
te bir hesapla aşağı yukarı senelik ihtiya-
ca tekabül edecek bir miktardadır. Hal-
buki bu vaziyeti kendi halinde bir serbes-
tiye terkedecek olursak eksik istihsal se-
nelerinde buğday ithaline mecbur kalı-
nıyor. Bir çok paramız harice çıkıyor, 
memleketin tediye muvazenesi, haricî ti-
caret muvazenesi berbat oluyor. Bolluk 
senelerinde de fiatlar  düşüyor, müstahsil 
zarar ediyor, spekülâsyonlar meydan alı-
yor. 

İşte arkadaşlar böyle bir vaziyete 
çare Devletin buğday işine müdahale ede-
rek fiatlara  hâkim olmasıdır. Buğdayı 
zarar görmiyecek teşkilât ve vasıtalarla 
bir araya biriktirmek, yani hususî ambar-
larda ve silolarda muhafaza  etmek ve 
ihtiyaç zamanında lüzumu kadar piya-
saya sürmek lâzımgelir. Bunun temini 
için yapılacak şey ne olabilir? 

Bunu yapmak için fırkamızın  devlet-
çilik vasfının  çalışması, işlemesi lâzımdır. 
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Hükümet Türk parasını koruma ted-
birleri aldı. Hükümet haricî ticaret ve 
tediye muvazenesini müdafaa  etmek için 
gümrüklerde tedbir aldı. Kontenjan ted-
birleri koydu ve takas tedbirleri üzerin-
de çalışılıyor. Bunların, söz götiirmiyece-
ğini zannediyorum. Afyon  için, tütün 
için bir takım tedbirler mevzubahstir. 

Tabiî ferdin  yapamadığını Devlet ya-
pacağı için Devlet Demiryollarından bah-
setmek istemiyorum. Şu halde fert  hak-
larından bir çoğu alınıyor demekten neyi 
kastediyorlar anlamıyorum. 

Bugün dünya iktisadî vaziyeti o ka-
dar birbirine bağlı ve muğlâk bir şekil 
almıştır ki, meselâ Amerikada Misisipi 
nehrinin tuğyan etmesi Adanadaki pa-
muk fiatının.  üzerinde tesir yapıyor. Bil-
mem hangi memlekette dahilî bir ihtilâl 
çıkması diğer bir memleketin, ihracatı 
üzerine tesir yapıyor. Bütün, dünyayı ken-
dilerine sanayi istismarı sahası sayan bir 
takım devlet ve hükümetlerde mevcut 
işsizler kütlesinin.' çoğalması hem umumî 
emniyeti bozuyor, hem de milyonlarca 
işsizin istihlâki eksiliyor. Bütün bu işleri 
tanzim yolunda bulunan Hükümete, Dev-
letçi olma demek bu günkü hayatın icap-
larına karşı durmaktan başka hiç bir şey 
ifade  etmez. 

Türkiye hakikaten sanayi memleke-
ti değildir. Türkiye nüfusunun  çoğu çiftçi 
olmak itibarile ziraat memleketidir. Nite-
kim her tarafa  müstevli olan buhran sa-
nayi memleketlerinde olan şiddetile bi-
zim memlekette hüküm sürmiyor. Baş-
ka memleketlerde bulunan milyonlarla iş-
siz kafilesi  bizde yoktur. Fakat dünya 
işleri biribirine bağlıdır. Amerikada 10 
buçuk milyon işsizin vücudu, İngiltere, 
Almanyada her sene milyonlarca işsizin, 
artmasına memleketlerin umumî istihlâk 
kabiliyetlerine elbette tesirler yapar. 

Kabul ^edersiniz ki o memleketlerin 
müstehlikleri, bizim muhtelif  vilâyetleri-
mizde istihsal olunan bazı maddeleri kul-

lananlardır. Bir zamanlar Türk tütününü 
300^100 kuruş fiatla  alıp ta kullanan yer-
lerde bu gün karın doyuracak kadar ek-
mek bulmak > meselesi mevzubahstir. O 
şeraiti iktisadiye içinde bulunan adamlar 
Türkiye tütününü 7-8 sene evvel olduğu 
gibi bu gün de kokuludur, baharlıdır diye 
yüksek fiatlarla  alıp kullanırlar mı? Bi-
naenaleyh sanayi memleketlerindeki buh-
ran bizdekinin ayni olmamakla beraber 
bizim memleketimiz o buhranın tesiri al-
tında değildir demek doğru olamaz. Mem-
leketimiz buhrana uğrıyan bir çok mem-
leketlerin arasında, içerisindedir. Dev-
letimizin mazideki hazırlanışı, gidişi iti-
barile çok eksik bir vaziyette bulunması 
teknik ve vesait mahrumiyetleri de buh-
ran karşısında müdafaa  kuvvetlerimizi el-
bette azaltıyor. Şu halde bu günkü yaşa-
yışımızda buhranı hissetmemiz tabiidir. 

Sanayi memleketlerinin buhranı, Bah-
rimuhit Hükümetleri, Amerika ve Ja-
ponya da dahil olduğu halde Merkezî 
Avrupa memleketlerinin buhranı evvelâ 
ve esas olarak büyük istismar sanayii te-
sis etmiş olmalarından ileri geliyor. Bun-
lar teknikte geri kalmış memleketlerden 
bol ve ucuz iptidaî maddeler temin ede-
rek ve o mevaddı iptidaiyeyi nisbeten 
cüzî mesai ile fabrikalarda  mamul hale 
getirerek ayni memleketlere bunları ga-
yet pahalı satmak yolu ile o kadar mesut 
yaşamağa alışmışlardır ki nüfusu  bir mil-
yara yaklaşan iptidaî madde memleket-
lerinin yer yer akıllarını başlarına alması 
ve her milletin ayrı ayrı sanayi hareket-
lerinde muvaffak  olmıya başlaması sa-
nayi memleketlerini şaşırtmıştır. Bu baş-
kalarının ıstırabı pahasına hudutsuz ve 
geniş refah  ve saadete alışmış olan Dev-
letler için buhranın esaslı bir sebebi ol-
muştur. 

Harbi umumiden sonra dünyaya em-
poze edilen sulh şeraitinin bariz vasıfla-
rından birisi, bütün dünyanın harbi umu-
miden evvelki zamana nisbetle daha ni-
zamsız bir hale sokulmuş olmasıdır. 
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Teslihatın tahdidi, harp borçları, ta-
mirat meseleleri, umumî iş vaziyeti ve 
bütün bunların heyeti mecmuası hep bir-
den mütalea edilince; dünyanın umumî 
vaziyetinde normal yaşayışla normal te-
neffüs  edişe ve istikbali emniyetle görüşe 
imkân vermiyen bir karışıklık manzarası 
vardır. 

Hiç şüphe edilemez ki bu vaziyet 
buhranı ihdas eden. esas sebeplerin başlı-
caların bir tanesidir. 

Bu vaziyetin daha iyi, daha işler, 
daha değerli, daha kıymet getirir bir tarz-
da tanzim edilmesinin de tek sırrı devlet-
çiliğin iyi işlemesi, haricî ticaretin tanzi-
mi yolunda pratik, daha müsmir, daha 
müessir şekiller alınmasıdır. 

Pahalılık denilen, bir şey varsa bile 
bu, bir polis, bir kanun işi değildir. Ka-
nun yapıp pahalılığı kaldırmağı insanlar 
çok tecrübe etmişlerdir. Bu hususta ileri 
gidildikçe hakikat karşısında nadim ol-
muşlardır. 

Müstahsille müstehlik arasındaki sı-
nıfın  ıslahı için devletçilik cihazının daha 
dikkatli işlemesi lâzımdır. 

İthalât maddeleri fiatlarına  gelince; 
meselâ manifatura  gibi eşyalar yerinde 
ucuz satılıyor veya nisbeten ucuz satılı-
yor. Bunu pahalılandıran ithalât tacirleri 
midir? Eğer ithalât tacirleri ucuz alıyor-
lar, pahalı satıyorlarsa bunun çaresi de 
aynıdır. Devletçilik vasfının,  meseleye mü-
dahalesi esasıdır. Eğer ithalât tacirlerile 
müstehlikler arasındaki esnaf  spekülâs-
yon yapıyorsa mesele gene aynıdır. Pa-
halılık hakkında katî bir hüküm söyle-
mek müşküldür. Ben. zatî takdirimi söy-
liyeyim: memleketi tazyik altında bulun-
duracak derecede kuvvetli ve büyük bir 
pahalılık yoktur. 

İstenen genişlikte iştira kabiliyeti dün-
yada hiç bir memleketin büyük halk küt-
lelerinde kalmadı. Fakat Türkiyede Dev-
let bütün vatandaşların takdir etmiş olma-
ları lâzımgelen tedbirlere rağmen aylık-

ları muntazaman, vermektedir. Türk Ha-
zinesi tediyatını sadakatle yapmaktadır. 
Türkiyenin. dahilî pazarları buhrana rağ-
men. işlemektedir. Bu vaziyet karşısında 
milletin gelecek sene vergilerini veremiye-
ceği fikri  yanlıştır; zararlıdır. Hepimiz 
dahil olduğumuz halde bütün, halk taba-
kalarına onların Devlete karşı borçlarını 
ödemeleri fikrini  ödiyebilecekleri kıymet 
ve kudrette oldukları kanaatini telkin et-
memiz lâzımdır. Maamafih  bir okka tü-
tünü 300-400 kuruşa hatta bir araba sa-
manı 30 liraya satmağa alıştığımız çok 
geniş yaşayış günlerinin avdet etmiyece-
ğine inanmamız lâzımdır. Bu gayritabiî 
kazanç imkânlarının ortadan kalktığına 
ve herkesin tabiî kazanç, idareli maaşla 
yaşamağa mecbur bulunduğuna göre en 
tabiî refah  ve saadet yolu bu hayata alış-
maktan ibarettir. 

Yunanistanın ticaret filosundan  bah-
settiler. Bizim babalarımız bize ticaret 
filosu  bırakmadılar, biz de yapamadık. 
Amma Devlet yapsaydı, niye yapmadı 
derlerse o başkadır. Geçen günkü muahe-
de müzakeresi esnasında Trabzonla İran 
arasındaki transit yolları yapılsın, di-
ğer bir gün de İstanbul limanını yapa-
lım, başka bir gün de ticaret filosunu  yap-
mak lâzımdır, diyorlar. Bütün bunları 
Sırrı Beyin dediği gibi her akla gelen şeyi 
yapmak teşebbüsü bizim değil, çocukla-
rımızın bile dayanamıyacağı yükleri yük-
lenmek demektir. 

Kooperatife  temas etmek mecburiye-
teyim. Çünkü bu, fırkaca  siyası imanı-
mızın başlıca temel noktalarından biridir. 
Devletin ve Hükümetin bu kadar sıkıntı-
lara maruz kaldığı bir zamanda Türkiye 
dahilinde kooperatif  yapılamaz, diyen zi-
raî kredi kooperatiflerinin  aleyhinde bu-
lunan bir kitabın müellifi  ya çok cahil-
dir veyahut da Türkiyenin sarih bir düş-
manıdır. Bir Türkiye mebusunun (koope-
ratif  Türkiye için. fenadır)  diyen bir ada-
mın sözüne inanacak kadar dikkatsiz ol-
maması lâzımdır. 
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Bir defa  bu kooperatifler  köylüye 
külfetsiz,  zahmetsiz ve uzun uzadıya te-
minat gürültüsü olmaksızın daima işliyen 
küçük fakat  emniyetli bir çiftçi  bankası 
temin ederler. Sonra bu kredi kooperatif-
leri sayesinde millî tasarruf  artar Köylü 
yavaş yavaş ve taksitlerle sermayesini öde-
diği bankaya bir gün farkında  olmadan 
sahip olur. Millî sermaye kuvvetlenir. 
Ziraî kredi kooperatiflerinin  faydaları 
bunlardan ibaret değildir. Mahsulün ma-
liyet fiatlarını  indirir, faizler  üzerinde 
tesir yapar. Köylüyü çift  işlerinde mun-
tazam tediyeli bir kredi muamelesi içinde 
işlemeğe alıştırır ve nihayet arkadaşlar 
bu kooperatifler  sayesinde Türk köylüsü 
içtimaî bir çalışma terbiyesine sahip olur. 
Bu kooperatifler  meselesinde kâşki daha 
evvel davranmış olsaydık. 

Biz bu kooperatifleri  dermanımız ol-
sa bir çok işlerimiz arasında bir sene, 
iki sene, beş sene evvel başlayıp da ileri 
götürmüş olsaydık elbette iyi olurdu. 

Türkiyeye betbinlik telkin etmek ve-
ya betbinlik cereyanları mevcut olduğu 
zaman onu körüklemek değil bu âfetin 
önüne geçmek vazifemizdir.  Bu noktada 
hiç birimiz, alâkasız, dikkatsiz olmağa 
mezun değiliz. Bir siyasî fırkanın  işlerini 
inanmadığı halde övmeyi itiyat edinen bir 
hafiflikle  değil, bu davanın alâkadar ol-
duğu her işi kendi kudretinin yettiği ka-
dar tetkik edip inanarak söyliyen bir 
adam sıfatile  söyliyorum ki, Türkiye pa-
rası kuvvetli, ticarî muvazenei hariciye-
her gün tedbir alan bütçesi mütevazin, 
borcu hemen hiç yok denecek kadar az 
ve Hazinesi tediye kabiliyetini daima mu-
hafaza  eden ve bir çok Devletlere örnek 
olabilecek bu vaziyetle kuvvetli bir istik-
bale giden yeni ve canlı bir devlettir. 

SIRRI BEY — Aramızdaki fark 
devletçilik hududunun tayinindedir. Dün 
de sarahatla söyledim, devletçiliği kabul 
ediyorum. Fakat ben diyorum ki devlet-
çilik hududu buraya kadar gelmelidir. 
Recep Beyefendi  diyorlar ki; hayır daha 

fazla  gelmelidir. Madem ki esasta ihtilâf 
yoktur, hududun şurada, burada olma-
sından dolayı arada bir fark  görmek mu-
vafıkı  mantık değildir. 

Ben bilâkaydüşart devletçiliğin buh-
rana sebebiyet verdiğini söylemedim. Eğer 
vaki ise tashih ederim. Yalnız dedim ki; 
buhranın esbabı, buhran başlamazdan 
evvel bizde başlamıştır. Daha buhran baş-
lamazdan evvel bizim mahsulâtımızın 
mahreçleri kapanmıştı. Hükümet mahreç 
bulamamıştı ve bundan dolayı mal köylü-
nün. elinde kalmış ve fiat  tedenni etmişti. 

Ancak devletçilik icabı olarak teşkil 
edilmiş olan inhisarların hidematı amme-
yi tahdit ettiğini ve bunun buhrana sebe-
biyet verdiğini söyledim. Doğrudan doğ-
ruya buhran tevlit ettiği hakkında bir şey 
söylemedim. Eğer böyle bir şey söyledi-
ğim varit ise sürcü lisan olarak söylemi-
şimdir, geri alıyorum. 

Bu kitabı Müsyü Çanadi yazmış. 
Macaristan Kırallığı ziraat baş müşaviri 
ve ser müfettişlerindendir.  Bizde hizmet 
görmek için gelmiştir ve yazdığı kitabı 
da Hükümete vermiştir. 

Kitabın ismi Ziraî rapor. 

Aynen söylüyor ki, Avrupadaki koo-
peratifleri  burada, Türkiyede, bilhassa 
şarkta tatbik etmeğe kalkışmak pek bü-
yük bir hatadır. Çünkü burada ahval 
başkadır. 

Beni hiç bir zaman, beni fırkaya 
dahil olmadığımdan dolayı şu veya bu 
mütaleayı söylemekle ittiham etmesinler. 
Yalnız buna tahammülüm yoktur. Bu 
zehapla hiç bir gün ne burada, ne evimde, 
ne kahvede, ne halk arasında bir lâkırdı 
söylemedim. Çünkü fırkanın  ana hat-
larına sizin kadar, bir çok noktalarda 
sizden fazla  rabıtam vardır. 

RECEP BEY — Bir Devlet nazarî 
bir ölçü ile refah  ve saadetin en yüksek 
mertebesinde bulunsa dahi, bazı anasır, 
daima o günün icaplarile, bir takım haricî 
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tesirlerin ıstırabından şikâyet ederler. Fa-
kat arkadaşlar, bugün umumî olan icaba-
tın. neticesi olarak hayatımızda bir takım 
ıstırap safhaları  varsa bunları daha ileri 
gidip prensiplerin ve ittihaz edilen tedbir-
lerin fena  olduğu tarzında anlamak ve 
anlayışı muhite telkin etmek bunu yapan-
ların, bence ufak  bir kelime ile tarif  etti-
ğim kara görücülük manasında tavsif  et-
tiğim zihniyetin, içinde bulunmasının en' 
bariz bir delilidir. Bu gibi sözler bu gün-
lerde daha çok yol almıştır. Vergi fenadır, 
Hükümet pahalılığa çare bulmıyor, bir 
gün sonra da ucuzluğa çare lâzım, mem-
leket buhran içindedir, Hükümet bunla-
lara çare bulmıyor, teranesi nerede ve 
hangi vesile ile olursa olsun tekrar edi-
liyor. 

Devletçilik fırkanın  tuttuğu bir esas-
tır. Sırrı Bey ben fırkanın  efradından  bu-
lunsaydım, bunu fırkanın  gizli celsele-
rinde konuşabilirdim demek istedi. Ne 
devletçilik, ne de kooperatifçilik  aleyhin-
de fırkacı  olan efrattan  hiç birisi fırkanın 
ne gizli ne açık celselerinde böyle bir söz 
söylemeğe mezun değildir. C. H. Fırka-
sının programı ve nizamı bunu âmirdir. 
Nasıl ki C. H. F. efradından  birinin cüm-
huriyetçilik şu demekse de şu hudut da-
hilinde böyle de olması caizdir, diye bu 
ana vasfı  talil etmesi nasıl mümkün değil-
se veyahut milliyetçilik şu manada ise 

de, şu ve şu manalara da gelir, demesi de 
mümkün değildir. Çünkü bu esaslar C. H. 
Fırkasının umumî kongresinde kabul edil-
miş, orada müzakere cereyan ederken 
bunların hudut ve manaları tesbit edil-
miştir. Binaenaleyh fırkanın,  açık veya 
gizli celselerinde bunların leh ve aleyhin-
de söz söylenemez. Sırrı Bey fırkada  ol-
saydı ve fırkanın  açık veya gizli bir mah-
felinde  böyle bir şey söylemiş olsaydı, fır-
kadan çıkarılması lâzımgelirdi. 

M. Çanadinin kitabını hallettik. Bu ki-
tap Birinci umumî müfettiş  İbrahim Tali 
Beyefendi  arkadaşımızın o mıntakanın 
şeraiti iktısadiyesini tetkik ettirmek üze-
re ziraat işlerinde ileri olan bir memle-
ketten, Macaristandan getirttiği bir mü-
tehassıstan alınan rapordur. Anlaşılıyor ki 
bu zat bazı uzak vilâyetlerimizin arazi, 
ziraî ve çiftçilerin,  hususî vaziyetlerine gö-
re meseleyi mütalea etmiştir. Mütehassı-
sın bahsettiği bazı mahdut vilâyetlerimiz-
de bu gün derhal ziraî kooperatifler  ya-
pılması imkânını bana sormuş olsalardı, 
ben de bu kitabı okumadan ayni müta-
leada bulunurdum. 

Cemiyeti beşeriye tek tek adamlar-
dan mürekkep değildir. Bir takım müşte-
rek düşünüşlerle birbirine bağlanan küt-
lelerin memlekete yaptığı ve yapacağı hiz-
metler tek tek kalanların yaptığı hizmet-
lere nisbeten daima üstündür. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ (İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI) 
BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

Dahiliye Vekili  Şükrü  Kaya  Bey, o yıllarda  henüz ekonomi tartışmaları  içinde  yer 
almayan nüfus,  köyler,  kentleşme  konularında  düşünceleri  olan ve zaman zaman bu so-
runlar  üzerinde  konuşmalar  yapan bir kişiliğe  sahiptir. Buradaki  konuşmasında,  Cumhu-
riyet yönetiminin nüfusça  çoğalma ve kentleşmeye  olan gereksinmesini  izleyebiliyoruz. 

22.6.1932 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (DAHİLİYE teşkil etmektedir. Binaenaleyh, bugün bu 
VEKİLİ) — Memleketimizin 14 milyon memleketi gerek iktisadi sahada, gerek 
nüfusunun  11 milyonunu köylülerimiz siyaseten ve gerek askerlik ve müdafaa 
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noktasından ayakta tutan en birinci un-
sur köylülerimizdir.... Türk köylerinin 
adedi 40.223 tür... Köylüleri mutlak olan 
usulü idareden Cümhuriyet sayesinde kur-
tararak, onların bütün ihtiyacatını tat-
min edecek köy kanunu namile bir ka-
nun çıkardık. Bu kanun komün denilen 
şekli idarenin tam ifadesi  değildir. Fakat 
buna dair müşterek ahkâm pek çoktur. 
Bu kanun bugün 22 bin köyümüzde tat-
bik edilmektedir. Kanunun, tatbikten ha-
riç bıraktığı, nüfusu  150 den aşağı olan 
12 bine yakın köyümüz vardır... 

Müşahadelere göre çok iftihar  et-
mek lâzımdır ki, köylerimiz çocuk istilâ-
sına uğramış bir haldedir ve son. 3-4 se-
neden beri hemen hemen hastalık ve ölen 
vaki olmamış gibidir. Bu memleketin nü-
fusu  ve köylünün, velûdiyeti sayesinde 
ilmi seviyesi olan 25 sene zarfında  muaz-
zaf  bir hâle gelecektir. Nüfusun  tezayüdü 
ancak köylü kütlesinin artmasile müm-
kündür... Nüfusunun  böyle beşte dördü 
köylü olan bir memleketin hayatı, köylü-
nün velûdiyetine tabidir... 

Memleket nüfusunun  gittikçe azal-
makta olduğunu ve Türkiyede 1,5 mil-
yon kadar nüfus  kaldığını uzak ve yakın 
memleketlerde çıkan bazı gazetelerde, ri-
salelerde kendim okudum. Halbuki, Tür-
kün velûdiyeti, belki az zamanda 15 mil-
yon nüfusun.  25 milyona çıkmasını temin 
edecektir. Nüfusumuzun  çoğalması hak-
kında içtihadım bu merkezdedir. Bu fik-
rimdeki isabetin kuvvetini bizden sonra 
gelecek nesiller görecek ve iftihar  edecek-
lerdir... 

Bugün, milletlerin en büyük sermayesi 
nüfuslarıdır  ve her millet nüfusunun  te-
zayüt ve tenakusu ile alâkadar olmak-
ta... dır. 

Cümhuriyet memleketin idaresini üze-
rimize aldığı vakit, bir çok işlerle karşı-
laştığı gibi bir kısım memurların harbi 
umumide altın ve saire kaçakçılığı ile ah-

lâklarım bozulmuş buldu. Harp, esaret 
ve istilâ bir çok memurların maddiyat ve 
maneviyatını tahrip etmişti, bunlar ıslah 
edildi, irfan  ve istikamet seviyeleri eski-
sinden çok yüksektir. Memurlardan za-
manın beklediği müsmir neticeleri ala-
bilmek için daima ve daima bunları mu-
rakabe ve teftişe  tâbi tutmak icap eder. 

Müfettişi  umumiliğin lüzum ve ehem-
miyetinden. bahsetmek isterim. Halkla her 
gün temas ederek, devairin icraatını mun-
tazaman teftiş  sayesinde rast geldikçe 
kötü huyluları tecziye etmek suretile halk 
üzerinde iyi tesir yapmıştır. 

Müfettişi  umumilik 1926 tarihinde 
bir kanunla yapılmıştır. Tatbiki ise 1927 
sonlarına doğru olmuştur. Bütçede kar-
şılığı bulunmadığı için yalnız şark ha-
valisinde tatbik edilmiştir. Müfettişi  umu-
milik şarka gitmezden, evvel şarkta adedi 
efradı  30 la 40 arasında dolaşan 100 tane 
çete vardı ve Ağrıdağında iki bin silâhlı 
çete alayları mevcuttu. Cenup hudutları-
mız akın diyarları gibi ürbanın tecavüzü-
ne maruzdu. 

Müfettişi  umumilik; ihdas edildiği 
vakit evvelâ 8 sonra 9 vilâyette, gerek çe-
te teşkilâtı, gerek menfî  propagandalar 
ve eşkiya takibatı hakkındaki faaliyetleri-
ni tesbit etti, bir noktadan başladı ve o 
günden bu güne kadar işlerini muvaffa-
kiyetle görmektedir. 

Müfettişi  umumilik idarei hususiye 
mesailinde de vilâyetlerin mesaisini tev-
hit etti, karakollar yaparak yolların inti-
zam ve emniyetini temin, etti, ümran iş-
lerine başladı, memlekette hiç bir fabrika 
yokken un fabrikaları  açtı, belediyelere 
elektrikler yaptırdı. Şark şehirlerimizde 
de garptekiler gibi ümran faaliyeti  başladı. 
Diyarbekirin eski halini bilen varsa şimdi 
aradaki farkı  takdirle görürler. Keza Os-
maniye, Elâziz de öyledir. Vanda da üm-
ran faaliyeti  başlamıştır. 

Van bir şehir galine gelmek üze-
redir. Vanın en büyük mahrumiyeti nü-
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fusudur.  Nüfus  olmayınca tabiidir ki üm-
ran da geç olur. 

Hakâriye asırlarca dünya kuruldu 
kurulalı keçi geçmiyen yerlerinden bu 
gün otomobil geçmektedir. Bu gün Ha-
kârililer otomobillerle seyahat etmekte-
dirler. 

Meclisi Âliye bir kanun lâyihası tak-
dim ettim. Şayet bütçemiz müsait olursa 
ve bu kanun da kabul olunursa memle-
ketin diğer aksamında da müfettişi  umu-
milik yapmak istiyoruz. Hakikaten ida-
renin intizamına çok büyük bir saik ola-
caktır. Vaktile müfettişi  umumilikler ec-
nebiler tarafından  yapılmıştı. Halbuki şim-
di biz doğrudan doğruya Türkiye Cüm-
huriyetinin maksadı ve Türk milletinin 
gayesi için yapıyoruz. 

Dahiliyenin eski bir anane olarak 
uğraştığı diğer bir mesele daha vardır ki 
bu da iskân ve nüfus  meselesidir. Şimdi 
yalnız bonolar meselesi kalmıştır. Bu bo-
nolar 120 küsur bindi. Bunun büyük bir 
kısmı tevzi edilmişti. Bonolar sahiplerinin 
eline verilmiştir. Birinci sınıf  bono sahip-
leri, satılan mallara iştirak etmektedir ve 
Ziraat bankasında bir milyondan fazla 
para vardır. Birinci sınıf  bonolar biter 
bitmez ikinci sınıf  bonolara, ondan sonra 
da üçüncü sınıf  bonolara başlanacak. 
İşittiğime göre bu ikinci ve üçüncü sınıf 
bonoları hâmil olan vatandaşlardan bazı-
ları bonolarını, % 30, % 40 noksanile 
satıyorlarmış. 

Bu, tamamile zararı mahzdır. Bu 
hemşerilerimi temin ederim, bunu mali-
yeden behemehal alacaklardır, satmasın-
lar. Satarlarsa her halde kıymetini nazara 
itibara alarak satsınlar. Mübadillerin ken-
di paralarını böyle heder etmemelerini 
çok rica ederim. 

Bu gün milletlerin en büyük serma-
yesi nüfuslarıdır  ve her millet nüfusunun 

tezayüt veya tenakusu ile alâkadar ol-
makta, sıtma derecesine bakar gibi her 
sene bununla meşgul olmaktadır. Tabiî 
nüfusumuz  arttığı gün bu Türk çocuğu 
ile memleketimizin en iyi yerleri dola-
caktır. Bu gün Türkiyede Türkün muh-
taç olmadığı tek bir karış toprak yoktur. 
Bu gün biz bizzat hepsine ayrı ayrı muh-
tacız. 

Biz bu gün eseri ıslah ederek şark 
vilâyetlerini garp vilâyetlerimiz gibi Cüm-
huriyetin adil kanunlarından müstefit  et-
mek istiyoruz ve orada şahıs ve zümre 
tagallübünü kaldıracağız. Mücadelemiz 
sistem mücadelesidir. Kurunu vusta ile 
asrî Cümhuriyet uğraşıyor. Behemehal as-
ri Cümhuriyet galip gelecektir. 

Belediyelerimiz de Cümhuriyet sa-
yesinde ilerlemekte olan müesseselerden-
dir. Yeni yaptığımız kanunda kendilerine 
bir çok vazifeler  verilmiştir. Bu vazifeler 
verildikten sonra bunların varidatında te-
nakus hâsıl oldu. Yapacakları hizmetlere 
kâfi  varidat bulamadı. Bunun derhal ıs-
lahına da imkân görülmedi ve görüleme-
mektedir. İktisadî ve malî buhran, vari-
datın tenakusuna sebep oldu. 

Şehirler, belediyelerden memleketin 
umumî ümran ve terakkisinden bir çok 
istifade  etmişlerdir. En büyük istifadeyi 
eden, Devletin merkezi olmak itibarile 
Ankara şehri olmuştur. Ankara şehri Av-
rupa şehirlerinden bir çoklarının fevkin-
dedir ve bir çoklarının da fevkine  çıka-
caktır. 

İstanbul şehrine biz temelinden, esa-
sından başlamak emelindeyiz. İstanbul 
şehrinin plânını, basit olmadığı için biraz 
zamana mütevakkıf  olsa da ergeç yaptır-
mak emelindeyiz. Çünkü biz yaptırmaya-
cak olursak yarınki nesil, belki bizi tah-
tie edecektir. 
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İKTİSAT VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

Mustafa  Şeref  Bey'in konuşmasında  birkaç  nokta  dikkat  çekicidir.  Bunlardan  bi-
rincisi, dünya  buhranının nitelik  değiştirdiğinin  vurgulanmasıdır.  Mustafa  Şeref  Bey, 
başlangıçta  buhranın fiyat  düşüşleri  ve üretim-tüketim  dengesinin  sağlanamayışı  biçi-
minde  göründüğünü,  fakat  şimdi  güvenin ortadan  kalktığı  ve para sisteminin çöktüğü 
bir aşamaya vardığını  söylüyor. Bu yen '  aşamanın, Türkiye  ekonomisini de  etkilediğini, 
fakat  buna karşı  önlemlerin  alındığını  belirtiyor.  M.  Şeref  Bey'e göre, böyle bir etki 
karşısında  alınacak  önlem, öncelikle  iç pazarı ve yerli üreticiyi korumaktır. 

İkinci  nokta,  devletin  sanayi kurma  hazırlıklarının  Hkkez  somut biçimde  M.  Şeref 
Bey'in ağzından  duyu/maşıdır.  Daha sonra Birinci Sanayi Programı  adını  alacak  olan 
hazırlıklar  Sovyet  kred.si  ile gerçekleştirilecek,  başta pamuklu  dokuma  olmak  üzere 
ilk  sanayi hamlesini oluşturacaktır. 

Ayrıca, o günlerde  ekonominin karargâhı  olan İktisat  Vekâletinde  çalışan tüm per-
sonelin 82 kişi  olduğu,  işlerin günü gününe tamamlanabildiği  de  bu konuşmadan  öğren-
diğimiz  noktalardır. 

23.6.1932 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Geçen sene bütçesini müza-
kere ederken dünyada yine iktisadî buh-
ran mevcuttu. Kredide ifrat  ve mübalâ-
ğadan dolayı 1929 senesi yazının, sonun-
da Amerikada bir borsa bozgunluğu ol-
du. Bu bozgun, içinde bulunduğumuz 
buhranın denebilir ki ilk tecellisini göster-
miş oldu. Bundan sonra buhran istihsalin 
çokluğu istihlâkin azlığı yani istihsal ile 
istihlâk arazsında muvazenesizlik şeklin-
de kendisini gösterdi. Bu muvazenesiz-
likten fevkalâde  fiat  düşkünlüğü vücude 
geldi. Fakat ifrat  ile krediye müracaat 
etmiş olan sanayi ve ticaret müesseseleri 
fiat  düşüklüğüne dayanamıyarak birer 
surçtte yıkıldılar. Krediye mübalâğalı su-
rette, aşırı surette istinat etmemiş olanlar 
düşmedi. 

Geçen sene bütçesini müzakere eder-
ken, buhranın vaziyeti istihsal ile istihlâk 
arasında muvazenesizlik ve fiatm  görül-
memiş bir surette düşkünlüğünden iba-
retti. Bütçe kabül olunduktan sonra buh-
ran yeni bir şekil ve safha  göstermeğe baş-
ladı. Bunu başlıca iki noktada cemede-
biliriz. Birinci itimadın zevali, ikincisi 
iktisadî buhrana bir de para buhranının 
iltihakı. 

İtimadın zevali; Almanya ve Ame-
rikada bir çok bankaların kapanması 
tabiî bu bankalarla muamele yapmakta 
olan tüccar, fabrikatör  ve diğer müesse-
selerin de müteessir olmasını onların da 
buhran neticesi olarak dağılmasını müs-
telzim oldu. 

İkincisi: İngiliz lirasının altın esa-
sından ayrılması, mukadderatını İngiliz 
lirasına bağlıyan diğer paraların da istik-
rarsızlığını teyit etti. Bunun karşısında 
Hükümet memleketin dahilî pazarını ve 
parasını korumak için yeni tedbirler al-
mak mecburiyetinde kaldı. Bu tedbirlerin 
saha ve mahiyetinin ne olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu tedbirlerden beklenilen ne-
ticeler hâsıl olmuştur. Bir kere dahilî 
pazarımıza ecnebi mahsul ve eşyasının te-
hacümünden dolayı memleket muame-
lâtının o pazarda yer tutabilmesi, bu su-
retle iyi kötü elimizde mevcut fabrikaların 
kapanması, el sanayii ile çalışan tezgâh 
sahiplerinin işsiz kalması gibi bir takım 
vahim neticeler, eğer kapılar alelitlak açık 
bırakılsa idi zuhur edecekti. Alınan ted-
birlerle, memleket dahilindeki fabrikalar 
işlerini iki misli yapacak bir hale gelmiş-
lerdir. El tezgâhlarile çalışanlar da işleri-
ne daha geniş mikyasta sahip kalabilmiş-
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lerdir. Bu tedbirler, bu suretle memle-
ketin sanayi ve işçilerini koruduğu gibi 
tüccara da faidebahş  olmuştur. Bundan 
yedi sekiz ay evvel gazetelerde gördüğü-
müz iflâs  vakaları zail olmuştur. Çünkü 
tüccar derli toplu elinde mal bulundurmuş 
ve bunların sürümünü temin edebilmiştir. 
Fakat dünya vaziyeti daha genişçe bir 
tetkika tâbi tutulacak olursa, önümüz-
deki ihracat mevsiminde, ihraç itibarile 
güçlüğe maruz kalacağımız anlaşılır. 1929 
senesile 1931 senesi arasında dünya tica-
reti noktai nazarından esaslı bir inhitat 
müşahede edilir. Bu inhitat ve düşkünlü-
ğün daha ağır olduğu ve iktisadî vaziyetin 
gittikçe vehametini artırmakta olduğu gö-
rülür. 1929 senesinde başlıca memleket-
lerin ithalât yekûnu Akvam Cemiyetinin 
yaptığı bir muhtıraya nazaran 31 milyar 
190 küsür milyon olarak görülüyor. 

1931 senesinde 18 milyara inmiştir. 
Demek ki 1929 senesile 1931 senesinde 
% 40 nisbetinde bir sukut vardır. 1931 
senesine nazaran. 1932 senesinde % 30 dan 
aşağı olmamak üzere bir eksiklik daha 
göstermektedir. Bu suretle dünyada bi-
zim kendilerine ihracat yaptığımız mem-
leketlerin ithalât ve ihracatları da elbet-
te 1931 e nazaran 1932 de daha ziyade 
sukut etmektedir. Bundan başka her mem-
lekette aldığı tahaffuz  tedbirlerini teşdit 
ediyor. Gümrük himayeleri; döviz mu-
rakabesi ve tahdidatı, eşya ithalâtının 
memnuiyetleri hususî ve umumî konten-
jantuman şekilleri gittikçe daha ziyade 
takviye olunmaktadır. Binaenaleyh şu va-
ziyet üzerindeki müşahedemiz, önümüz-
deki senede haricî ticaretin temini için 
daha dikkatli davranmayı icap ettiriyor. 

Bunu nazarı itibara alarak tedbirle-
rin ne olabileceğini derpiş ettik. Bunu, 
daha ziyade, her memleketten muayyen 
miktarda, memleketimiz için ithalât te-
min ederek onun karşılığı ihracatımızı em-
niyet altına almakta olduğunu gördük. 

İhraç ettiğimiz eşyamn bir çoğu, bil-
hassa Orta Avrupa memleketleri tarafın-

dan, memnuiyetlere ve tahditlere tâbi tu-
tulmuştur. 

Bu itibarla onlarla karşılıklı ithalât 
ve ihracat itilâfları  yaparak ihracatımızı 
bu itilâflara  müsteniden ve mevaniden 
azade olarak temin etmek hususunu der-
piş etmişizdir. Bu itilâflar  intaç edildiği 
takdirde ihracatımız dünyanın ağır buh-
ranlı vaziyetine nazaran yine emniyet al-
tına alınmış olacaktır. 

Sanayi noktai nazarından da bilhas-
sa Başvekil Paşa Hazretlerinin son defa 
iki büyük memlekete vaki ziyaretleri ne-
ticesinde temin ettikleri kredilere müs-
teniden bazı yeni tesisat yapmağı derpiş 
ediyoruz. Bu hususta bilhassa nazarı iti-
bara aldığımız nokta pamuklu mensucat 
keyfiyetidir.  Şimdiki halde yalnız kafa-
larımızda tasarlanmış bir şekilde olmak 
üzere iki büyük pamuklu mensucat fab-
rikası yapmak istiyoruz, bunun birisi düz 
beyaz bez fabrikası  olacaktır. İkincisi de 
basma fabrikası  olacaktır. Bu düz beyaz 
bez fabrikası  ve diğerinin 25 000 iği ve 
600 tezgâhı bulunacağını düşünüyoruz. 
Bunlardan başka üç santral vücude geti-
receğiz. Bu santrallar da tabiî muhtelif 
mahallerde ve daha ziyade mahallî doku-
macılığın genişçe yerleşmiş olduğu mın-
takalarda tesis edilecektir. Bundan başka 
tiftikle  yünü birlikte eğirerek iplik ya-
pan fabrika  tesisini bir de keten ve kene-
vire ait ihzar fabrikaları  tesisini derpiş 
ediyoruz. Bunların hepsi tesisat olmak 
üzere 6 milyon lira kadar bir paraya, ma-
kinelerin memleketimize nakledilerek yer-
leştirilmesi ve binaların yapılması için 
3 milyon lira kadar bir paraya ve bunların 
işletme sermayesi olmak üzere 5-6 mil-
yon lira kadar bir paraya ihtiyaç görülü-
yor. Bunları Başvekil Paşa Hazretlerinin 
temin etmiş olduğu kredilerle karşılamak 
istiyoruz. Bunların nihaî şekilleri, salâhi-
yetli mühendislerin esaslı tetkikatından 
sonra takarrür edecektir. O tetkikat bir 
kere bu memleketimiz dahilinde mevcut 
olan fabrikalarımızın  hangi cinsten ve ne 
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miktar mal yetiştirdiklerini ve yetiştirebi-
leceklerini tesbît ettikten sonra toptancı 
tacirlerle temasa gelerek ve istatistikler 
üzerinde çalışarak memleketimize hakika-
ten sürümü olan cins ve nevileri miktarla-
rile tayin etmek, memleketimiz iptidaî 
maddesinin, tetkikatını yapmak, mahal-
lerinde tesis şartlarını tayin etmek gibi 
taharrilerden ibarettir. Bunları teknik ve 
ilmî surette tesbit ettikten sonra şartlara 
gelinecek, hangi fabrikaları  ne suretle ve 
nerelerde tesis edebileceğimiz plânlardan 
sonra taayyün edecektir. 

Ticaret odaları varken, ticaret mü-
messilleri varken, hariciyenin şehbender-
leri varken ayrıca bir de ticaret ofisi  na-
mile bir şey vücude getirmeğe lüzum yok-
tur dediler. Ticaret odaları varken ne için 
ticaret ofisi  yapıldı deniliyor. Halbuki 
ticaret odalarının teşekkülleri, bir mınta-
kada bulunan ticaret meslekinin menfaat 
ve haysiyetlerinin korunması için kurul-
muş bir amme müessesesidir. Ticaret oda-
sı daha ziyade honeurabilite meselesinin, 
ticaretteki haysiyete hürmetkâr olmak hu-
susunun zabıtası ve bundan başka o 
mıntakada ticaretin müşterek menfaatleri-
nin müdafaasile  mükelleftir.  Mıntaka ha-
ricindeki her hangi bir menfaati  temsil 
edemez ve temsil etmediği için, onunla 
meşgul olmadığı için hiç kimse ondan bir 
sual soramaz. Halbuki ticaret ofisi  dediği-
miz teşekkül bütün Türkiyenin iktisadî 
münasebetlerinde çalışır. Bütün Türkiye-
ye ait - hatta fabrikatörler  ve çiftçiler  de 
dahil - iktisadî menfaatler  noktai naza-
rından hariçten malûmat toplar, dahile 
yayar. Dahildeki malûmatı da harice ya-
yar. Ofislerin  diğer memleketlerdeki em-
salile iştirakleri ve aralarında itilâfları 
vardır. Bu suretle sahası gayet geniş olan 
ve doğrudan doğruya İktisat Vekâletine 
bağlı bulunan ofisle  ticaret odaları ara-
sında çok fark  vardır. 

Türkiyenin haricî iktisadî münase-
batmda, Türkiyenin sanayi ve maadinine 
iat işlerinde ve tabiî bir vekâlet olmak iti-

barile, evrak gibi, zat işleri, levazım gibi 
ayrı ayrı işlerde çalışmak üzere bu gün 
Vekâletin bütün memurları - maaşlı, üc-
retli, daimî ve muvakkat olarak - 82 kişi-
ye ancak çıkmaktadır. Bu 82 kişi için 
söyliyebilirim ki fevkalâde  işin icabından 
olan teahhürat istisna edilmek üzere, her 
iş teahhura uğramaksızm günü gününe 
görülmektedir. 

İktisat vekâletinde bir çok yeni yeni 
nizamnameler, kanunlar 'yapılıyor. İkti-
sadî münasebetler arttıkça o nisbette mua-
mele genişliyor. Bu muamelelere de 82 
kişi ile yetişmeğe çalışıyoruz. Bu 82 me-
murumuz hakikaten Vekâletin, tam açılma 
zamanında gelirler, yüksek memurlarsa, 
geç vakte kadar çalışırlar. 

Halil Beyefendinin  kömür maden-
lerini işletmek fikri  Hükümet tarafından 
4,5 senedenberi derpiş edilmiştir. 

Erganide bir şirket vücude getiril-
miştir. İşletme için bir an evvel hattın 
oraya isali düşünülmüş ve bu Irmak -
Filyos hattının da yine Havzaya doğru 
tercih edildiği görülmüştür. Bendeniz bun-
ların her ikisinin iyi surette imal edilme-
sinin, memleket iktisadiyatında ve ha-
ricî muvazenemizde esaslı bir ağırlık vü-
cude getireceğine kaniim. Ancak bakır 
hususunda buhran, fiatı  fevkalâde  düşür-
müş hatta bu gün en kolay işletme imkânı 
bulunsa da bu fiat  işletmeğe müsait ol-
madığı için bir çok bakır madenleri işlen-
meksizin kapanmıştır. Diğer taraftan  kö-
mür havzası da öyledir. Hariçte sataca-
ğımız kömürün tonası azamî 6, 5 liraya 
gelmelidir. Bunu temin edebilmek için bü-
yük sermaye sarfetmek  lâzımdır. 

Keçiburlu madenî müteaddit defa-
lar işletilmek üzere talip olanlara veril-
miş ve hiç biri de işletmeğe muvaffak  ola-
mamıştır. Bu defa  alan Fransızlar da iş-
letemediler. Vakit te geçmiş olduğundan 
mukavelenin feshedileceğini  kendisine ih-
bar ettik. 
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Tiftik  ile halı hemen hiç satılmaz bir 
hale geldiği için bunlara sürüm temin et-
mek için, bunlar mukabilinde memlekete 
ithal edilecek eşyanın kontenjan haricin-
de ithaline Heyeti Vekile karar verdi. Bu 
karar henüz yenidir, bir ay kadar bir şey 
oldu. 

Takas suretile eşya mübadelesi için 
kendilerile itilâf  aktinin imkân dahiline 
girdiği Devletler Macaristan, Avusturya, 
Çekoslovakya, Fransa, Belçika, Polonya, 
Hollânda Devletleridir. İsveç Devleti de 
müracaat etmiştir. 

Yeni yapacağımız fabrikalarda  iplik 
te yapılacaktır. Yerli maddei iptidaiye-
lerimizle bunların teminini istemekteyiz, 
zaten santrallarda iplik yapılmak hususu 
da temin edilecektir. 

İstanbul limanını bir nevi idaresi li-
man vücuda getirerek limana ait bütün 
hizmetleri orada cemetmek esasına müs- ' 
tenit bir lâyiha hazırlıyoruz. 

Serbest mmtakaya gelince: serbest 
mıntaka, yapılan tetkikata göre herhal-
30 ilâ 40 milyon lira arasında bir paraya 
tevakkuf  ediyor ve dünyanın bu buhranlı 
devrinde bu parayı oraya hasretmeğe de-
imkân göremiyoruz. Biraz hâdisatın açıl-
masını ve imkânın kendisini göstermesini 
bekliyoruz. 

Tesis olunacak fabrikaların  bir tara-
fından  pamuk girecek, öbür tarafından 
nescedilmiş olarak çıkacaktır. Bunların 
ütüsü, abrusu ve sairesi memlekette ola-
caktır. Boya ihzaratı da fabrikalar  dahi-
linde olacaktır. Salâhiyetli mühendisler 
tarafından  4-5 nokta tetkik edilmezden 
evvel bunların mevkilerinin tayini kabil 
değildir. 

HAMDİ BEY (İSTANBUL) İz-
mirde bundan 4-5 sene evvelisi tütün de-
po ve mağazalarında 20 000 Türk işçisi altı 
ay çalışmakta idi. Bu miktar bu gün 6-7 
bine tenezzül etmiştir ve üç ay çalışmak-
tadırlar. Bunun sebebi bizden tütün alan 

meselâ Di Amerikan ve Oliston gibi bü-
yük müesseseler tütünlerini balya halin-
de Triyeste, Kavala ve Selâniğe sevkedi-
yorlar ve orada işletiyorlar. Bunun se-
bebi, İtalya hükümeti Triyestede ve Yu-
nan hükümeti de Kavala ve Selânikte 
depolar yaparak tütün işlemek üzere bu 
şirketlere kira ve vergi almamak üzere 
vermektedirler. Bu kira ve vergileri ora 
işçileri birlikleri yevmiyelerinden kesile-
cek bir miktar ücretle Hükümete ödemek-
tedir. Buna bizim işçilerimiz de çoktan 
razıdır. Hem memlekete ecnebi serma-
yesi gelmesine ve hem de pek çok vatan-
daşlarımızın maişetlerini temin etmesi iti-
barile ve dolayısile iktisadî vaziyetimizle 
alâkadar olması hasebile İzmir, İstanbul 
ve Samsun gibi yerlerde bu gibi depolar 
yaptırılamaz mı bunu soruyorum? 

SİRRİ BEY (KOCAELİ) — 655 nu-
maralı kanunun ikinci maddesi mucibin-
ce Heyeti Vekilece yapılmış bir nizamna-
me vardır. Bu nizamnamede Ticaret ve 
Sanayi odalarına bir salâhiyet verilmiştir. 
Deniyor ki: "Hükümet ticaret ve sanayii 
alâkadar eden ahkâmı kanuniyeyi yapa-
cağı zaman mutlaka bunların reyini ala-
caktır." "Hükümet ticaret ve sanayii alâ-
kadar eden inhisarlar ve imtiyazlar mese-
lesini düşündüğü zaman mutlaka bunla-
rın reyini alacaktır" diyor. Halbuki bize 
bu maddelere dair işler geldiği zaman 
bunların reylerinin alındığına dair bir şey 
yoktur. Şimdi soracak olursam defaten 
reyleri alındı denilebilir. Fakat ben bili-
rim ki alınmamıştır. Bir taraftan  kanun 
yaparken diğer taraftan  ayni Hükümetin 
yaptığı kanunları ihmal etmek zannede-
rim ki doğru değildir. 

VASIF BEY (İSTANBUL) —' Bu-
gün tetkik etmekte olduğumuz bütçe, he-
yeti umumiyesile, eski senelere nazaran 
gayet dar bir bütçedir. Bir kaç sene evvel-
kine nazaran 40-50 milyon bir fark  gös-
termektedir. Bu farkın  bu kadar büyük 
olması da ispat eder ki, bugün vaziyet 
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eskisi gibi serbest ve bol bir halde değil-
dir; darlık bir zamanda bulunuyoruz. Fa-
kat bu darlıktan yeis ve fütura  kapılacak 
kadar endişeye de mahal yoktur. Lâkin 
her tarafı  gülpembe görmek te doğru de-
ğildir. Vaziyeti bütün açıklığı ile tetkik 
etmek ve buna göre tedbir almak lâzım-
dır. 

Eski meşrutiyet devrinin ricalinden 
birinin bir sözü vardır: (bütçe açığı; bir 
milletin fazileti  terbiyetkârisidir.) Bu sö-
zün hikmetine bende kailim. Eline daima 
bol para geçen adam, alabildiğine sarfe-
der. Fakat ne zaman darlığa maruz ka-
lırsa, idaresini kısmağa veya fazla  kazan-
ma çareleri bulmağa bakar. 

İşte biz de bugün ayni vaziyette bu-
lunuyoruz. Tasarrufu  azamî dereceye ge-
tirdik. Artık bütçeyi bundan aşağı da in-
dirmeğe imkân yoktur. Çünkü amme hiz-
metlerini daha fazla  daraltmak mümkün 
değildir. Varidatı artırmak için yeni ver-
giler ihdasına da imkân mevcut değildir. 
O halde başka hasılat alabilmek için mem-
lekette meknuz bulunan servet memba-
larını işletmekten başka çare yoktur. Bu 
sebepledir ki, yani sanayiin ehemmiyeti 
nazarı dikkate alınmasından dolayıdır ki, 
gittikçe bu bütçe darlığının müsbet bir 
sahada refedileceğini,  yani bu darlıktan 
kurtulacağımızı ümit etmekteyim. Çün-
kü sanayiin öyle feyyaz  bir semeresi var-
dır ki, bunu sanayi ile az çok iştigal eden 
zevat iyi bilirler. 

Hükümetin bu darlık zamanında 
memlekette istihsalâtı artırmak için sa-
nayie ehemmiyet vermesi ve bunun hak-
kında projeler yapması şayanı şükrandır. 
Fakat Vekil Beyefendinin  bir kelime ile 
bahsettiği santralların ehemmiyeti hak-
kında bir kaç söz söylemek isterim. Sant-
ral teşkilâtı öyle teknik bir teşebbüstür 
ki memlekette sanayii uyandırmak için 
behemehal buna ihtiyaç vardır. Meselâ; 
sanayii makineleştirmek için mutlaka ce-
reyana ihtiyaç vardır. Cereyan olmazsa 
hiç bir iş görülemez. Herkes bir tezgâh 

alabilir. Fakat o memlekette elektrik 
bulunmazsa, bundan istifade  edemez. İş-
te bu santradan yapmak suretile o mem-
leketlerde dokumacılığı ilerletmek kabil-
dir. 

Hükümet devletçilik siyasetine gir-
mekle kendi başına sanayi yapıyor de-
mek değildir. Ayni zamanda halk sana-
yiine ehemmiyet veriyor, halk ile bera-
ber, halk ile el ele verip memlekette sa-
nayiin yükselmesine çalışıyor demektir. 

Maamafih  bu mesele tamamen tek-
niğe ye programa müstenit bir iştir. Bu 
cihetle şimdi fennî  elemanlarla mücehhez 
olan sanayi idarei hususiyesinin hazırla-
makta olduğu program ve projelerin se-
mereleri yakında Heyeti aliyenize takdim 
edilecektir. Bilhassa sanayi ofisinin  pro-
jeleri ehemmiyetle nazarı dikkate alına-
caktır. İnşallah memlekette sanayi me-
rakının uyandığını göreceğiz. Birdenbire 
olmazsa da küçükten olsun - tıpkı şimen-
diferler  gibi - her sene itmam etmek su-
retile ilerde büyük ve münkeşif  bir sanayi 
teessüs etmiş olacaktır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Hamdi Bey tütün depolarının 
bizim memleketimizde niçin yapılmadı-
ğından bahis buyurdular. Biz de ayni tes-
hilâtı yapıyoruz ve hatta son aylar zar-
fında  Triyestede tesis edilmiş olan bir 
kumpanya işletme tesisatını İzmir ve Sam-
suna nakletmiştir. Biz bu hususta her tür-
lü teshilâtı yapıyoruz. Bundan böyle de 
her türlü teshilâtı göstermeğe amadeyiz.' 
Yalnız müracaat lâzımdır. 

Sırrı Beyefendi,  numarasını zikret-
tikleri bir kanuna istinaden yapılan ni-
zamnamede; ticaret ve sanayie ait yapı-
lacak kanunların kâffesinin  ticaret oda-
larından geçeceği tasrih edildiğini derme-
yan ettiler. Ticarete ait ekseri kanunlar, 
lâyiha şeklinde değil şu esas dahilinde 
kanun yapılacaktır, mütaleanız nedir, di-
ye ticaret odalarının mütaleaları umumi-
yet itibarile alınmaktadır amma kanun 
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lâyihasını B. M. Meclisine takdim etme-
den oradan geçirmek mecburiyetinin ka-
nunî olduğuna kani değilim. Hükümet 
lüzum görürse geçirebilir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ BEY (İZMİR) 
— İzmir gazeteleri yeni bir vesika ticare-
tinden bahsediyorlar. Takas kanununun 
müzakeresinde Meclisi Âlide de izhar 
edilen endişe baş göstermiş oluyor. İtha-
lât tacirleri ihracat tacirlerinin vesikaları-
nı alıyorlar ve kendileri ihraç etmiş gibi 
mukabilinde mal getiriyorlar. Bu mesele 
çok mühimdir, acaba ihraç mevsimi baş-

lamadan bunun önüne geçmek için ne 
düşünülüyor? 

MUSTAFA ŞEREF BEY — Ne it-
halât için, ne de ihracat için vesika siste-
mimiz yoktur. Bu hususta hiç bir kimse-
ye vesika verilmemiştir. Yalnız son defa 
arzettiğim gibi halı ve tiftik  ihraç eden-
lere kontenjan haricinde ithalâtta buluna-
bilmelerine karar verdik. Bu müsaadeyi 
vermekten maksadımız, halı ve tiftik  ih-
racını temin etmektir. Başkasına da ve-
sikasını verirse yine ihracat yapılmış ve 
maksat hâsıl olmuş olur. 

MAARİF VEKÂLETİ (MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞI) 
BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

Cumhuriyet  kuruluş  yıllarında  Maarif  bütçesinin görüşülmesi,  zaman zaman ilginç 
tablolar  yaratır.  Yeni  devletin  yeni bir insan tipi yaratması gerektiği,  tartışmaların  ortak 
noktasıdır.  1932'deki  görüşmeler,  o. yılların  devlet,  düzen,  demokrasi  anlayışını olduğu 
kadar,  insanın (ekonominin  ana öğesi olarak)  eğitilmesi  yolundaki  tasarıların  bazı ip-
uçlarını veriyor: Bunların başlıcası, köylüye  özgü bir eğitim düzeni  kurma  düşüncesi-
dir.  Daha sonraki  yıllarda,  bunun geliştirildiğini  inceleyeceğiz. 

25.6.1932 

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) 
— Maarif  sistemimizin temel taşı, cehlin 
izalesidir. Maarifimizde  her gün nisbeten 
daha çok çocuk ve vatandaş okutacak, 
yetiştirecek bir program takip edilmekte-
dir.... Mektep adedinde (son) beş sene 
içerisinde yüzde 12 bin fark,  muallim ade-
dinde yüzde 25, talebe adedinde yüzde 25 
olmasına mukabil, maarifi  iptidaiyenin 
yetiştirilmesi ve ondan lâzım gelen fay-
danın istihsali için yapılan masraf,  senei 
sabıklara nazaran yüzde 170 olmuştur. 
Bunun içerisinde muallim maaşlanna vu-
kubulan zam, ilk tedrisatın tevessüü, bir 
de inşa edilen mektepler vardır... Bugün, 
bir zamanlar geniş bütçelerle yapılmış 
olan mektep tesisatımız, muallim miktar-
larımız, mektebi yaşatmak için koyduğu-
muz menabiin azalması yüzünden, bazı 
mekteplerin kapanması ve bazı muallim-
lerin belki kendilerinden istifade  edilme-

mesi ve iyi bir çare bulunmaz ve esaslı 
tedbirler alınmazsa, ileride bu mütezayit 
istifadenin  gittikçe azalmasına sebebiyet 
verecektir.... 

Maarif  hizmetlerimiz içinde halka 
harfleri  okuyup yazmağı öğreten, halk 
mekteplerimizden bidayetteki neticeleri 
sonradan göremedik.... Arap harflerini 
bilen vatandaşlardan 928-29 senesinde 
427.979 kişi halk mekteplerine devam 
etmek suretile yeni harfleri  öğrendiği 
halde, 929-30 senesinde bu nisbet 396.484, 
930-31 senesinde 127.383 e inmiştir. Hiç 
bir lisanda okuyup yazma bilmeyenlerin 
miktarları 28-29 senesinde 174.984 iken, 
30-31 senesinde 39.779 a inmiştir.... 

Az zamanda mütezayit bir şekilde 
açmış olduğumuz mektepler hasılası mü-
terakkidir. Fakat, çok şayanı dikkattir 
ki, iptidai mekteplerden mezun olarak 
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çıkan çocuklarımızın tali tahsili için or-
ta mektepler azdır.... 

Bugün bizim Devletimizin şekli ida-
resi nizam inzibatile ifade  edilebilir. Biz 
demokrasiyi kuvvetli bir inzibatın, çerçe-
velenmiş bir idarenin içerisinde mütekâ-
mil hatvelerle yürümek şeklinde telâkki 
ediyoruz. Bilhassa bu inzibat mektepler-
de kendisini gösterdiği dakikadan itiba-
rendir ki, oradan çıkacak anasırın kendi 
ellerine tevdi edeceğimiz müstakbel iş-
lerin inzibatı da o kadar muvaffakıyetkâr 
olur. Maalesef  bu inzibat noktasından ... 
idare tarzının hakikaten pek iyi muvaffa-
kiyetle yürümesinde bir zaaf  olduğunu 
görmekteyim. Bu zaafın  saikı erkeklerden 
ziyade kadın muallimlerdir. Çok temas 
ettiğim erkek muallimlerin adedi maale-
sef  kadınlara nazaran azalmaktadır 
Kadın muallim inzibat noktasından her-
halde ekseriyeti teşkil etmemelidir. Mut-
laka mekteplerde, hilkaten zabit olan er-
kek muallim hilkaten zabit olmıyan ka-
dın muallime müreccah olsun.... 

Çocuklarımıza gözlerini açtığı da-
kikadan itibaren frenk  şapkasmı değil, 
Türk simasını göstermek lâzımdır. Ço-
cuklarımıza ilk konuşmağa başlarken ana 
lisanını öğretmeden evvel frengin  lisanını, 
ecnebinin lisanını öğretmek, ilk terbiyeye 
başka bir milletin ismini sokmak demek-
tir ki, buna nasyonalist Türkiye asla mü-
saade edemez.... Mefruz  bile olsa ecnebi 
mekteplerin vereceklerini vadettikleri fa-
zileti bizim mekteplerimizde gene mefruz 
da olsa, görüldüğü söylenen fenalığa,  ek-
sikliğe hiçbir zaman tercih etmem, her 
zaman bizim mekteplerimizin mefruz  olan 
eksikliğini, onların mekteplerinin mefruz 
olan iyiliklerine tercih ederim. Hatta bi-
zim çocuklarımızın bizim eksikliğimiz için-
de büyümesini ati için bir emniyet telâk-
ki ederim. Muhiti içinden çıkan, muhiti 
içinden malûmat ve duygu alanların mu-
hitine mazarratı olamaz. 

ESAT BEY (MAARİF VEKİLİ) 
(BURSA) — Dört beş köyün merkezin-
de, vasatında bulunan herhangi bir köy-
de, altı köy farzetsek,  herbirine mektep 
yapılacağına, merkezi vaziyette bulunan 
bir köyde bu altı köyün çocuklarını, yani 
altmışar yetmişer çocuğunu barındıracak 
mektep yapılması ve oraya altı yedi köye 
sarfedeceğimiz  para ile kullandığımız mu-
allimlerin nısfı  nisbetinde muallimleri tek-
sif  ederek daha az para ile idare etmek 
imkânı vardır.... Buraya celbedeceğimiz 
muallimler, hatta mümkünse başlarında 
darülfünun  tahsili görmüş bir zati müdür 
olarak asgari lise tahsili görmüş muallim-
leri de muallim olarak orada istihdam 
etmek ve köy çocuklarını Bulgarların yap-
tığı gibi kendi köylerinde yedikleri ye-
meklerden, meselâ bulgurdan bir aylık 
ihtiyacını beraber getirerek ve kendi kö-
yünde yaptığı kaba bir ot minder üzerine 
yalnız bir çarşaf  örtmek suretile daha zi-
yade temiz bir vaziyete sokarak köyün-
deki vesaitile oraya celbetmekten çok fay-
da memul edilebilir.... İ'lkmektepleri ley-
lileştirmek meselesini, bugünün vaziyeti 
maliyesine göre mevcut olan ilk mektep-
lerin leyli hale konmasını hususi bütçe-
lere nazaran kabili icra görmüyorum. Her 
köyde bir leyli mektep açmaktan sa, böyle 
yatacağını, vesaitini bir yerde toplıyarak 
4-5 köy yerine merkezi vaziyette bir 
mektep yapılmasını daha ziyade kabili 
icra görüyorum. Bu vilâyetlerin yapaca-
ğı bir meseledir. Kendilerile muhabere 
eder, temin etmeğe çalışırız.... 

Vaziyeti maliyenin müşkül safhaya 
girdiği zamanlarda vilâyetlerden çok te-
mennilerde bulunduk. Maaş alamıyan mu-
allim kalmamasını, yeniden mektep aça-
mazlarsa açılmış mektepleri idame et-
melerini ve o mekteplerde istihdam ettik-
tikleri muallimlerin maaşlarını verebil-
melerini istedik. Çok müşkülât çektiler. 
En nihayet 4-5 vilâyetten maadası temin 
ettiler.... Mektep kapatmak mecburiye-
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tinde kalanların 8-10 vilâyetten fazla  ol-
madığını tahmin ediyorum.... 

Hakikaten istatistikler takip edilirse, 
millet mekteplerine devam eden vatan-
daşların seneden seneye miktarlarının azal-
dığı görülür.... Şimdiye kadar millet mek-
teplerinde okuyanların adedi 2.5 milyo-
nu geçmiştir.... Bu vatandaşlara şüphe-
siz böyle yalnız okuyup yazma öğretmek 
kâfi  değildir. Asıl halk terbiyesini ve 
kendilerine lâzım olan şeyleri öğretmek 
lâzımdır.... Malûmu âlileri köylülerimiz 
esasen okumak için zaman bulamazlar. 
Onların görecekleri ve uğraşacakları işler 
vardır. Böyle büyük kitaplar ne kadar 
açık yazılsa da köylü bunu okuyacak ne 
zaman bulur, ne de anlıyabilir. Esasen 
bizim neşrettiğimiz eserlerdeki yazılar ken-
dilerini alâkadar etmez. Bunları ancak 
orta ve yüksek tahsil gören tabaka anlı-
yabilir. Bu eserlerden köylü varestedir. 
Köylü için lâzımgelen gazete değildir. 
Çünkü, onu da okuyamaz, çok vakti 
yoktur. Esasen gazetelerin hacimleri de 
büyüktür. Böyle olmakla beraber, onları 
tatmin eder malûmat da yoktur. 

Bunu nazarı itibara aldık; hazır oku-
ma öğrenmişken büsbütün terketmemesi 

ve okuyup yazmayı unutmaması için ço-
cukların da anlıyabileceği, köy hayatı için 
istifadeli  kitaplar çıkarmayı düşündük. 
Meselâ, 16-20 sayfalık  broşürler yaparak 
halka açık ibare ve kısa cümlelerle tam 
türkçe olarak anlatabilecek bir şekilde 
tarihi bilgilerimiz hakkında malûmat ve-
relim dedik. Meselâ Türk ne imiş, nere-
den gelmiş, neler yapmış, nerede oturu-
yor, Cumhuriyeti nasıl teessüs etmiş.... 
İkincisi coğrafi  malûmat verelim. Ana-
dolunun şehirlerini, dağlarını, denizlerini, 
limanlarını öğretelim... Üçüncü bir bro-
şür olarak da medeni malûmat verelim. 
Cümhuriyet sistemimizin esasları neler-
dir... Dördüncüsü, sağlık bilgilerini öğ-
retmek, yemekte, içmekte, köy, sokak ve 
ev temizlikleri hakkında malûmat ver-
mek, hastalık, çocuk bakımı, çocuğu has-
talıktan kurtarmak vs. gibi sağlık bilgileri 
verelim. Diğerinde de içtimai bilgiler, 
mesela aile ne demektir, kadın nedir, 
erkek nedir, kadının erkeğe erkeğin kadı-
na karşı vazifeleri  nelerdir. Kaçakçılık 
nedir .... Bunlara dair iyi bilgileri 10-15 
kadar broşür halinde müsabaka ile yaz-
dırmak ve ... meccanen köylülere tevzi 
etmek ... Millet mektepleri için düşündü-
ğümüz budur. 

MİLLİ MÜDAFAA (SAVUNMA)  VEKALETİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

Milli  savunma harcamalarının,  bütçeden  dörtte  biri aşan oranda  pay aldığı  yıllar-
dan  birisi olan 1932'de,  Zekai  Bey'in (Apaydın)  yaptığı konuşma ilginç noktalara  değin-
mektedir.  Bunlardan  birisi, askeri  fabrikaların  da  ekonominin bir parçası olarak  yeni-
den  örgütlenmesi,  bu gereksinmenin  devletçilik  anlayışı içinde  doğmuş  olmasıdır.  Bir 
başka nokta,  o tarihte  ülkede  uçak yapımı üzerinde  çalışılması,  bunun devletin  kurduğu 
tesislerde  gerçekleştirilmesine  çalışılmasıdır.  Bir nokta  da,  yönetimin uçuş hakkı  konu-
sundaki  duyarlığı,  hatta kıskanç  tutumu ve kendi  hava yollarını  kurmaya  yönelmesidir. 

26.6.1932 

ZEKAİ BEY (MİLLİ MÜDAFAA 
VEKİLİ) (DİYARBEKİR) — 1930 se-
nesi (milli müdafaa)  bütçeleri ... ceman 
yekûn 71 milyon küsura baliğ olmuş, 
geçen sene bütçeleri ise 59.5 milyonla 
kapanmış ve bu sene .. arzedilen bütçeler 

yekûnu da 40 milyon 200 bin lira ile bağ-
lanmıştır.... (Bu) tasarruf  için en büyük 
ümit veren orduyu iaşe etmek hususunda 
memleketimiz fiyatlarının  müsait bulun-
masıdır. Geçen sene izhar ettiğim bu ümit 
fiilen  tahakkuk etmiş ve bir neferin  iaşesi-
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rıi vasati olarak 17 kuruşa mal etmek im-
kânı hasıl olmuştur.... 

İstatistikler göstermektedir ki, her 
sene dahili esnan, olan efrat  miktarı mun-
tazam artmaktadır. 926, 927 den itibaren 
140 binden başlayan esnan erbabı 170-174 
bine kadar çıkmıştır. Bunun manası aşi-
kârdır. Memleketin nüfusu  tezayüt e t 
mektedir... 170 bin esnan erbabı verebilen 
bir memleketin nüfusunun  ne kadar ola-
cağı pek âşikârdır. Bizim hesabımız 17 
milyondan aşağı değildir... 

Büyük ordularınızın ve arzettiğim 
kesafetteki  efradın  bütçedeki rakamlarla-
iaşe ve ilbası şüphesiz kolay olmuyor.... 
Ordularımız efradının  tahtı silâha alınır-
ken vasati sıkletleri terhis olunurken va-
sati sıkletleri arasında daima 4-5 kilo 
fazlalığın  tahakkuk etmiş olduğunu li-
sanı şükranla arzedebilirim. Ordumuzun 
sıhhatine fevkalâde  itina edilmektedir. 
Vefiyat  nisbeti ise, binde altıyı geçmemek-
tedir. Muasır ordularda kabul edilen va-
sati nisbet ise binde beştir.... 

Askeri fabrikalar  mevzuunda Hükü-
metinizin sıkı takip etmeğe mecbur oldu-
ğu mühim bir esas, maliyet fiyatı  mese-
lesidir. Devletçilik tatbikatını yapmakta 
olduğumuz bir zamanda fabrikaların  bize 
temin ettiği hasılayı, fabrikalara  yaptı-
ğımız fedakârlıklarla  ölçmek ve maliyet 
fiyatını  haddi itidalde tutmak için azami 
mesai sarfetmek  lâzımdır... Askeri fabrika-
larımızın istihsal ettiği mevaddı harbiyenin 
maliyet fiyatı  dünya piyasasından yük-
sek değildir. Askeri fabrikalarda  928 den 
931 e kadar yapılan harp ve manevra 
fişeklerinin  maliyet fiyatı,  Avrupadan mu-
bayaa edilen vasati mubayaa fiyatından 
yüksek değildir... 

Filhakika Kayseri (tayyare) fabri-
kası gibi bir de Eskişehir fabrikamız  var-
dır. Eskişehir fabrikasında  tayyare ta-

mir edilmekte ve yapılmaktadır. Fakat 
tecdiden yapmak devresine henüz dahil 
olmuş bulunuyoruz. Bu sene Kayseri fab-
rikasının yapacağı yeni tayyarenin adedi 
12 dir Kayseri fabrikasında  biz Ame-
rikalılarla beraber çalışıyor değiliz... Ame-
rikalılarla yapılan bir mukavele vardır. 
Bu mukavele bir sene için devam eden... 
bir tecrübe mukavelesidir. Bu mukavele 
mucibince Kayseri fabrikası  onlara ve-
rilmiş değildir. Bu fabrika  Devlete ait-
tir.... Yeni tayyare yapmak bu mukave-
lenin mevzularından birisi olduğu gibi, 
Türkiye havalarında hava nakliyatını, pos-
ta nakliyatını temin etmek için lâzım olan 
fenni  tetkikat, tarassudatı havaiye tetki-
katında bulunmak ve keza zemin üze-
rinde tayyare meydanları vs. için tetkikat 
yapmak mevzuunda bizimle teşriki mesai 
etmek üzere Amerikalılar buna ait müte-
hassıslarını göndermişler(dir).... Lüft  Han-
za şirketinin Türkiye havalarında seyri-
sefer  imtiyazı yoktur. Bu imtiyaz yalnız 
Türklere aittir. Hiç bir ecnebi şirketi 
Türkiye havalarını geçit yapmak müsa-
adesine malik değildir... Havai seyrisefer 
de memleketin kendi milli bayrağına tah-
sis edilmiştir... 

Erkâm harbiyenin kuvvetle takip et-
tiği noktai nazar, Türk havalarında sey-
riseferin  doğrudan doğruya bizim tara-
fımızdan,  yani meselâ Tayyare cemiye-
tinin tavassutile teşkil olunacak bir Türk 
şirketi tarafından  yapılmasıdır. Bu temin 
ve tesis edildikten, Türkiye havalarının 
bir yanından öbür yanma kadar mun-
tazam sefer,  nakliyat yapıldıktan sonra-
dır ki Avrupadan İstanbula veya Türki-
ye hududuna kadar seyrii sefer  tesis ve 
temin eden ecnebi şirketlerle Türkiyenin 
şark hudutlarmdan Iraka, Hindistana se-
fer  temin edecek kumpanyalarla bir an-
laşma yapılabilecek. 
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HAZİNEDEN TAKSİTLE MAL SATINALMIŞ OLANLARIN 
TAKSİT BEDELLERİNİN TECİLİ (ERTELENMESİ)  HAKKINDAKİ 

KANUNA EK KANUN LAYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Arazi edinme  sorunu, Cumhuriyetin  kuruluş  yıllarında  Meclis  gündemi/iden  hemen 
hiç kalkmaz.  Buradaki  kısa görüşme de,  bunun örneklerindendir. 

27.6.1932 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (YOZ-
GAT) — Bu kanunun mevzuu harpte 
isyan ve harik dolayısile emvali zarara 
uğrayanların yetlerine verilen zarar maz-
batalarına mukabil satın aldıkları emlâki 
milliye bedellerinin yirmi sene müddetle 
borçlanma kanununa tevfikan  ödenmesi 
hakkındadır ve kanun evvelce Hükü-
metten gelmişti. 

Hükümet bilâhare onu istirdat etti. 
İşittiğime göre; emlâki milliyeden bilmü-
zayede satılan emvali gayrimenkule tak-
sitleri iki kat yapıldığı gibi bunlar da ayni 
kanuna tevfik  edilmek için geri alınmak 
istenildi veyahut o mallar da bunlar gibi 
yirmi sene müddetle ödemek yani ikisini 
telif  etmek için geri alındığını işitmiştim. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE 
E. REİSİ) — İstiklâl harbini müte-
akip istilâ gören mahaller ahalisinden 
emlâkleri tahrip edilenler ellerinde bu-
lunan tahribat mazbatalarına mukabil te-
gayyüp eden bir kısım eşhastan Devlete 
intikal eden emlâkin satılarak Ziraat ban-
kasında onların hesabına tutulması, ve bu 
tahribat muamelesinin mahallî meclisi ida-
releri marifetile  miktarları tayin ve tes-
bit edildikten sonra hâsıl olacak paranın 
garameten taksimine dair Büyük Millet 
Meclisi bir kanun kabul etti. Bu kanun 
tatbik edilirken bu mazbataların, emlâki 
milliye satışlarına teminat olarak sahip-
leri tarafından  ibraz edildiği takdirde, 
satış teminatı olarak kabul edilmesini, 
istilâ gören vilâyetlere tebliğ etti. Çünkü 
Meclisi Âlinin kabul ettiği esas kanuna 
tevfikan  Ziraat bankasında toplanan pa-
ra bunlara aitti ve bu para da onlara tev-
zi edilecekti, mazbata o zaman bir kıymet 

İfade  ediyordu. Ahiren aradan epeyce 
bir zaman geçti; Büyük Millet Meclisi di-
ğer bir kanunla evvelce kabul ettiği ka-
nunu fesih  ve iptal etti. Ziraat bankasın-
da mazbata karşılığı olarak toplanan bu 
paraları da Devlet hazinesine irat kay-
detti. Fakat bu arada eshabı istihkak bu 
mazbataları teminat göstererek bir kı-
sım arsa ve arazi aldılar. Hatta bu me-
yanda ev alanlar da oldu. 

Biliyorsunuz ki, gerek harbi umu-
mide ve gerek istiklâl harbinde bazı ka-
sabalarımızı düşman orduları, tamami-
le denecek derecede, tahrip etti. Harp 
bittikten sonra vatandaşlar bu yuvalarını 
yeniden yapmağa başladıkları esnada ilk 
önce karşılarına belediyeler çıktı. Bele-
diye halkın yapacağı inşaatı plâna tev-
fikan  yapmasını teşvik etti, yani pek çok 
arsalar küçülerek üzerine bina yapılacak 
vaziyetten çıktı. Halkın arsaya şiddetle 
ihtiyacı vardı. Azlığına, çokluğuna bak-
mıyarak bu yanan kasabalar halkının 
hepsinin arsaya ihtiyaçları olduğu için 
meselâ, beş kuruşluk arsayı beş yüz ku-
ruşa denecek mahiyette yüksek bedelle 
aldılar ve yuvalarını bunun üzerine yap-
tılar. İkinci kanun çıkıp ta bunların ev-
velce tanınmış olan haklarına ait olan ka-
nun refedildikten  ve Ziraat bankasında 
toplanan az çok para da Hazineye mal 
edildikten sonra Maliye vekâleti pek hak-
lı olarak artık mahsup edilecek bir şey 
yoktur, teminat olarak verilen mazbata-
ların bir mahiyeti kanuniyesi ve kıymeti 
kalmamıştır, paralan verin demeğe mec-
bur oldu. İşte bu kanun; o kabîl arsa ve 
arazi alanların aldıkları arsa ve arazilerin 
bedellerini 20 senede, yani uzun vade ile 
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ödenmesini temin eden bir kanundur. 
Evvelce tanınmış olan hakkın bu gün tek-
rar iadesi mevzubahs değildir. Çünkü 
karşılığı kalmamıştır. Bu muamele 4-5 
sene evvel oldu. Bu gün için değil. 

Her sene bu mesele için Büyük Mil-
let Meclisine destelerle telgraflarla  mü-
racaat vaki olmaktadır. Bunlar esasen 
20 sene müddetle de parayı vermiye ta-
raftar  değillerdir. Onlar, bizim bir hakkı-
mız vardır diyorlar. 

Fakat bunların her birinden tevellüt 
edecek avakıp ve netayiç öyle kolayca 

hallediliverecek bir mevzu olmadığı için 
bu mahiyette bulunan emval arzettiğim 
gibi borçlanma kanunundaki müddete 
tevfik  edildi ve alelûmum arazi satışlarile 
bin lira kadar olan evler bu evsafı  haiz ol-
madıklarından heyeti mecmuası bu kanu-
nun çerçevesi dahiline girdi. Meselâ; Yoz-
gat istilâ görmedi. Yozgatta bir vatan-
daş arazi almış ve bu arazinin taksitini 
bu güne kadar vermemişse o da taksitle-
rini bu kanun mucibince 20 taksitte ve-
rebilecektir. Bu hüküm umumidir. 

ÇAY, ŞEKER VE KAHVE İTHALATININ BİR ELDEN İDARESİ HAKKİNDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

1932 Temmuz  ayı, ekonomide  devletçiliğin  genişlemesi  ve kurumlaşması  yönünde 
somut adımhrla  başlar. Bir haftalık  sürede,  Mecliste  bunlar tartışılır  ve yasalaşır. Yö-
netimin devletçilikte  önemli bir adım  atmak  için kararlı  oluşu, özel kesimin çeşitli  çev-
relerinde  tedirginlik  yaratmaktadır.  Meclisteki  görüşmelerde  bu çevrelerin  sesini yansı-
tan eleştiriler  yüksek  perdeden  duyulur.  Bu ortamda  eleştiriler,  sadece  getirilen  yasalara 
değil,  yönetimin artık  ortaya çıkmakta  olan politika  çizgisine yönelmektedir.  Bunların 
ilki,  dış  ticaretin  1931 'den  beri yaygınlaştırılmakta  olan denetiminde  bir yeni adım-
dır.  1932Ve takasla  getirilen  ilke  (yani,  "malımızı  alanın malını almak")  çay, kahve 
ve şekerin  dışalımında  ilkkez  somutlaştırılmakta,  bununla tüccarın serbestlik  alanı biraz 
daha  daralmaktadır.  Yapılan  görüşmelerde,  eleştirilerin  ağır topu Halil  Bey (Menteşe) 
dir.  Halil  Bey, yönetimin dış  ticaret  politikasında  attığı  adımları  sakıncalı  bulmakta, 
bunun yerine hem tüccarı hem de  sanayiciyi koruyan  bir politika  önermektedir.  Bu öne-
riye göre, sanayici, dış  ticarete  bazı ithal yasakları  getirilerek  korunmalı,  bu yasakların 
dışında  dışalım  serbest olmalı  (yani,  tüccarın iş alam daraltılmamalı)  dır.  Buhranda  artan 
işsizliğin  çözümünün de  böyle bir çizgiyle  sağlanabileceği,  bu önerinin bir parçasıdır. 

Mustafa  Şeref  Bey ise, yönetimin bu çizgiyi benimsemeyeceğini, çünkü, bunun özel 
kesimi buhran sayesinde  beslemek  olacağını,  tüketicinin  sırtından  istihdamın  artırılama-
yacağını söyler. M.  Şeref  Bey'e göre, dış  ticaret  kotaları  her iiç ayda  bir duruma  göre 
değiştirilebileceği  için, esnek bir sistemdir.  Ayrıca, dış  ticareti  buhranda  bu ilkeye  göre 
yürütmek  arz ile talebi garantili  olarak  buluşturmayı  sağlar.  Teknik  deyişle,  bu yöntem 
pazarı 'süpürüp'  dengeyi  sağlayabilecektir.  Pazaıları  kendi  kendine  işlemeye bırakmak 
ise bunu sağlamayacak  ve arz ile talepteki  eksiklerden,  fazlalardan  kaynaklanan  fiyat 
dalgalanmaları  ve refah  kayıpları  olacaktır.  M.  Şeref  Bey buhran koşullarında  arz ile 
talebin buluşabilmesini  çok önemli saymaktadır. 

İktisat  politikasının  çizgisini ortaya koyan M.  Şeref  Bey'e karşı,  özel kesimin çe-
şitli  çevrelerinin  ortak  eleştirisini  yapan Halil  Bey'in görüşleri  de  oldukça  nettir:  Halil 
Bey, devletin,  arz ile talebi buluşturmak  için piyasaları kontrol  etmesini gereksiz  bul-
maktadır.  Buhranın ağırlığı  bile, Halil  Bey'e göre buna gerekçe  sayılamaz. Bu adımı 
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atmak,  devletçiliğin  sınırlarının  ötesine yönelmek  olur. Bu yol "kollektivizme"  gider. 
İlke  olarak,  devlet  sanayi kurmamalı,  sanayide  sadece  özel kesimi desteklemelidir. 

Halil  Bey'in sözcülüğünü yaptığı bu düşünceleri,  o günün yönetimdeki  'tek  parti1 si 
benimseyemez, kabul  edemez.  Partinin siyasal çizgisi, günün iktisat  politikası  çizgisin-
den  farklı  değildir.  Ekonomide  devletçiliğin  siyasal onayını da  parti genel sekreteri  Re-
cep Bey1 den  dinleriz.  Aşağıdaki  görüşmeler,  bize bütün bunları içeren zengin malzeme 
sunmaktadır. 

2.7.1932 

HALİL BEY (İZMİR) — Buhran 
karşısında tedafüi  ve tehaffuzî  tedbirler 
almak zaruretinde bulunduğumuzu muh-
telif  vesilelerle arzetmiştim. Yalnız bu 
tedbirlerin şeraiti iktısadiyemizden mül-
hem olması ve o şeraitin tahmil ettiği 
zaruretler dahiline maksur olması lâ-
zımdır. 

Bence şeraiti iktısadiyenin umumî 
kontenjentman tedbiri, memleketin şe-
raiti iktısadiyesinin tahmil ettiği zaruret-
ler hududundan çok geniş bir tedbir ol-
muştur. Ne idi zaruret? 1931 senesinde 
ithalât ile ihracat arasında bir açıklık 
hâsıl oldu. 16 milyon lira kadar bir açık-
lık vardı. 

Devletin muvazenesinde ehemmiyetli 
olan ekilibr dekont denilen tediye muva-
zenesidir. Filhakika ticarî muvazene bun-
da mühim bir âmildir, fakat  gümrük is-
tatistiklerindeki ihracat rakamları üzerin-
de ticaret muvazenesini hakikî surette 
ifade  eden rakamlar değildir. İhracat em-
tiasının manipülâsyonlara tahmil ve tah-
liyç fiatları,  sigortası, vapurların ihracat 
merkezlerine kadar giden fiatları  nihayet 
ihracat eşyasının üzerinden harice sat-
mak suretile komusyonculuk ve tüccar-
ların yapmış oldukları kazançlar, güm-
rük istatistiklerinde görülmez. Çünkü ma-
lın bedeli mahreçten istifa  edilir ve bu is-
tifa  edilen bedel üzerinde bütün bu he-
saplar dahildir. Mütehassısların tahmini-
ne göre bu hesaplar aşağı yukarı yüzde 10 
tutar. O halde ihracat ve ithalât arasın-
daki 16 milyonluk farka  bu rakamlar 
üzerindeki yüzde onu da ilâve etmek lâ-

zımgelince balâns aşağı yukarı tevazün 
eder bir mahiyette idi. Yani gümrükte 
istatistikler 16 milyon fark  göstermekle 
beraber ihracat fiatı  üzerinde merciinden 
alınan bu yüzde on kadar bir fark,  bu 
açıklık bizi büyük bir tehlike karşısına 
sevketmiyordu. Bence bunu başka tarik-
lerle karşılamak mümkündü. Memleke-
tin mahsulâtında, memleketin ihtiyacına 
kâfi  gelecek mevat vardı. Fakat hariçten 
gelen ithalâtla rekabete maruz idi. Bilhas-
sa sanayi teşvik kanunundan istifade  ede-
rek gelenler az bir gümrüğe tâbi olduğu 
için memlekette o mevaddm inkişafına 
katî bir mania teşkil ediyordu. 

Yani sanayiin terakkisi için alınmış 
olan tedbirleri mahzurlu görmüyorum. 
En ziyade buhranı tevlit eden şey; sanayile 
ziraatin yekdiğerine mütekabilen mahreç 
vaziyetinin mütevazin olmamasıdır. Böy-
le olan memleketler krize daha ziyade 
mukavemet ettiklerine göre bizde de bir 
an evvel bu tedbirin alınmasile buhranın 
hafifliyeceğine  tamamile kani bulunuyo-
rum. Yalnız mahsulâtımız hariçten gelen 
ucuz fiatlar  karşısında inkişaf  edememiş 
olduğundan bu cihete de nazarı dikkati-
nizi celbetmek istiyorum. Eğer bu mevad-
dın, bazı memleketlerde olduğu gibi, te-
dabiri mania dedikleri ithalini katî su-
rette meneder tedabir almış olsaydık bu 
sanayiin de memlekette inkişafı  temin edil-
miş olurdu. Bu suretle memlekette gün-
den güne daralmakta olan faaliyet  sahası 
genişlemiş olacaktır. Bu suretle memle-
kette daha ziyade sanatlar inkişaf  edecek 
sermaye çoğalacak ve iş artacaktı. İz-
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mirde Karpet şirketinin kaput bezi fab-
rikasına gitmiştim. Burada dedim ki ka-
put bezi ithali menedilecek olursa bu işi 
ne dereceye kadar tevsi edebilirsiniz? Şir-
ket bana dedi ki, biz şimdi 9 milyon metre 
çıkarıyoruz. Hükümet böyle bir tedbir 
alırsa, üç ay zarfında  3, 4 milyon kadar 
istihsali artırabiliriz. Sene nihayetinde ise 
bir misli artar. Bunu ispat için de mo-
törü gösterdi. Bu motör 1500 beygir 
kuvvetinde bulunduğu halde bu gün an-
cak 750 beygir kuvvetinden istifade  edi-
yoruz. Burada en mühim mesele motör 
meselesidir. 

Ben başka motör getirtecek değilim, 
ayni motörle fazla  iş yapacak vaziyette-
yim.. Sonra enstelâsyon yeri yani maki-
nenin yerleşeceği yer de aşağı yukarı hazır 
bulunuyor. Memlekette yapılacak böyle 
bir tedbir karşısında bir sene nihayetin-
de imalâtı bir misli artıracak, 9 milyon 
yerine 18 milyon yapacağım. 

Orada sonra kalktım, başka bir şir-
ket vardı, oraya gittim. Bu fabrika  hem 
iplik -ve hem de kaput bezi yapıyor. Ona 
da ayni şeyi sordum. Dedi ki, ekselâns -
bunlar Türk şirketidir, fakat  sermaye ec-
nebidir - Hükümet kaput bezi ithalini 
menedecek olursa bir senede dört buçuk, 
beş milyon imalâtta bulunuyoruz, bunu 
bir senede dört misli artırabiliriz. Bu na-
sıl olur dedim. Göstereyim dedi. Binanın 
yanında avlu duvarları yapmış. Dedi ki, 
bu duvarları görüyor musunuz? Bunlar 
icabında üzerine bir bina kurulabilecek 
metanette yapılmıştır. Bu; derhal üzer-
lerini kapatmak suretile mümkündür. Bu, 
enstelâsyon temin edildikten sonra geri-
de sermaye meselesi kalıyor, onu da bu-
lurum, bu suretle istihsali dört misline 
çıkarırım dedi. O halde senede dört milyon 
iş çıkardığına nazaran dört misli on altı 
milyon yapacaktır. Diğer fabrikalar  hu-
susî olmakla beraber Ziraat bankasının, 
Sanayi bankasının' elinde nimresmî Hü-
kümet müessesesi mahiyetindedir. 

Müsaadenizle bu kanunun âdını koya-
lım diyeceğim. Zannediyorum ki hakikî va-
ziyet kontanjanteman vesilesi dolayısile 
çay, kahve, vesaire üzerinde ihtikârı men 
için alınan tedbirler kâfi  gelmemiştir. Bina-
enaleyh memlekette bir büyük dedikodu 
ve ıstırap tevlit eden iş, bir elden ithalâtın 
temin ve tevzii suretile halledilmek iste-
nilmiştir. Tabiî bu iktisadî işleri yine po-
litik komisyonlarla yapıyoruz. Netekim 
takas komisyonu da bu işi görecektir. 

Çay taciri, çay ithal edecek ve buna 
mukabil memleketten tütün ve sair mah-
sulâtı harice satacaktır. Yalnız şeker it-
halâtı 10-11 milyon tutmaktadır. 

Memlekete çay ve kahve ithali aşa-
ğı yukarı 4, 5 milyon tutuyor. Memleke-
tin bu günkü iştira kabiliyeti az olduğun-
dan ithalât ta az olacaktır. Tüccar çay, 
kahve ve saire için 500 bin liralık bir mu-
kavele yaptı. Piyasadan 500 bin liralık mal 
alacak, buraya geldi. Tabiî karşısında di-
ğer rakip tüccarlar olduğu için fiatlar  yük-
selecektir. Oradaki fiatlarla  buradaki fiat-
lar arasındaki yüksek farkı  kapatmak isti-
yecek ve bu mesuliyeti üzerine alacak bir 
tacir tasavvur edemiyorum. 

İhracatın nisbeti günden güne büyük 
mikyasta tenezzül etmektedir ve ayni 
zamanda müstahsil ve ayni zamanda 
müstehlik olan ve memleketin yüzde 80, 
90 ını teşkil eden zürra kısmının da is-
tihlâk kabiliyeti bu nisbette düşmektedir. 
İnhisarlardan, şimendiferlerden  binlerce 
vatandaşı kadrodan çıkarmış bulunuyo-
ruz. Bütün bu hususî müesseselerden açı-
ğa çıkan ve Devlet teşkilâtından dışarı 
atılan vatandaşlar bu daralan iş sahasının 
içine düşmektedirler. İnşallah kriz çabuk 
biter ve bu daralış ve bu işsizlik sahasına 
atılış büyük mikyasta artmaz. Fakat her 
ihtimali nazarı dikkate almak lâzımdır. 
Binaenaleyh bence memleketin şeraiti ik-
tısadiyesi bizi, iş sahasını mümkün oldu-
ğu kadar daraltmamağa ve iş sahasına 
mümkün olduğu kadar genişlik verebile-
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cek tedbirlere doğru gitmeğe mecbur edi-
yor zannederim. 

Şimdi arkadan inhisar kanunları ge-
liyor. Bir taraftan  sahillerimizde seyrise-
feri  inhisar altına alıyoruz. Bunun etra-
fında  sermaye teksif  etmiş ve bunun etra-
fında  geçinen bir çok vatandaşları bu sa-
hadan uzaklaştırıyoruz. Bir taraftan  şim-
di bu kanun geliyor, diğer taraftan  afyon 
bir kanunla inhisar altına alınıyor. Bun-
lar memlekette daha ziyade iş sahasını 
daraltmak suretile bir tesir yapacaktır. 
Bendeniz, memleketin iş sahasını genişlet-
mek mecburiyetinde bulunduğumuz için 
bu yaptığımızın memleketin şeraiti iktısa-
diyesine göre neticesini tehlikeli görüyo-
rum. Onun için bu kanunun heyeti umu-
miyesi itibarile aleyhinde bulunuyorum. 
Memleket mahsul satmamak tehlikesi 
karşısında değildir. Memlekette yetişen 
mahsulâtın fiatları  ucuzdur. Bu fiatları 
hariçteki fiatlara  intibak ettirebilecek şe-
kilde hareket etmemiz lâzımdır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Çok eskiden tanıdığım Ha-
lil Beyefendiyi  dinledim. Eski olan ka-
naatlerinin, zamanın çok mübrem zaru-
retleri karşısında daha muhkem leşmiş ol-
duğu neticesine vardım. 

Bendenizce ticareti hariciyemiz uzun 
senelerdenberi yapılan istatistiklere na-
zaran, 1930 senesi müstesna olmak üzere, 
nihayet 1931 senesinde kontenjana yeni 
müracaat edilmiş olmakla kapanabilir. Eş-
yamızın haricin nakliyatı vasıtasile olma-
sı ve memleketimizde teessüs etmiş olan 
bir çok ecnebi sermayelerin faizlerinin 
harice gitmesi tediye muvazenemiz üze-
rinde müessir olmaktadır. Çok dikkatli 
davranarak ticaret muvazenesini hiç ol-
mazsa mütevazin tutmak ve tediye mu-
vazenesi üzerinde tesiri olacak bir şekle 
getirmek lâzımdır. Kontenjandan aldığı-
mız şekil bundan ibarettir. Binaenaleyh 
alman tedbirler lüzum ve zaruretten 
fazla  tedbirler değil, lüzum ve zaruretin 

gösterdiği tedbirlerden ibarettir. Diyorlar 
ki, kontenjan tatbik edilecek yerde bazı 
tahdidat tatbik etmekle onların neticesini 
elde edebilirdik. Binaenaleyh kontenjan 
sisteminden sarfınazar,  edelim, umumiyet-
le ithalât serbesttir diyelim, kaput bezi 
gibi maddelerin de tamamen ithalini me-
nedelim diyorlar. Şekerle çay da bu me-
yandadır. Hiç bir vakit ithalât listeleri 
tanzim edilirken bir kaç fabrikanın  ka-
zanması için o fabrikaların  memleket müs-
tehliklerini istismarı düşünülmemiştir. Bi-
zim düşündüğümüz, iş sahasını tutmak, 
iş sahasını artırmak fakat  hiç bir vakit 
müstahsiller için müstehlikleri bir istis-
mar aleti olarak ortaya atmamaktır. Tah-
didat, hemen memleketimizin dahilinde 
yetişen dahilî istihsale hasredilmiştir. Her 
üç ayda bir çıkan kontenjanda bir kısım 
ithalât bazan tamamen memnudur. Diğer 
gelecek üç ayda da, memleketin ihtiyacı 
nisbetinde açık bırakılmıştır. Yani bu 
böyle bir sistemdir ki, kendilerinin mut-
lak surette arzu ettikleri memnuiyetin sert 
ve müstehlikleri istismar edecek netice-
lerine karşı ihtiyaca uygun, (supl) bir sis-
temdir. Bu, memlekette ihtiyaç ne dere-
cede ise o dereceyi aşmamak ve o dere-
cede yapmak esasına müstenittir. Bina-
enaleyh mutlak surette bir kaç madde-
nin memnuiyetini ikame edip te diğerleri-
nin açık surette serbestisini koymak, ha-
kikatte memlekette memnuiyetler ihdas 
ederek müstehliklerin vaziyetleri üzerin-
de tedbir almağa çalışan bir hükümetin 
alelitlâk terviç edebileceği bir şey değil-
dir. 

Dediler ki bundan anlaşılıyor ki 
çay için, şeker ve kahve için ihtikâra mâ-
ni olmak üzere alınan tedbirler kifayet 
etmedi de onun için bir elden idaresi dü-
şünüldü. Hayır, katiyen kanunu böyle 
bir maksatla sevketmedik. Benim kana-
atimce, bu üç mal üzerinde ihtikâra se-
bebiyet verecek hiç bir vaziyet hâsıl ol-
mamıştır. Bu maddelerin harice verdik-
leri dövizle Devlet bütçesine temin ettik-
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leri varidat arasında lehimize mühim bir 
fark  vardır. Harice çıkan dövize mukabil 
Devlete iki misli varidat gelmektedir. 
Devleti o varidattan mahrum etmemek 
için bunları açık bırakmak istedik. Bu 
vaziyetimizde; diğer memleketlere karşı, 
normal zamanlarda olduğu gibi, ithalâtı 
serbest bırakmakla ihracat temin olunur 
vaziyeti tamamen ortadan kalkmıştır. 

Diğer memleketler ve bilhassa bize 
büyük bir pazar teşkil eden merkezî Av-
rupa memleketleri ithalât itibarile azîm 
tahditler koymuşlardır. Fakat şüphesiz 
ki o memleketlerle muameleye girişirken 
sizden aldığım şeker ve kahve nisbetinde 
sen de mal almalısın demek hakkımızdır 
ve belki bu memleketlere karşı aldığımız 
vaziyet içinde en mühim vazifemiz  bu-
dur. Bu vazifeyi  ifa  içindir ki bu kanunu 
sevkediyoruz. 

Şimdi kanunla Devlet hiç bir vakit 
ticarete müdahale etmiş değildir. Devlet 
yalnız üç taraflı  bir mukavele yapmağa 
tavassut edecektir. Meselâ farzediniz  ki 
Çekoslovakyadan şeker alacağız. Bunu 
yapmak için mukavele yapmağa sahibi 
salâhiyet olan makamları olacaktır. -
çünkü orada şeker rejiye tâbidir. - Diğer 
taraftan  ithal edeceğimiz şeker mukabilin-
de bizim memleketimizden tütün alacak-
tır. Üçüncüsü de; bizdeki tüccardır ki 
şeker almağı taahhüt edecektir. Şu hal-
de şeker alınırken bizdeki tüccarların 
taahhüt ettikleri miktar defterlerde  yazılı 
olacaktır. Binaenaleyh ayni toptancı ve 
perakendecilerin her birisi taahhüt ettiği 
miktarda hisselerini gümrükten alacak-
lardır. Binaenaleyh ne toptancılar ve ne 
de perakendeciler istediklerinden az veya 
çok mal almak ıstırarında kalmıyacaklar-
dır. Ayni zamanda bu tedbir, memlekette 
evvelce açık olarak ithalini kabul ettiği-
miz bir malın mukabilinde, bizim malla-
rımız için kapanmış olan kapıları açtıra-
cak bir tedbir olacaktır. 

O mütalealardan ve bu kanun hak-
kındaki mütalealarından anladığım veç-

hile; iktisadî vaziyeti ıslah için memle-
ketin icaplarına ve vaziyetine göre alınan 
tedbirleri, Halil Beyefendinin  kafalarında 
mıhlanmış olan liberalizm ile bu kabili 
telif  görmediklerini söylemeleri gayrişu-
uri bir inikâstan başka bir şey değildir. 

HALİL BEY — Bendenize serbest 
mektep taraftarıdır  dediler. Ben ne eski, 
ne de yeni ekolliberal taraftarı  olduğumu 
hiç bir zaman söylemedim. Ben iktisatta 
nasyonal ekonomi taraftarıyım.  Yani mil-
lî iktisatçıyım. Hudutlarda himayeci, da-
hilde sizin prensibinize sadıkım. 

Fikrimi açık söylemek lâzımgelirse, 
Halk fırkasının  programındaki esasatı de-
poze ettiğini, yani onu tecavüz ettiğini 
görüyorum. 

İktisadî sahada ben de (etatist) im. 
Fakat görülüyor ki sizler prensibinizin 
hududunu tecavüz ederek iktisadî zaruret 
olmaksızın müdahaleye gidiyorsunuz. Ben-
deniz bunda tehlike görüyorum. Yahut 
eniervansionizm, sosyalizm deta denilen 
bir sistem, bunun kendine mahsus kadri 
vardır. 

On dokuzuncu asrın iptidalarında 
Devlete karşı iktisadî sahada müthiş bir 
cereyan vardı. Hükümete karşı büyük bir 
itimatsızlık doğuruyordu. Fakat on doku-
zuncu asrın ortasına doğru sanayi hayatı 
inkişaf  ettiği zaman köylerden şehirlere 
doğru milyonlarca insan gelmişti ve bu 
toplanış tabiatile müşterek menafi  saha-
sını genişletti. 

O toplanışlar, kendisine mahsus bir 
takım mesaili içtimaiye doğurdu. Binler-
ce, milyonlarca kişinin böyle bir şehirde 
toplanışı, bir sakıf  altında bulunuşu ta-
biî o insanlara karşı görülmesi icap eden 
bir takım vazifeleri  görmiye Devleti da-
vet etti. Fabrika işlerinde amelenin hiç 
bir suretle istismar edilmemeleri, kendi-
lerini gözeterek ihtiyarına gencine ayni 
işi tahmil eylememeleri, hepsine ayni tarz-
da muamele edilmesi... 
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İşte b-u mesaili içtimaiyenin düzel-
tilmesi işi, Devletleri iktisadî sahada mü-
dahaleye şevketti ve elan devam ediyor. 
Bazıları da solidarizim içinde kalmıştır. 
Almanyada doğrudan doğruya Devlet bu 
amele kuvvetinin siyanetini nazara alarak 
1889 da zannediyorum ki takım tedbirler 
aldı. Kazalara karşı, ihtiyarlığa karşı ceb-
rî sigorta kanunları yapmağa başlandı. 
Fransada ve İngilterede amele yavaş ya-
vaş kuvvet alarak Devlet vazifesine  işti-
rak etti, parlâmentolara kabul edildi. 
Amele sendikalara kayde icbar edildi. Bu 
gibi vezaifin  tahtı tesirinde kalınarak vi-
lâyet ve diğer bütçelerden alınarak Dev-
letin vazifesi  genişletildi. 

İşte Devletin müdahalesini, etatizas-
yon denilen müdahaleleri hâsıl eden şe-
rait bunlardır. 

Şimdi bu kadri geçelim de istihsale, 
servet tevezzüüne, Devletin müdahalesi 
kısmına gelelim. Oraya gelince, iş kollek-
tivizasyona gider. O müdahalenin arttı-
ğı memlekette, iş âleminde büyük bir te-
şevvüş, bir itimatsızlık tevlit etmesi za-
ruridir. Onun için arzettiğim sosyalizm 
deta kadrında kalmak ve doğrudan doğ-
ruya istihsale ve tevezzüü servete doğru 
yörümek lâzımdır. Olabilir ki, ekilir eko-
nomi temin etmek için sanayii bir an ev-
vel korumak lâzımdır. O vakit sanayi 
korunmuyorsa, zaruret varsa, Devletin 
doğrudan doğruya fabrika  teşkil etmek 
suretile değil, hususî sermayelere muza-
heret etmek şartile müdahalesini kabul 
edebiliriz. 

Dediler ki, biz bir takım tedabir ala-
rak müstahsillerin müstehlikleri istismar 
etmek yoluna gidemeyiz. Rica ederim, 
bunlar birbirine bağlı olmıyan meseleler-
dir. Meselâ kaput bezi işinden bahsetti-
ler. Bu iş ihtiyaca göre teessüs edecek 
olursa, koca bir iktisadî sahada bir kaç 
kuruşa münhasır mahzuru fazla  görmek 
doğru olamaz. Meselâ şekere tatbik edi-
len vergiler onun okkasını 40-50 kuruşa 

kadar yükseltiyor. Binaenaleyh memle-
kette sanayii korumak için bu gibi tedbir-
lere ve fedakârlıklara  tevessül zaruridir. 
Çünkü fabrikalar  tekemmül edince bin-
lerce amele kaput bezi fabrikasının  içine 
girecektir. 

Memleketin ihtiyacatına hasredilme-
si lâzımgelen sermaye, iş sahasından kaç-
makta ve kasalarda yığılmaktadır. Ser-
mayenin iş sahasına dökülmesini istiyo-
rum. Kontenjanteman gibi politik ko-
misyonun takdiri ile değişecek olan bir 
iş, hiç bir zaman memlekette iş sahasın-
dan sermaye kaçırılmak vaziyetini izale 
edemez. 

RECEP BEY — Meclis müzakerele-
ri Devletin umumî gidişi yolunda miis-
bet veya menfi  düşünen zevatın fikirlerini 
karşılıklı söylemelerine fırsat  verdi. Ha-
yırlı düşünen, işlerin iyi olmasını istiyen 
bir çok vatandaşlarımızda da şimdi Halil 
Beyefendinin  buyurdukları tarza benzer 
bir takım fikirler  mevcuttur. Bu sınıftan 
hüsnüniyet sahibi vatandaşlar Devlet iş-
lerinin iyi gidişini istemekte bizimle bir 
düşünmekle beraber bizim takip ettiği-
miz yolu anlıyamıyorlar. Bu sebeple yan-
lış mütalealarda bulunuyorlar Hayatın 
tabiî icabı olan ufak  tefek  sıkıntı mev-
zularını yanlış tahlil ediyorlar. Eskiden-
beri tecrübeli ve toprak, memleket işlerin-
de iyi fikirlerle  çalışmış olmakla müm-
taz bir arkadaşımız bulunan Halil Beye-
fendinin  bu zeminde isabetli bulamadı-
ğım fikirlerini  tashih etmek için söz al-
dım. 

Geriye doğru sekiz on seneye bakar-
sak bizim ticarî muvazenemiz hemen her 
sene passiftir;  aleyhimizedir. Bu vaziyet 
930 senesinde düzelir gibi oldu. Fakat 
sonra gene bozuldu. Eğer son seneler ted-
birler alınmasaydı paramız tehlikeye dü-
şecekti. 

Kontenjan bürosu siyasî bir mahiyet-
te değildir. Kontenjan listelerini tanzim 
eden arkadaşlar memleketin iktisadî ih-
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tiyacına yakından vakıf  meslek sahibi 
memurlardan teşekkül etmiş bir heyettir. 
Bunların başında şüphesiz vekil bulun-
duğu için siyasî vaziyette olarak Şeref 
Beyefendi  bulunuyorlar. Yoksa listelerin 
siyasî telâkki ve hesaplara göre yapılmış 
olduğunu tasavvur etmek doğru olamaz. 

Top yekûn. Devletin, iktisat işlerine 
müdahalesi; bu kelime Türkçede söylen-
diği vakit işleri altüst etmek gibi kaba bir 
mana da çıkıyor. Bu sebeple entervansi-
yon kelimesini alalım. Entervansiyon. ve 
hudutları üzerinde himaye, bugün her 
Devlet için lâzım olan ve hemen her 
Devletin tatbik ettiği bir sistemdir. Şüp-
hesiz bu bize de lâzımdı. (Vatandaşların 
yapacağı işlerden bazılarına da müdaha-
le ediyorsunuz, bu sizin ekseriyet fırka-
sında koyduğunuz esas programa da uy-
gun değildir, siz fırka  programınızın, da 
fevkine  çıkıyorsunuz) dediler. 

Bu, çok takdirî bir meseledir. Bir 
defa  fırka  programımızda memleketin 
yükselmesine hizmet edecek işlerde bil-
hassa iktisadî işlerde Devletin alâkadar 
olması umumî bir ifade  ile yazılmıştır. 
Bu alâkanın hangi hatlar dahilinde yapı-
lacağına dair ne Fırka programında bir 
şey vardır ne de Fırkanın, salâhiyettar 
zevatı lisanından bu hususta bir şey söy-
lenmiştir. Daha ziyade ihtiyacın göstere-
ceği bir takdire imkân verecek umumî bir 
formül  konmuştur. Fırkamızın bu işler-
de şimdiye kadar takip ettiği noktai na-
zar, memleketin ihtiyacatına tevafuk  ede-
cek bir şekil ve mahiyettedir. Yanlış telkin 
neticesinde Fırkamızın bir çok sıkıntı-
ları izale için takip ettiği noktai nazar-
lar, memleket hizmetlerini bugünün ih-
tiyacına uygun bir surette tanzim ve ifa 
etmek için takip ettiğimiz gayeler tam 
aksine olarak bizzat bu sıkıntıların sebe-
bidir diye mütalea edilmiştir. 

Bütçemizi düzeltmek hayatî bir işti. 
Yüzde 30 kadar tenzilât yapmağa mecbur 
olduğumuz bütçe vaziyetini tanzim eder-

ken bir çok işler meyanında nihayet de-
miryollar bütçesinden maaşını alıp yaşa-
makta olanlardan hakikaten az denebile-
cek derecede yüz küsur memurun dışarıya 
çıkarılması büyük bir mesele olmamak 
lâzımdır. Zannederim Devlet demiryol-
larından çıkarıldığı mevzubahs olan me-
murların adedi iki yüze varmıyan. bir kısım 
vatandaşlardır ve benim bildiğime göre 
kadro dahilinde bunların da yerleştirilme-
sine çalışılıyor. 

İnhisar dairelerine gelelim. Bunlar 
Devletin büyük varidat membalarıdır. İn-
hisara dair her yerde yanlış bir telâkki-
nin revaç bulması neticesinde bu isim etra-
fında  geniş bir mukavemet hissolunuyor. 

Bundan sonra vapurculuk meselesi 
geliyor. Türkiyede vapurculuk işini bir 
Devlet idaresi haline sokmak lüzumlu 
bir vaziyet almıştır. 

Türkiye vapurculuğunun bu günkü 
şekli hiç te asrın icabatına ve memleketin 
ihtiyaçlarına tevafuk  edecek bir halde de-
ğildir. Anlaşılıyor ki serbest bir surette bu 
gün bazı vatandaşların yaptıkları vapur-
culuk işi normal bir vaziyette yapılan bir 
vapurculuk değildir. Bu muhterem vatan-
daşların işlettikleri vapurlar içinde az çok 
muntazam bir hal arzeden kısım olmakla 
beraber umumî olarak bir çok gayrika-
bili hal tarife  ihtilâfları  içinde, gayrisıhhî, 
gayrinizamî, gayrimuntazam bir halde ça-
lışıyorlar. Bütün bu manzaraya göre bu 
vapurlar umumî bir görüşle Türkiye gibi 
hudutlarının dörtte üçü deniz olan mus-
tatil şeklinde bir memleketin kabotaj işi-
ni ne bugün temin edecek, ne de istikbal-
de teminini vadedecek vaziyette değildir. 
Şu halde Devlet demiryollarında olduğu 
gibi bütün yolcu nakil vasıtalarını bir 
Devlet idaresi altında toplamak; hem 
memleketin ihtiyacına, hem yolcuların 
sıhhat ve selâmetine ve servislerin intiza-
mına hizmet etmek olcaktır. Diğer taraf-
tan isterse vapurunun bedelini alacak olan 
sahipleri bu sermaye ile daha müsait iş 
tutabilirler. Burada mühim nokta vapur 
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sahiplerinin her birine elindeki vapurla-
rın bugünkü hakikî değerini nakit olarak 
tediye eylemektir. Yeni kurulacak Dev-
let vapurları idaresinde idare heyetini 
kaldırarak mesuliyet esasını kuvvetlendi-
recek şekiller de derpiş olunmuştur. 

Afyon  müstahsillerinin bugünkü af-
yon satışı şeraitindeki kademeli, bir çok 
komusyonculuğa, mutavassıtlara istinat 
eden ve haricî pazarlarda satılan fiatla 
müstahsilin eline geçen para arasında bü-
yük fark  yapan şekli düzeltmek yoluna 
bilhassa afyon  ticaretinin beynelmilel tâ-
bi olduğu bir çok müşkülâtı karşılamak 
maksadından girilmiştir. 

Şimdi mühim bir bahse giriyorum: 
Bu noktanın tenviri için lâzımgeldiği ka-
dar söylemeğe mecburum. Avrupanın, 
Amerikanın, Japonya da dahil olduğu hal-
de teknik sahada ileri gitmiş olan mem-
leketleri makina ve teknikte geri kalmış 
olan büyük bir beşeriyet kütlesine sanat-
la, makina ile yapmış oldukları mensü-
cat ve masnuatını sevketmek suretile bü-
tün dünyayı istismar ederlerdi. Bunu hâ-
lâ da kısmen yapmak yolundadırlar. Bu 
devir kapanıyor ve kapanmak üzeredir. 
Dünya aklını başına alıyor ve gözünü 
açıyor. Şimdi bir çok memleketler, kendi 
yaptıklarında istifade  etmek ve temin ede-
medikleri ihtiyaçlara da kendileri tarafın-
dan yapılıncıya kadar tehammül etmek 
yoluna giriyor. İktisadî kuruluş bütün 
şuurlu dünyanın müşterek gayesi oluyor. 
Bunun için mahrumiyetlere katlanmak 
yolu umumileşiyor. 

Hakikatleri hep birlikte mütalea ede-
bilmek için en samimî bir açıklıkla ar-
zediyorum. İstismar yalnız sanayileşmiş 
makina memleketlerinden gelmiyor. Az 
çok hesap, kitap, ticaret işini becerebile-
cek unsurlar az miktarda bulunan bu is-
tismarcılar bunu beceremiyecek olanla-
rın satışlarına kademe kademe delâlet 
için pazarlarda gösterdikleri ticarî mari-
fetlerle  nisbeten çok kazanıyorlar. Bir 
kısım vatandaşlarımızın kazanmaları iyi 

bir şeydir. Fakat müstahsilin hayatını 
koyarak büyük emekle istihsal ettiği em-
tiayi, pazarda şu veya bu kadar az para 
ediyor diye malın sahibi olan Türk va-
tandaşlarından, nisbeten aşağı bir fiatla 
almak müstahsile büyük bir zarar değil 
midir? Gerçi kademelenmiş mutavassıt-
ların müstahsillere zarar verecek hududa 
kadar aşmamaları ve bu hususta makul 
davranmaları lâzımdır. 

Amma arkadaşlar, bu bir edebiyat-
tır. Dünya kurulahdan beri bu mutavas-
sıtlar tarafından,  müstahsilin alnının te-
rile istihsal ettiğini bu. edebiyat usulü da-
hilinde kıymetlendirmek mümkün ola-
mamış ve bu yolda bir şefkat  gösterilme-
miştir. O halde ne yapmak lâzımdır, 
amelî çare prensipli bir çalışma ve tanzim 
etme yoluna girmektedir. C.H. Fırkası 
programı, bazılarının zannı gibi bir ta-
raflı  değil, bir çok taraflı  bir program-
dır. Orada der ki, memlekette sınıf  farkı, 
sınıf  mücadelesi yoktur ve sınıflar  ara-
sındaki nameşru muvazenesizliği kaldır-
mak ve çalışma zümreleri arasında bir-
birile çatışmıyacak surette ahenk tesis 
etmek lâzımdır. Bu programı kim tahak-
kuk ettirecek? Müşterek prensiplere ina-
nanların tecrübe edilmiş olan umumî 
kıymet ve kabiliyetlerinin vasatisi.. Fakat 
itimadınefis  ve nikbinlik havası içinde.. 

Bunun hududu nedir? C.H. Fırka-
sı programında buna da cevap vardır. 
Orada derki (normal esas ve şartlar al-
tında cereyan edecek ticarî ı»ıame!ât ke-
mali serbestî ile devam eder.) Normal 
nedir? Bu da gerçi takdirî bir meseledir. 
Fakat takdir mevkiinde olanların, vazıı 
kanunun millî vicdanı doğru neticelerin 
teyit kuvvetidir. 

Bizim anladığımız devletçilikte Dev-
letin işleri tanzim suretinde olacak mü-
dahalesi sınıflar  arasındaki mücadelede 
bir sınıfın  lehine müdahale etmek değil-
dir. Bilâkis bütün çalışma zümreleri ara-
sındaki menfaatleri  tevzin noktai nazarın-
dan bu müdahale lâzımdır. İdeal olarak 
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sınıflar  arasında sürtüşme ve birbirlerini 
itip kakma esasına yol bırakmamak lâ-
zımdır. Burada arkadaşlar derhal hatıra 
kooperatif  fikri  geliyor. Kooperatif  de; 
demiryolu, elektrik ve daha bir çok fennî 
ve yüksek vasıtalar gibi beşeriyetin son 
asır zarfında  bulduğu iktisadî bir mües-
sese formülüdür.  Bu, müstahsillerin ve-
ya müstehliklerin veyahut hem müstahsil 
hem de müstehlik olan halkımızın müş-
terek mesuliyetli ortaklıkla alış verişlerini 
bizzat tanzim etmeleridir. Amma koope-
ratif  tatbikatı yaparsak - ki bu bizim fır-
kamızın programının ana maddelerinden 
birisidir - bütün müstehlikler istihlâk koo-
peratifleri  yapacaklar, lüzumlu şeyleri 
membalarından bizzat tedarik edecekler; 
sonra bütün müstahsiller istihlâk koope-
ratifleri  yapacaklar, doğrudan, doğruya 
ana pazarlara mal satacaklar, aradan es-
naf,  tüccar kalkacak... Yüz senelik koope-
ratif  tatbikatının amelî görüşü bu yanlış 
fikri  tashih ediyor. Tâ İrlânda adasından 
Japonyaya kadar, kıtalar ve Bahrimuhit-
ler aşırı bütün beşeriyet tarafından  koope-
ratifler  tatbik edildiği halde ne esnaf, 
ne de tüccar ortadan kalkmamıştır. Fır-
kamız normal ticaretin hiç bir vakit aley-
hinde değildir. Kooperatiflerin  yanında, 
dünyanın her yerinde, ticaret çalışıp mu-
vaffak  oluyor. Bir taraftan  Devletin tan-

zimi yanında diğer taraftan  kooperatif-
lerin çoğalması ticareti normalleşiyor ve 
onu satıcısı veya müşterisinden normal 
fakat  intizamlı bir kârla iktifaya  sevkedi-
yor. ** 

Muhterem Halil Bey arkadaşım gi-
bi yanlış düşünmüş olan aziz vatandaş-
larıma söylemiş olayım ki, Türkiyede kol-
lektivism tehlikesi yoktur. Bilmem nasıl 
bir hatalı görüşün tesirile (nihayet bu iş 
kollektivisme gider) dediler. Bizim prog-
ramımızda kollektivismin (K) sına olsun 
ihtimal verdirecek kokuyu hangi nokta-
dan hissetmişlerdir. Kollektivism mefhu-
mu mülkiyet mefhumile  tamamen taban 
tabana zıttır. Halbuki fırkamızın  prog-

ramı mülkiyet hakkından vuzuhla bah-
sediyor. Kollektivizm; hiç kimse bir mülk 
sahibi olmaksızın muayyen bir sahada 
her hangi bir işi yapmış olanların o işin 
yapılmasile husule gelen menfaatleri  ken-
di aralarında taksim etmeleri demektir. 
Bizim programın neresinde bu var? 

HALİL BEY — Memleketin iş sa-
hası daralmaktadır. Buhranın tesiri ile 
inhisarlar, Devlet demiryolları gibi bazı 
müesseseler memurlarını çıkartmak za-
ruretinde kaldı. Bu hal ticaret müessese-
lerinde de tezayüt edecektir. Onun için 
alınacak tedbirlerde bu meseleler göz 
önünde tutularak biraz ihtiyatlı bulun-
mak lâzımgeldiği kanaatini izhar ettim. 
Yoksa başka bir şey söylemedim. 

Kooperatif  meselesinde kollektivis-
me doğru gidiliyor demedim. Yalnız pro-
düksiyona, yani istihsal ve servetin tevez-
züüne doğru gitmemek, iş üzerinde bulu-
nan vatandaşlara bu gidiş nerede duracak 
gibi bir tereddüt verir. İş sahasında bulu-
nan insanlardaki emniyet ve istikrarı te-
zelsüle uğratır demek istedim. Yoksa kol-
lektivisme doğru gidiliyor demedim. 

Dedim ki; istihsalde ve tevzii servette 
müdahaleyi arttırmamız iş sahasında bu-
lunan vatandaşlarda nihayet bu; kollekti-
visme doğru gider zehabını hâsıl eder. 

Sonra nereye gidiyoruz diye tereddüt 
edileceğini arzettim. İş üzerinde çalışan 
adamlar bu işin nereye gideceğine dair 
kendilerinde bir vesvese hâsıl olur demek 
istedim. Yoksa ben şüphe ediyorum de-
medim. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — İdarede bulunanlar amme 
hizmetlerini görürler. Politikada bulunan-
lar da heyeti Hükümeti teşkil ederler. 
Bunlar politikaya dair veçhe tayin eder-
ler. İdarede bulunanlar ise amme hiz-
metini görmekle mükelleftirler. 

Teşkil edilen bürolar idarî büro de-
nilen bürodur. Bu da Gümrük umum 
müdürü, Sanayi umum müdürü, Ticaret 
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umum müdürü ve Varidat umum müdü-
ründen ,ihtisaslarile ve tecrübelerile yük-
selmiş kimselerden müteşekkildir. Bunun 
böyle olması tabiidir. Memleketin muh-
telif  şubelerindeki ihtiyaçlarını tanıyıp ona 
göre kontenjan tanzim edeceklerdir. 

Kendilerinin ben de müdahaleciyim 
dedikleri nokta zaten normal olarak ikti-
sadî hayatın tabiî cereyanına girmiş olan 
müdahalecilikten ibarettir. Halbuki bu-
nun haricinde hatta taraftar  oldukları 
millî iktisada veçhe vermek için ekonomi 
dirije dediğimiz, yani memleketin iktisadî 
vaziyetini politika üzerinden almak, yani 
direksiyonu idarecilere vermektir. İşte bi-
zim tatbik ettiğimiz bu noktadır. 

İnhisarlar; inhisar mefhumu  zatın-
da Devlete varidat temin etmek için teş-
kil edilmiş bürolardır. Bunlar mevzuu-
muzla tamamen karşılaştırılacak bir ma-
hiyette değildir. Bizim tesis etmek istedi-
ğimiz inhisarlar, Devlet camiasının, umu-
mî hayat noktai nazarından ferdin  yapıp 
yapmamak, istediğini yapmak ihtiyarına 
bırakılmasında tehlike gördüğü işlerdir. 
Eğer bugün vapur posta seferleri  yapmak 
hususunda Devlet inhisarile hareket edi-
yorsak bunu ferdin  ihtiyarına bırakmak-
ta memleketin umumî hayatında tehlike 
gördüğümüz içindir. Yoksa malî varidat 
temini maksadile yapılmış değildir. Bun-
ları ferdin  ihtiyarına bırakması, Hükü-
metin vazifesini  görmemesi demektir. 

Kollektivismin manası istihsal va-
sıtalarını camianın eline almasıdır. Köy-
lünün tarlasını, çiftini  çubuğunu, fabri-
kalardaki makinaları, hulâsa istihsal va-
sıtası denilen bütün şeyleri Devletin ken-
di eline alması demektir. Bizim hangi ha-
reketimizde, hangi kararımızda; hangi 
programımızda böyle bir şey görmüşler-
dir. Filvaki burada söz söylemek gayet 
iyidir. Fakat o söylenen sözün hakikate 

mutabık olmadığı takdirde hariçte ya-
pacağı inikâşatı düşünerek ona göre söz 
söylemek hepimizden beklenen çok mü-
him bir vazifedir.  Kollektivisme, yani is-
tihsal vasıtalarını camialaştırmağa götü-
recek her hangi bir sisteme gidilebilir. Fa-
kat bunun ölçüsü nedir? Kollektivisme 
gidilsin dedikten sonra istihsal vasıtaları-
nı camianın eline verirken bir takım prog-
ramlara tâbi olmak lâzımdır. Ferdî ta-
sarrufu  esas tutan bir camia için Fırkamız 
programında ferdi  serbest bırakan, ona 
kıymet veren kayitler vardır. Hakkı mül-
kiyet ve tasarruf  burada esastır. 

İstihsale, servetin tevezzüüne ait hiç 
bir müdahalemiz yoktur. Yalnız arzetti-
ğim gibi bütün müdahale etmek istediği-
miz noktalar, camianın hayatını selâmet-
le yürütmek ve inkişaf  ettirmek hususun-
da tatbiki lâzım noktalardır. İşi ferdin 
ihtiyarına bırakmağı tehlikeli gördüğü-
müz vaziyetlerde camianın menfaati  na-
mına bu hakkı ondan almak Heyeti celi-
lenin vazifesidir.  Binaenaleyh her hangi 
bir vaziyette, ticareti her hangi bir ferdin 
istismarına terketmek vaziyetinde, camia-
nın, umumun hayatı noktai nazarından 
bir sarsıntı vücude gelebileceğine Heyeti 
Celile karar verdikten sonra elbette onu 
amme vazifeleri  sırasına alarak Devlet 
işlerine katmak doğrudan doğruya amme 
hizmetleri meyanına koymak zaruridir. 
Yaptığımız budur. Yoksa umumî istihsa-
le müdahale etmek ve istihsali başarmak 
gaygusile hareket etmiyoruz. Afyon  ti-
careti noktai nazarından maksat afyon 
meselesini dünyadaki vaziyeti itibarile tan-
zim etmektir. Tanzim etmek inhisar altı-
na almak demek değildir. Maksat müs-
tahsilleri teşkilâtlandırmaktır. 

Hükümet yalnız yapılmağa tavassut 
ediyor. Yoksa bizzat kendisi ticaret yapa-
cak değildir. 
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HÜKÜMETÇE ZİRAAT BANKASINA MÜBAYAA ETTİRİLECEK 
BUĞDAY HAKKINDA KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(ZİRAAT  BANKASININ 
BUĞDAY  ALIMINA  BAŞLAYIŞINA  İLİŞKİN  GÖRÜŞMELER) 

1932'de,  yönetim, tarım fiyatlarının  düştüğü  ve köylünün  yoksul/aştığı  buhran or-
tamında  çiftçiyi  destekleme  politikasını  hazırlar.  Aşağıdaki  görüşmeler,  bu politikanın 
başlangıcını  belgelemektedir.  Tarımı  desteklemenin  kurumları  tasarlanmaya  başlamış, 
fakat  bunlar henüz ortaya çıkmamıştır.  O ortamda  pratik  ve :vedi  bir çözüm gereklidir. 
Çözümün özü, buğday  çiftçisinin  karşısına  devletin  garantili  bir fiyatla  ve güçlü bir alıcı 
olarak  çıkması,  böylece, çiftçinin  satmalına gücünü yitirmemesidir.  Buğday  alımları  için 
Ziraat  Bankası görevli  olacaktır. 

3.7.1932 
MUHLİS BEY (ZİRAAT VEKİLİ) 

(KÜTAHYA) — Buğday meselesi bizde 
çok mühimdir, hayatî ehemmiyeti haiz-
dir. Bu da iki noktai nazardandır: Birisi 
mahsulât miktarı, ikincisi de fiat  itibarile-
dir. İstatistik teşkilâtımız tam ve mükem-
mel olmadığı için katî bir isabetle tayine 
imkân olmamakla beraber buğday mah-
sullerinin muhtelif  senelerde gerek ekim, 
gerek biçim miktarları, esbabı mucibe 
mazbatalarında olduğu gibi şu suretle 
tayin edilebilir. 

Ziraî sene 
925 
926 
927 
928 
929 
930 

926 
927 
928 
929 
930 
931 

(dönümü) 
Ekim 

35 417 718 
22 383 714 
31 326 70 6 
28 178 280 
27 052 274 
34 169 394 

(kental) 
Biçim miktarı 
24 692 263 
13 331 508 
16 110 758 
27 188 729 

• 24 853 988 
30 000 000 

Görülüyor ki, bir seneden bir seneye 
mahsul rrtiktarları arasında mühim fark-
lar vardır. 

Bu farkların  sebebi; bir seneden diğer 
seneye iklim şartlarının çok farklı  olması 
ve bu iklim farklanndan  az müteessir ola-
cak derecede ziraat usullerini tekâmül et-
tirememiş olmaklığımızdandır. 

Böyle seneden, seneye buğday mah-
sulâtı üzerinde pek büyük farklar  olması 
neticesiledir ki beş, altı sene gibi pek az 
bir zaman içinde memleketimiz buğday 
itibarile darlık sıkıntısı geçirmiş ve iyi 

bir mahsul yapan son bir iki sene içinde 
de fiat  düşkünlüğü zararına uğramıştır. 
924 ve 25 senelerinde 18 milyon, 929 da 
13 milyon kıymetinde buğday getirmek 
mecburiyetinde kalınmıştır. Bazı seneler-
de de ona mukabil ihracatımız fazla  ol-
muştur. Bu sene mahsul meselesini uzun 
uzadıya. tetkik ettirdik. Bu seneki mahsu-
lün geçen senenin üçte ikisini tutabileceği 
tahmin olunabilir. Memleketimizde 
buğdaya tahsis edilmiş olan arazinin 
miktarı otuz milyon dönüm olarak nor-
mal hasılat ta 25 milyon kental tahmin 
edilebilir. Bu yirmi beş milyon kental 
memleketimizin tohumluk ve istihlâk ih-
tiyacının tam karşılığıdır. Daha az bir 
mahsul ile dahi hariçten buğday ithaline 
lüzum görmeden memleket dahilinde ye-
tişen buğday ile idare edilmek imkânı 
vardır. Çünkü buğdayın az olduğu bir 
çok yerlerde ve para ettiği zamanlarda 
köylümüzün buğday yerine kısmen arpa 
veya mısır ikame etmesi varit ve vakidir. 
Ehemmiyeti haiz diğer nokta doğrudan 
doğruya fiat  meselesidir. Köylü elde et-
miş olduğu mahsulün mühim bir kısmını 
hasat sonunda piyasaya arzetmek mec-
buriyetindedir. Bunun da sebebi çiftçinin 
bir çok borçları vardır, bu borçlarını öde-
mek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
elde etmiş olduğu mahsulü bir an evvel 
paraya kalbetmek mecburiyeti karşısın-
dadır. Eğer bizde de varant muameleleri 
yapılabilse, köylü buğdayını bir yere ko-
yup ona mukabil avans olarak bir para 
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alabilseydi veyahut satış kooperatifleri 
mevcut olup ta buğdayını birdenbire de-
ğil, tedricen piyasaya arzetseydi, mev-
simlik fiat  sukutu bu kadar bariz olmaz-
dı. Fakat böyle teşkilât ve kooperatifler 
mevcut olmadığı için piyasaya mahsulü 
arzetmeyi tanzim etmek müstahsil için 
güçtür ve köylü bir senede 6, 7 milyon 
kental miktarındaki buğdayı pek muay-
yen ve kısa bir zaman zarfında  piyasaya 
arzetmek mecburiyetindedir. Bundan da 
fiatlar  sukut ediyor. Bu doğrudan doğru-
ya müstahsilin zararına oluyor. Bu yüz-
den köylünün eline az para geçiyor ve 
bundan da iştira, tediye kabiliyeti azalı-
yor. Buğday meselesinde gerek mahsulün 
piyasaya arzını tanzim etmek ve gerek 
muhtelif  seneler arasındaki fiat  farkını, 
gerekse ayni sene zarfında  mevsimlik fiat 
şartlarını tanzim ve tesbit etmek için 
esaslı tedbirler vardır. Bunun için bir ka-
nun lâyihası tanzim edilmiştir ve Heyeti 
Vekilededir. Bu gibi esasları tesbit eden 
bir kanun gelinciye kadar âcil bir tedbir 
olmak iizere bu lâyihayı takdim ediyoruz. 
Bu kanun müstahsilin harman sonunda 
piyasaya istihlâk ihtiyacından fazla  bir 
mal arzetmiye mecbur kalmamasını ve 
kendisine kuvvetli bir alıcı temin etmesini 
istihdaf  ediyor. Bu alıcı Ziraat bankası 
olacaktır. Bu kanun piyasanın temevvüç-
lerinden mutazarrır olmamak için buğ-
daya bir fiat  teminine matuf  olan bir ka-
nundur. Ziraat bankası bu suretle buğdayı 
muayyen bir fiatla  almayı temin ettiği 
takdirde zürra için gayet makul ve nafi 
bir tedbir olacaktır. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Ka-
nunun heyeti umumiyesi hakkında haki-
katen teşekkürden başka bir şey yapıla-
maz. Ancak bendeniz üçüncü maddede 
satılmadan hâsıl olacak fiat  farkı  silolara 
tahsis edilecek ve bu neticeye göre, mal 
zürram elinden yine ucuz çıkacak, bir kaç 
sene için hâsıl edeceği kâr silolara girecek-
ti. Yani bunu kavrayamadım. 

İkinci bir mesele de arpa niçin gir-
memiştir, sırf  buğday kanunu olmuş? Aca-
ba arpayı ilâve etsek iyi olmaz mı? Çün-
kü malûmu âliniz arpanın beş altı yüz 
bin ton kadar ihraç edildiği seneler var-
dır. Bu; memleket için 30, 40 milyon lira 
para getirmiştir. Zaman oluyor ki sarsın-
tı olur, müşteri bulunmaz, mahsul yok 
pahasına müstahsilin elinden çıkar. 

Bizim memleketimizde kuraklık ek-
sik olmuyor. Eskiden âşar zamanı, âşar 
mültezimleri köylünün elinden hasılatını 
alır, ihtiyat depolarda tutarlardı. Mah-
sulün kıymetli zamanlarında yüksek fiat-
larla satarak istifadelerini  çoğaltırlardı. 
Tabiî şimdi bunlar ortadan kalkmış bu-
lunuyor. 

Şimdi bu teşkil edilecek silo veyahut 
depolarda zamanı geldiği vakit satılması 
için muhafaza  edilecek mahsulâtımızın, 
her hangi bir vaziyet karşısında memle-
ketin müdafaası  zamanında, harp zama-
nında çok büyük bir faidesi  olacağını ben-
deniz daha çok mühim görüyorum. 

Şimdi esasen, çiftçi  olan yeni Vekili-
miz bu yeni kanunla çiftçilere  büyük bir 
menfaat  temin etmiş oluyor. Yalnız bu-
raya arpanın da ithalini rica edeceğim. 

MUHLİS BEY (ZİRAAT VEKİLİ) 
— Bu kanun tatbikında her hangi bir za-
rar vaki olduğu vakitte onun Hükümet 
tarafından  tazmini derpiş edilirken, az 
veya çok bir kâr olduğu vakit, dedik ki, 
kârla silo, depo yapılır. 

Fakat bununla muhakkak kâr yap-
mak istihdaf  ediyor manasının çıkarıl-
mamasını bilhassa rica. ederim. Bu kanun 
buğday müstahsilini himayeye ve buğday 
fiatının  istikrarına matuf  bir kanundur. 
Maksadımız hiç bir vakit çiftçiyi  istismar 
etmek değildir. 

Arpanın da buraya ithal edilmesi, 
kanunun mahiyetini biraz daha genişle-
tebilir, kanunun tatbikini biraz daha 
güçleştirir, külfetini  biraz daha ağırlaştı-
rabilir. Onun için bu, ancak buğday ola-
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rak kalsın, bundan iyi bir netice elde edi-
lecek olursa o zaman teşmil meselesi de 
düşünülür. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Hükü-
met bu buğdayı mubayaa edeceği zaman 
fiat  takdirinde mikyas ne olacak? Bu 
mikyası Hükümet nasıl bulacaktır? Şim-
di daha evvel vaki tecrübelerden ders 
alarak bazı mütalealara sapmak lâzım 
geldiğini görüyorum. 

Nitekim tütün inhisar idaresi zürra-
dan tütün mubayaa ediyor. Bu mubaye-
atın bazan şöyle veya böyle olması efkârı 
umumiyede nasıl fena  tesirler husule ge-
tirdiğini birer birer bilmekteyiz. Ayni 
mubayaa kyefiyetinde  mubayaacıların 
buğday alırken tütün mubayaasında gös-
terilen sakatlıklara salik olmıyacaklarını 
bize bugün kim temin edebilir?.. 

MUHLİS BEY (ZİRAAT VEKİLİ) 
— Bu kanunu yapmaktaki maksadı ar-
zetmiştim. Bu maksadı elde etmek içindir 
ki Hükümet buğday alıp satmakta Ziraat 
bankasını tavsit etmiştir. Fakat fiatları 
tesbit etmeği ve muhafaza  usullerini ve 
saireyi kendisine bırakmamıştır. Hükü-
met fiatlar  meselesini derpiş edecektir. 

Alım ve satım hususlarını da nizam-
name derpiş edecektir. Fiatların ne mik-
tar üzerinde tesbit edileceği hakkındaki 
mütalea zannediyorum ki bu kanunun 
mevzuundan biraz harice çıkar. Piyasa 
zamanında, hasat zamanında hâsıl ola-
cak neticelere göre tedbirler alınacaktır. 

Bu kanun doğrudan doğruya ziraat 
işlerile ve çiftçi  ile de alâkadar olduğu 
gibi tediye kabiliyetile de alâkadardır. 
Ziraat bankasının maksadı tesisi de esa-
sen bu gibi işler içindir. 

DEVLET SANAYİ OFİSİ TEŞKİLİ VE KANUNU MAHSUSALAR1NA 
TEVFİKAN KURULMUŞ OLANLARDAN MAADA 

DEVLET SERMAYESİYLE TESİS EDİLMİŞ VE EDİLECEK FABRİKALARIN 
VE DEVLET İŞTİRAKLERİNİN VE KURULMASI MÜSAADEYE TABİ 

VEYA MUKAVELEYE BAĞLI OLAN FABRİKALARIN 
SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

(DEVLET  SANAYİ  O FİS  T  NİN  KURULMASI  VE 
VE  ÖZEL  YASAYLA  KURULMUŞ  OLANLARIN  DIŞINDA 

DEVLET  SERMA  YESİYLE  KURULMUŞ  VE  KURULACAK  OLAN, 
DEVLET  İŞTİRAKİ  BİÇİMİNDE  OLAN  VE  İZİNLE  YADA  SÖZLEŞMEYLE 

KURULAN  FABRİKALARIN  YÖNETİM  BİÇİMİ  İLE 
İLGİLİ  GÖRÜŞMELER) 

Ekonomide  devletçiliğin  en önemli adımı,  1932 Temmuz"unda  Devlet  Sanayi Ofisi 
(DSO)  ile atılıyor.  DSO ile belirlenen  hedef  her şey den  önce ekonominin yapısını ve 
dengelerini  geliştirecek  büyüklükte  sanayi tesisleri  kurmaktır.  Bunlar, ancak devlet  ser-
mayesiyle kurulabilir.  Tasarlanan  sanayi girişimlerinin  sermaye büyüklüğü,  örgütlenme 
ve teknoloji  düzeyi,  özel kesimin gücünün çok üstündedir.  DSO'nun  kuruluşuyla  gözeti-
len bir amaç da,  ülkenin  iktisat  politikasında  kurulacak  büyük sanayiin yaratacağı  ta-
lebi egemen kılmaktır. 

1931 'den  sonra İktisat  Vekaletinde  tasarlandığı  anlaşılan DSO'nin  kuruluşu,  böy-
lece, geleceğin  İktisadi  Devlet  Teşekkülleri  (İDT)  f  ve daha  sonra KİT)  sisteminin eko-
nomi kuralları  ve hukuk  yapısıyla oluşumu için atılan ilk  büyük adım  olmaktadır.  DSO, 
sadece  o güııe kadar  devletçe  işletilen  kuruluşları  bir ortak  yönetim esasına bağlamak 
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için değil,  Sovyetlerden  sağlanan krediyle  başlatılacak  yeni sanayi kuruluşlarını  bir 
'devletçi  sermaye birikimVne  yöneltmek  için de  önemlidir.  Bu bakımdan,  devlet  sermaye-
sinin titizlikle  kullanılmasını  amaçlayan kurallar  getirilmesi,  devletin  iştirakler  politika-
sının verimsiz işletmelerden  esirgenmesi gibi ilkelerin  DSO'nin  kurutuş  ve işleyiş çerçe-
vesinde  yer alışı, aşağıdaki  görüşmelerde  özellikle  dikkati  çekmektedir. 

Görüşmelerde,  özel kesimin düşüncelerini  yansıtan eleştirileri  de  izliyoruz.  Bunlar 
arasında,  devlet  kesiminde  başlayacak  sermaye birikiminin  özel kesimin birikimini  kü-
çülteceği,  devletin  iştiraklerine  o güne kadar  söz konusu olmamış kuralların  getirilmesiy-
le özel kesimin devlet  desteğinden  yoksun kalacağı  gibi eleştiriler  göze çarpmaktadır. 

3.7.1932 

SİRRİ BEY — Bir iki nokta üzerin-
de söz söyliyeceğim. O da bu kanunla 
yapılan fabrikaların,  mümasil faaliyette 
bulunan vatandaşlara piyasada adeta ra-
kip çıkacaklarıdır. Vatandaşlar kendi ser-
mayeleri ve kendi sâylerine istinat ederek 
çalışacaklardır. Halbuki Hükümet fabri-
kaları, Hükümete istinat ederek çalışa-
caklardır. İstinatgâhın kuvvetli olması, 
piyasada çalışmak için kâfi  miktarda kuv-
vet bahşedici bir memba halini alır. Fa-
kat kuvvetli sermayesine istinat ederek, 
millî bir tüccar olan Hükümete dayanan 
fabrikalarla,  kendi sermayesine istinat ede-
rek çalışan eşhasa ait fabrikaların  reka-
bet etmesine imkân olmıyacaktır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Kanun esasen 16 martta Mec-
lisi Âliye tevdi olunmuştur. Demek ki 3 
aydan fazla  bir müddet evvel Meclise 
takdim edilmiştir ve encümenler tara-
fından  müzakere edilmiştir. 16 marttan 
beri 100 günü mütecaviz bir zaman geç-
miştir. Bu müddet zarfında  kanun hatta 
İktisat encümeninde tabedilmiş olarak 
bulunmakta idi. Müstaceliyetin sebebi 
de son zamanlarda memleketi bir an ev-
vel sınaileştirmek için çıkan fırsatlardır. 
Bu kanunu sevkettiğimiz sırada memle-
keti sınaileştirmek için elimizde bir va-
sıta bulunuyordu. O da bazı sermaye sa-
hiplerinin memlekette Hükümet namına 
sanayii tesis için tekliflerde  bulunmaları-
dır ve bu tesis ve bu tesis edecekleri sa-
nayii Hükümet namına tesis ederek ma-
liyet fiatile  satış fiatı  arasındaki farkla 

o fabrikaların  amorti edilmesini kabul et-
mişlerdi. Bunlar üzerine istinat ederek 
böyle bir kanunu sevketmek ve bu yolda 
teessüs edecek fabrikaları  idare için ayrı 
bir teşekkül vücude getirmek lüzumu 
artmıştı. Halbuki malûmu âliniz İsmet 
Paşa Hazretleri büyük komşu Devlete 
seyahat yaparak oradan sekiz milyon 
dolarlık bir kredi temin ettiler ve bundan 
memleketin biran evvel muhtaç olduğu 
sanayii tesis etmek imkânı hâsıl oldu. 
Bu imkân elbette bu tesis olunacak sa-
nayiin gerek tesisi zamanında, gerek te-
sisinden sonra idaresi zamanında mesuli-
yeti üzerine alacak bir teşekkülün vücu-
dunu tazammun eder. İşte o teşekkülü 
bir an evvel meydana çıkarmak ve ka-
nunu bu şekilde vücude getirmek lâzım 
olduğu içindir ki bu kanunun Heyeti 
muhteremeniz dağılmazdan evvel müsta-
celen müzakeresini rica ettik. Kanunun 
mahiyeti, Devletin memleketi bir an ev-
vel smaileştirmek için programına koy-
muş olduğu esaslı prensiplerden ilham 
almaktadır. 

Bunda kendi sermayesile sanayi teş-
kil eden müteşebbis vatandaşlarla reka-
bet meselesi mevzubahs değildir. Zaten 
vatandaşların kendi teşebbüslerile yap-
mağa cesaret edemiyecekleri veyahut ya-
pamıyacakları sanayii Devlet teşebbüsile 
ve Devlet sermayesile yapmak içindir ki 
bu kanunu vücude getirdik. Yani kanunda 
vücude gelecek olan ofis,  vatandaşlarla 
pazarda rekabet etmek için ufak  tefek 
sanayii yapacak değildir, vatandaşların 
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bu günkü sermayelerde başarmıya teşeb-
büs edemedikleri hususatı, Devlet ser-
mayesile ve Devlet kudretile başarmak 
için vücude getirilecektir. O noktai na-
zardan vatandaşların ufak  sermaye ile 
vücude getirdikleri fabrikalarla  Devletin 
rekabet haline geçmesi mevzubahs değil-
dir. 

Mecliste Bütçe ve İktisat encümen-
lerinden müteşekkil bir heyeti umumiye-
de, bu teşekkülün blânçosunun tetkiki 
derpiş edilmiştir. Hükümetin teklifinde 
bu kısım yoktur. Tamamile ticarî bir mü-
essese olduğundan bu işe hususî bir şe-
kil vermek için bunu Meclise kadar gö-
türmeğe lüzum, yoktur diye bu kısım tay-
yedilmişti. Meclisin murakabesine vazet-
mek mülâhazasile bu kayit encümenler 
tarafından  konmuştur. Meclise geldiğinde 
gerek İktisat encümeni, gerek Bütçe en-
cümeni bu günkü Sanayi ve Maadin ban-
kası kanununun hükümleri mucibince bu 
bankanın blânçosunun tetkikında olduğu 
gibi bu iki encümenin muhteliten vücude 
getirdikleri umumî heyet, Devlet sanayi 
ofisinin  blânçosunun tetkikında da bu-
lunsun denildi. Hükümet te buna muva-
fakat  etti. Bu suretle Hükümetle encüme-
nin fikirleri  neticede birleşti. Meclis kendi 
içinden vücude getireceği bu teşekkül va-
sıtasile murakabesini yapacaktır. Bu mu-
rakabeyi yaparken vücude gelmiş olan 
teşekküllerin bilânçolarını da tetkik ede-
bilir. Binaenaleyh Meclis murakabesini 
yapmağa her zaman kadirdir. 

SALÂHATTİN BEY (KOCAELİ) 
— Sanayi ofisinin  hissedar olduğu her 
hangi bir sınaî şirkette tadil, tebeddül ve 
saire olursa Devlet sermayesine bir kül-
fet  tahmil edildiği takdirde ekseriyetle 
meclisi idareler karar verse bile ofis  hisse-
sini almayınca bu kararın hükmü yoktur 
deniliyor. Fakat anonim şirketler için 
konulan ahkâmı kanuniyeyi ve bütün 
dünyaca kabul edilen bir esası bu fıkra 
ile niçin ortadan kaldıralım? Sanayi ofisi 
her hangi bir teşebbüsü smaiyeye iştirak 

etmiştir. Bu bir nevi muzaherettir. Fakat 
nihayet oradaki hissesi nisbetinde salâhiye-
te malik olmalıdır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Salâhattin Beyefendinin  ta-
mamen hakları vardır. Eğer yeniden vü-
cude getirilecek iştiraklar hakkında bir 
hüküm koymuş olsaydık o vakit iştirak 
etmeğe karar verdiği zaman bir şart ola-
rak bu hükmü mukavelenamesine veya 
nizamnamesine koyması icap eder. Fakat 
mevzubahs olan mesele yeniden iştirak 
meselesi değildir. Zaten gerek bu kanun-
da, gerek yalanda arzedilecek sanayi kre-
di kanununda Devletin bu yolda hariç-
teki teessüslere bidayette veyahut tees-
süs ettikten sonra iştirak etmesi menedil-
mektedir. Şimdi bir çok fabrikalar  var-
dır ki Devlet iştirak etmiştir. Devletin 
elyevm iştirak etmiş bulunduğu fabrika-
lardaki hisselerin murakabesini temin eder 
ahkâm yoktur. O ahkâm olmadığına na-
zaran bu maddede tamamen mevcut olan 
iştiraklerin murakkabesini temin etmek 
üzere konmuştur. Salâhattin Beyefendi-
nin mevzubahs ettikleri fıkrada,  mevcut 
olan iştiraklerde toplanılıp ta Devlet ser-
mayesine yeni bir külfet  tahmil edilecek 
olursa yeni kararlar alındığı zaman evve-
lâ Devletin sermayesini iade etmeleri ve-
ya ofisçe  bunun muvafık  olduğunu tesbit 
etmeleri lâzımgelir. Ofis  bunu muvafık 
görmezse evvelâ Devletin sermayesinin 
iadesi lâzımgelir. Ondan sonra istedikleri 
gibi karar verirler. 

SALÂHATTİN BEY — Bu beya-
nattan sonra bendenizin bu maruzatının 
daha ziyade varit olduğunu arzederim. 
Adapazarı şirketi malûmdur. Bu gün 
o şirketi faaliyete  getirmek için, uhdesi-
ne verilen ormanları işletmek için her han-
gi bir teşebbüs ortaya çıksa, nizamna-
mesinin tebdili lâzımgelse ve bundan 
bir ekseriyet kararı hâsıl olsa bu kara-
rın icrası için, demek evvelâ Devletin 
sermayesini ödemesi lâzımdır. 
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HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
REİSİ) — Bu madde bazı sanayiin şuur-
suz hareketlerile Devlet sermayesinin za-
yi olmasına sebebiyet verecek harekâta 
nihayet vermek için konmuş bir kaydi 
ihtirazidir. Bu gün bazı müesseseler mev-
cuttur ki, sermayesinin kısmı azamı Dev-
lete aittir. Fakat ticaret kanunu muci-
bince bazı hususlarda reyi ekseriyetle 
temin edilmiyor. Böyle sermayesinin faz-
lası Hükümete ait olan bu nevi müesse-
seler mevcut sermayesinin tezyidi husu-
sunda heyeti umumiyesi karar verirse o 
sermayenin tezyidinden hâsıl olacak fa-
ideyi isbat etmesi lâzımdır. İktisat vekili 
ve sanayi ofisi  bu sermayenin tezyidinde 
müessesenin inkişafına  hakikaten bir fa-
ide hâsıl olacağına kanaat getirirse ve bu 
faideyi  tayin ve tesbit ederse esasen mese-
le yoktur, sermayesi tezyit edilir. Fakat 
isabet edemediği takdirde sermayesinin 
kısmı azamı Hükümete ait olduğu aşikâr-
dır. O halde Devlet sermayesini tezyit et-
mez. Eğer onlar tezyidinde ısrar ederler-
se Devlet sermayesinin o işten çekilmesi 
lâzımdır. Böyle bazı müesseseler vardır. 
Vaktile Devlet sermayesi konmuştur. Fa-
kat şirket tarafından  idare ediliyor. Bun-
lar kalkar da gayrişuurî olarak yarım mil-
yon sermaye artırmak isterse bu sermaye-
nin 490 000 lirası Devlet tarafından,  di-
ğer 10 000 lirası da o şirketi teşkil eden 
müessisler tarafından  verilecektir. Bitta-
bi Hükümet bu sermayenin tezyidi kara-
rında menfaat  görmediği takdirde ister-
seniz beni çıkarınız demek zannederim 
ki bu gayet tabiî bir haktır ve nihayet hu-
susî bir kanundur. Bu kanunla sanayi 
kredi kanunundan istifade  edecek olan 
sanayia da pek çok yeni haklar ve men-
faatler  temin ediyor ve bu hakların mu-
kabilinde Devlet sermayesi için böyle ufak 
bir kaydi ihtirazî koymakta zannederim 
ki zaruret vardır. İşin icabatı bunu amir-
dir. Serbest sanayide keyfemayeşa  herkes 
istediği gibi sermayesini kullanabilir. Ti-
caret kanunu ahkâmı umumiyesine te-
baan cereyan eder diye nihayet ortada 

Devlete ait bir sermaye vardır, onu düşün-
mek lâzımdır. Onun istikbalini temin et-
mek bizim vazifemizdir. 

SALÂHATTİN BEY — Bendeniz-
ce böyle sanayi işlerine Devlet tarafın-
dan müdahale edilerek bu işlerin ofis 
marifetile  idaresi şeklindeki teşebbüsler, 
Devlet işini gördürmek, Devlet menfaati-
ni gözetmek maksadile değildir. Bunda 
herhalde amme menfaati  ve vaziyeti de 
nazarı dikkate alınmak ve bu memleket-
te sanayiin inkişafı  için daha emin bir 
murakabe altında vaziyeti idare etmek 
ihtiyacının sevkile bu hususlar ihtiyar 
ediliyor. Devlet mefhumu  bugünkü te-
lâkkiyata göre yalnız böyle menfaati  ha-
zine diye ötedenberi kullanılan bir keli-
menin sarfı  yerinde olmasa gerektir. Mük-
tesep bir hakka daima riayet etmek lâ-
zımdır. Evvelemirde teşkil edilecek bir 
şirkete Devlet sermayesi iştirak ettirilmiş 
ise, şüphesiz onun oradaki vaziyeti ni-
hayet ufak  tefek  bir para ile iştirak eden 
hisselerden daha farklı  bir vaziyet göster-
mez. Bilâkis beklenir ki, Hükümetin müş-
terek olduğu sanayi ofisi  teşkili hususunu 
şükranla görelim. Hepimiz arzu ediyoruz 
ve dünya ihtiyacı, dünya vaziyeti işi bu 
gibi istikametlere şevki âmirdir. Böyle 
bir vaziyette bu teşekküle karşı kendile-
rinin himayekâr davranmaları daha doğ-
rudur. Bunun inkişafını  Devlet eline al-
mıştır. Niçin efendim,  niçin? Eğer o doğ-
ru ise, o verilen kararın icra edileceğine 
emniyet varsa iştirak etsin. Hiç olmazsa 
sermaye üzerine bir kayit koysalar, dese-
ler ki şu nisbete baliğ sermayeli hissedar-
lar kararile olursa Hükümet te buna itti-
ba edecektir. Böyle bir haddin kanuna 
konması doğru telâkki edilmelidir. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
REİSİ) — Bu sanayi işlerinin bilhassa 
mevcut sanayiin bu merkezde idare etti-
rilmesi ve yeni tesis edilecek olanların da 
memleketin ihtiyaçlarına göre bir sanayi 
ofisine  raptolunması hususundaki teşeb-
büsümüz yenidir. Buna başlarken bundan 
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evvel sanayie vazettiğimiz Devlet serma-
yelerinin uğradığı akibetten ve neticesi-
nin bize verdiği ilhamlardan istifade  et-
memiz de lâzımdır. Eğer istifade  etmez-
sek bu işe başladıktan sonra muvaffaki-
yetle ileri götüremeyiz, bir çok sermaye 
çürütürüz. Bundan evvel muhtelif  işler 
üzerinde azamî miktarda Devlet sermaye-
si ve gayet cüzî miktarda şahsa ait ser-
mayeler konmak suretile bazı teşebbüs-
ler oldu. Meselâ; Uşak şeker fabrikası 
biliyorsunuz, eşhasa ait yirmi bin lira, 
Devlete ait üç dört yüz bin lirayı idare 
ediyordu. Ne oldu, onların neticesi? 

Bu gün tasfiye  etsek acaba yüzde on 
elimizde kalır mı? 

Burada Hazineye kâr getirmek mak-
sadı yoktur. Fakat işin icabatını da tahtı 
emniyete almak zarureti vardır. Hatta 
bu güne kadar teşekkül etmiş sanayide 
mevcut olan sermayelere de bir şekil ver-
mek lâzımdır. Bu sermayeleri ancak ya 
tasfiye  edeceğiz veyahut Devlet sermaye-
sini emniyet altında bulunduracak bir 
hükmü ihtirazi konacaktır. Bu kaydi ih-
tirazî bilhassa sınaî teşekküller için zaru-
ridir. Bazı sanayi vardır ki memlekette 
hali işbaa gelmiştir. Böyle ihtiyaçtan faz-
la tesis dahi, hiç yapılmamak kadar 
muzurdur. Meselâ ipek sanayii üzerinde 
Devletin azamî himayesi mevcuttur. Böyle 
olmakla beraber ipek dokumacılığı sana-
yii bu gün teşevvüş içindedir. Belki de 
zarardadır. İhtiyaçtan fazla  tesis edildiği 
ve meselâ 10 fabrika  lâzımsa 15, 18 fab-
rika meydana çıktığı için böyle olmuş-
tur. Bundan dolayı Devlet sermayesini 
de memleketin ihtiyacından fazla  tesisa-
ta alet ittihaz edersek iki katlı zarar mel-
huzdur. Hem Devlet sermayesi için mu-
zurdur, hem de memleket sanayii için. 

Meselâ; memlekete senede (60) mil-
yon şeker lâzımdır ki vasatî ihtiyaca gö-
re - 160 milyon kilo şeker istihsal edecek 
tesisat olursa ihracat ta yapamıyoruz. 
Ne olur ve bu gün bunların hepsinde 

Devlet sermayesi iştirak etmişse Devlet 
sermayeleri heyeti umumiyelerde serma-
ye miktarı itibarile ekseriyeti, rey itibarile 
ekalliyeti teşkil ettiği halde böyle bir kay-
di ihtirazı olmadığı takdirde keyfema-
yeşa karar verilerek hem sanayi harap 
olur, hem de Devlet sermayesi gider, 
hem de diğer müteşebbisler zarar görür. 
Bunun için arkadaşımdan rica ederim, 
yalnız tabiî şekilde, serbest sahada her-
kesin kendi arzusile vazetmiş olduğu ser-
maye için mevzu olan kaydi alıp ta bu-
rada kanunî kuvvetlerle Hükümetin ser-
maye vazı suretile bin bir himaye ve teş-
viklerle meydana gelmiş olan sanayie 
ötekileri misal tutarak o kaydi buraya 
tatbik etmesin ve bu takrirlerinden de 
vaz geçsinler. 

Eğer bu blânçoların tetkikini Mec-
lisi Âlinin ayıracağı bir komisyon yap-
sın dersek bu biraz doğru olmaz arka-
daşlar. Çünkü ofis,  bilûmum muamelâ-
tında, eşhasın tâbi oldukları ahkâma, hu-
kuku hususiyeye tâbi deniliyor. Bütçe 
encümeni onu takyit etti. Eşhası salise ile 
muamelâtında ticaret kanununa tâbidir 
dedik. Şimdi bu müesseseler, ticarî mü-
essese oldukları, diğer taraftan  da ser-
maye Devlete ait bulunduğu için hem ti-
carî vazifeleri  mevcuttur, hem de Dev-
let sermayesinin tahmil eylediği vazifeler 
mevcuttur. Fiil ve hareketleri de ticaridir. 
Bunlara bir heyeti umumiye bulmak lâ-
zundır. Heyeti umumiye olmadığı takdir-
de işi Vekâlete bırakmak şekli vardır. Bu 
nevi işi Vekâlete bırakmaktansa Meclise 
getirmek suretile ikinci bir elekten geçir-
mekte, sermayenin Devlete aidiyeti nok-
tai nazarından, bir faide  teemmül ettik. 
Eğer ticarî raporlar üzerinde bütçelerde, 
Devlet hizmetlerinde olduğu gibi onu Mec-
lis Heyeti Umumiyesine kadar getirelim 
dersek idarelerin vaziyetine az çok bir 
sıkışıklık olur. Ne tütün, ne de müskirat 
inhisarının ve ne de diğer müesseselerin 
işletme kısmına taallûk eden ticarî bilân-
çoları doğrudan doğruya Meclisi Âliye 
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gelmiyor. Evvelâ onun icrasına vazife-  rolundan sonra ve Vekâletin tasvibinden 
dar olan müessesenin, murakiplerin kont- geçerek Meclisi Âliye gelmiş bulunuyor. 

TÜRKİYE AFYON YETİŞTİRİCİLERİ SATTŞ KOOPERATİFİ HAKKİNDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

19Wlarda,  afyon  Türk  çiftçisinin  önemli gelir  kaynakları  arasındadır.  Bu ürün, ay-
rıca uluslararası  büyük ahcı-satıcı örgütlerinin  ve uluslararası  sözleşmelerin  denetimiıı-
mindedir.  Afyon  çiftçisini  uluslararası  fiyatların  ve aracıların  etkisine  karşı  koruyabil-
mek için 1932'öfe  düşünülen  çözüm, bu çiftçiyi  bir satış kooperatifi  içinde  örgütlemektir. 

Bu satış kooperatifi,  afyon  alım satımında  tüccarı devreye  sokmayan, büyük çiftçi-
ye de  yönetim gücü vermeyen bir girişim olmaktadır.  Aşağıdaki  görüşmelerde,  yöneti-
min gerekçelerini  ve bu girişime karşı  görünen çevrelerin  eleştirilerini  izleyebiliyoruz. 

3.7.1932 

SİRRİ BEY (KOCAELİ) — Anla-
şıldı. Seri halinde iktisat kanunlarını mü-
zakere edeceğiz. Taayyün etmiştir ki ar-
tık İktisat vekâleti inhisar kelimesini kul-
lanmaktan tahaşi ediyor. Dün şeker, kah-
ve, çay ticaretinin tahdidi şekline, bir el-
den idaresi dediler. Bugün de afyon  ti-
caretini kendi eline almasına, afyon  ye-
tiştiricileri satış kooperatifi  diyorlar.... 

İktisat encümeni, İktisat Vekili Be-
yefendinin  huzurlarile yaptığı muhavere 
neticesinde afyonun  dahilde ticaretinin 
serbest olması esasını kabul etmiştir. Bu 
nokta kanunun ruhunu teşkil etmektedir. 
Ticaret iki şekilde. Birisi dahilde, birisi 
hariçte. Kanun her ikisini de meczetmek 
suretile Hükümetin eline vermektedir... 

Memleket sekenesinin onda sekizini 
zürra teşkil eder. Bunların böyle huku-
kunu tezelzüle uğratacak bir tedbirden 
(kooperatifleşmeden)  elbette tehaşi edil-
mesi lâzımdır... O halde halkın muhab-
betine istinat eden Hükümetin mesnedini 
ben sarsılmış görüyorum. Ve onun için 
diyorum ki, bu nokta iyi değildir.... Hata-
lı yol üzerinde bulunuyoruz... 

Acaba bu afyon  meselesini de yine 
bir elden idare etmek şartile başka bir 
şekilde tedvir etmek imkânı yok mudur? 
Tütün gibi . . . doğrudan doğruya müs-

tahsilden alacak ve hariçte satacak olur-
sak, şimdi teklif  edilen şekle göre daha 
hafif  bir muamele yapılmış olur... Çünkü, 
rençberden mubayaa edeceği malları Hü-
kümet istediği gibi istandardize edecek, 
istediği markayı vuracak, istediği zaman 
satacaktır. İşte maksat hasıl olmuştur. 
Binaenaleyh, böyle cebri surette, zürra-
dan malı alıp da, sonra tehlikeli bir neti-
ceye maruz kalmaktansa, bu salim mü-
talea ile hareket etmek, Hükümetin ken-
di noktai nazarına da daha muvafık  ol-
duğu kanaatin dayım. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Ka-
nun bir inhisar ifade  etmez. Lüzumu da 
âşikârdır. Yalnız ... intihap edeceğimiz 
teşekküller, heyeti idareler doğrudan doğ-
ruya işten anlar kimselerden seçilmelidir.... 
Acaba bir istihale devresi yaparsak, af-
yon kooperatifinin  azası, elinde fazla 
mahsul bulunan kimselerden seçilir der-
sek, daha iyi olmaz mı? 

Madem ki maksat müstahsile men-
faat  temin etmektir. İlk istihale devresin-
de afyon  sahipleri tüccarlar da işin içine 
girerse menfaatlerini  daha iyi bilirler.... 
Bendeniz diyorum ki, bu birliğin azası, 
kimin elinde afyon  varsa odur. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Bu teşekkül hayatını bu ka-
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nundan almaktadır. Hukukî teşekküller 
iki suretle hayatını alabilirler. Bunların 
bir kısmı insanların iradelerinin telâhuki 
ile doğar. Onlar kanunu medeninin, ti-
caret kanununun, cemiyetler kanununun 
yaptığı kalıplardır. O şartlar üzerinden 
iradeler ittifak  edince o teşekkül vücude 
gelir. Ticaret kanununun tayin ettiği şart-
lar 5-10 kişi tarafından  ifa  edilirse ticaret 
kanunu mucibince şirket olur veyahut 
cemiyetler kanununun tayin ettiği şartlar 
ifa  edilirse meselâ Hilâliahmer, Himayei 
Etfal  gibi cemiyetler meydana gelir. Bu 
kısmı teşekküller ise membalarını kendi 
kanununundan alırlar. Onun hukukî eh-
liyetinin hudut ve şartları ve hukukan 
varlığı o kanuna müstenittir. Bu kanunun 
tayin ettiği şartlar bulundukça, o kanun-
la tayin edilen vazifeler  ifa  edildikçe, on-
lar bir varlık ifade  eder ve hukukan yap-
mağa ehil olur. İşte tasavvur ettiğimiz te-
şekkül de böyle kanundan varlığını, fey-
zini alan bir teşekküldür. 

Bu itibarla bu varlığı münhasıran 
arzettiğimiz kanun içinde aramak lâzım-
dır. Afyon  satışı, diğer mahsullerin satışı 
gibi bütün dünyada serbest bir vaziyette 
değildir. Meselâ Cemiyeti Akvam bunun 
satışı üzerinde bir takım şartlar koymuş-
tur. Diğer taraftan  adeta beynelmilel ola-
rak Devletlerin kararma iktiran etmiş bir 
madde halini almıştır. Hatta bunu meşru 
surette istihlâk eden fabrikalar  beynelmi-
lel mukavelelerle kabul edilmişlerdir. Bu 
fabrikalar  ise kendi aralarında birleşmiş-
ler ve alacakları maddenin fiatmı  düşür-
mek için ittifak  etmişlerdir. Gerek bu es-
baptan dolayı ve gerek bunların teşekkül 
harici olarak dünya pazarlarile bu satıcı-
ların karşılaşamıyacakları için elbette bu 
teşekküle girmeleri zaruridir. 

Gerçi teşekkülde bir inhisar vardır. 
Fakat Sırrı Beyefendinin  düşündüğü şe-
kilde inhisar değildir. Burada afyon  yetiş-
tireceklerin bir teşekkül haline girmesi 
esası kabul edilmiştir. 

Her hangi bir mahsul müstahsilleri-
ni farzediyoruz  ki, ittifak  etmişler ve mal-
larını pazara doğrudan doğruya arzet-
meği kendileri tarafından  ayrılacak mü-
messillerle yapmakta ittifak  etmişlerdir. 
Şimdi biz, bunlara fiilî  inhisar yapmışlar-
dır, memleketin menafiine  zarar vermiş-
lerdir, diye bunları men mi edeceğiz, bu 
düşünülebilir mi? Tabiî düşünülemez. 
Çünkü onlar kendi menfaatlerini  istedik-
leri gibi idare etmekte ehildirler. Bu vazi-
yete girmeleri zarurî addolunursa elbette 
bunu velayeti amme yapacaktır. 

Afyoncular,  afyonlarını  aralarında vü-
cude getirecekleri birliğe sattırmalıdır. Bu 
satış tarzı şüphesiz aradaki miitevassıt-
ları bertaraf  edecektir. Deniyor ki, bu 
mütevassıtları bir zaman için muhafaza 
edelim, Emin Beyin teklif  ettiği bu şekil-
dir. Mütevassıtları muhafaza  etmek de-
mek, bu teşekkülü bu gün için yapma-
mak demektir. 

Eğer her halde tüccar namına alın-
sın da oradan satılsın dersek bu, tüccara 
bir menfaat  koymak demektir. Onun için 
yeniden tüccarı tavsit etmek demek, bu 
kanunun icabını tatbik etmemek demek 
olacaktır. 

Bidayette bir takım güçlükler ve ka-
rışıklıklar gibi hususlar vaki olacaktır. 
Amma bunların hepsi lâzımgelen tedbir-
lerle bertaraf  edilecektir. Bilhassa müs-
tahsiller faideyi  anladıkça bu teşekkülün 
işlemesi tekemmül edip gidecektir. 

Gerek afyonun  vaziyeti hazırası iti-
barile, gerek ihracat mahsullerimizin sa-
tışlarındaki teşkilâtlanma itibarile Sırrı 
Beyefendi  ile birleşmişsek, memleket bü-
yük bir sevinç kazanmış demektir. 

Fakat diyorlar ki; Hükümet böyle 
yapmayıp ta bunu kendisi bir ele alırsa 
daha iyi olur. O vakit müstahsil de, müte-
vassıt ta kimden gelirse gelsin satın alır 
ve kendisi ayrıca bir elden satar. Bu-
nun bu vaziyette tatbiki bir kaç noktai 
nazardan kabil değildir. Çünkü bu tak-

ı 
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dirde bir kere Hükümet satın aldığını sat-
tığında, yani satın aldığı ile sattığı fiat 
arasındaki fark  Hükümete kalacaktır. Hal-
buki biz bu meselede Hükümete bir şey 
kazandırmak istemiyoruz. 

Saniyen Hükümet böyle bir idarî 
inhisar vazettiğinde bunun tevlit edebi-
leceği zararları da tabiî bütçesine alması 
lâzımdır. Bu şu demektir ki Hükümet ma-
lî mevzular haricinde inhisar şeklinde ti-
caretle meşgul olsun. Biz daha o derece-
ye varmadık ve varmak ta istemiyoruz. 
Hükümetin bu günkü inhisar vaziyeti 
amme hizmetidir. Amme hizmetini tem-
sil etmiyen hususlarda ticaret maksadile 
inhisar teşkil etmek noktai nazarını takip 
etmiyoruz. Yani, vatandaşlardan ucuz alıp 
pahalı satmak ma.ksadını takip etmiyoruz. 

Devlet, o hizmetin yapılıp yapılma-
masını keyfe  bırakmaz. Her halde onun 
yapılması lâzımdır. Çünkü bütün milleti 
alâkadar etmektedir. O vakit bir amme 
hizmeti ifade  eder. Bunun haricinde 300-
500 bin kişiyi alâkalandıran bir mevzu 
üzerinde amme hizmeti olarak inhisar 
tesis edilmez. Bu, 300, 500 bin kişiye ait 
olan menfaati  14, 15 milyonun vereceği 
paralara tahmil etmek demektir. 

Bu itibarla bu noktalarda düşünüle-
cek olan, doğrudan doğruya alâkadarları 
kendi menfaatlerini  görecek bir vaziyete 
getirmektir. Alâkadarların satışını tanzim 
etmesi ve satışın bu sene olup ta gelecek 
sene hiç olmaması keyfiyetini  bertaraf 
etmesi ve her sene sürekli sermayenin 
devam etmesi ile alâkadardır. Halkın 
yalnız bu menfaatleri  ile alâkadar olması 
daha muvafıktır. 

Bu teşekkül efradın  kendi aralarında 
medenî kanuna ve ticaret kanununa tev-
fikan  vücude getirdikleri bir teşekkül de-
ğildir. Velâyeti ammenin zarurî gördüğü 
bir teşekküldür. Bu zaruretin tatbikatını 
ihlâl edecek ve bu yol üzerinde yürüme-
mek üzere çalışacaklara karşı bir teyit 
koymak lâzımdır. Teyidi kaldırmak, te-

şekkülü efradın  ihtiyarına bırakmak olur. 
Zaten maksat ihtiyar olsaydı böyle bir 
lâyiha getirmeğe lüzum yoktu. 

SIRRI BEY — Vekil Beyefendi,  ve-
lâyeti amme tabiri teşkilâtı esasiye kanu-
nile kabili telif  midir? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Teşkilâtı esasiye kanununun 
hakimiyet dediği velâyeti amme, hakimi-
yet doğrudan doğruya, bilâkaydü şart 
milletindir. Milletin yegâne ve hakikî mü-
messili, Büyük Millet Meclisidir. Büyük 
Millet Meclisi, hakimiyetin teşriî kısmını 
bizzat yapar, icraî kısmını İcra Vekilleri 
Heyeti vasıtasile yaptırır, hakkı kaza kısmı 
da müstakil mahkemeler tarafından  ya-
pılır dediği de budur. 

SIRRI BEY — Bir sual sormak iste-
rim. Rençperin yetiştirdiği mahsulün mik-
tarının nazarı dikkate alınması lâzımdır. 
Her müstahsil mütesavi surette aza adde-
diliyor. Halbuki on kilo yetiştiren bir 
müstahsille 100 kilo, 1 000 kilo yetiştiren 
arasında fark  olması lâzımdır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Birliklerde azaların hukuku 
hep birdir. Bunun içindir ki o birliğe ma-
lını satmak üzere mal veren kimse ne mik-
tar mal verirse versin oranın azasıdır ve 
hukuku da müsavidir. 

SIRRI BEY — (Münasip şekillerde 
istikraz yapmak) tabiri var. Bu gayri-
mahdut salâhiyetten acaba mahzur çık-
mıyacak mıdır ? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — İstikraz, gösterilecek teminat-
la mahduttur. Bittabi hiç bir mukriz ta-
savvur olunabilir mi ki, teminat almak-
sızın, yalnız bu kanundan aldığı emniyetle 
borç vermeğe kalksın? Binaenaleyh is-
tikraz namahdut değildir. 

SIRRI BEY — Demek oluyor ki, 
kooperatif  bütün Türkiyenin bir senelik 
mahsulünü teminat vererek istikraz ya-
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pabilecektir. Halbuki bu mahsul, mah-
sulât sahiplerine aittir. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — İcap ederse onu da yapacak-
tır. Fakat bu mahsulün karşılığı, bir para 
olacaktır. 

SIRRI BEY — Bir sual soruyorum 
ve bilmek istiyorum ki, bu nizamnameyi 
tanzim hakkını Hükümet nasıl kendisinde 
buluyor? Bu iş, rençperlerin menfaati 
namına yapılmıştır deniyor. Madem ki 
rençperin menfaatine  yapılmıştır, nizam-
namenin de rençperlerden teşekkül ede-
cek olan bir heyeti umumiye tarafından 
yapılması iktiza eder. Bu tabir, Hükü-
metin bu kooperatif  üzerinde bir velâyet 
ve vesayet hakkı olduğunu gösterir. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Malûmu âlinizdir ki ticaret 

kanununda, kendi sermayeleri ve kendi 
idarelerile vücude gelen şirketlerin de ni-
zamnamelerini tetkik edip onu kabul ve 
tasdik etmek hakkı İcra Vekilleri Heye-
tine verilmiştir. Kaldı ki böyle, kanunu 
mahsusla teşekkül eden velâyeti amme-
nin murakabesini daha ziyade üzerine cel-
bedecek olan bir teşekkülün nizamname-
sini yapmaması mevzubahs olsun. 

SIRRI BEY — Sözünüz diğer şir-
ketler hakkında doğrudur. Fakat burada 
kooperatif,  nizamnamesini kendi yapma-
lı ve Hükümet ancak tetkik etmelidir. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Zaten bu nizamname yapılır-
ken; kooperatif  azalarının bu işe vâkıf 
olanlarından bir heyet yapılacak ve on-
lardan istifade  edilecektir; ancak bu su-
retle proje tertip olunacaktır. 

TÜRKİYE SANAYİ KREDİ BANKASI TEŞKİLİ HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Devlet  Sanayi Ofisi'nin  tamamlayıcı  parçası Sanayi Kredi  Bankası'  (SKB)  dır. 
SKB  ile ilgili  görüşmeler  şu izlenimleri  veriyor: 1930'ların  ortamında  sanayii büyük çaplı 
olarak  kurmaya  giriştiğimiz  zaman, devletçi  sermaye birikimi  için sürekli  bir finansman 
mekanizması  kurmamız  da  zorunludur.  Böylece, ekonomi sahnesinde  önemli bir değişik-
lik  olmaktadır:  Karşımızda  artık  özel kesim kurallarına  göre işleyecek  bir devlet  kesimi 
değil,  devletin  sermaye birikimi  kurallarına  göre işleyecek  bir özel kesim olacaktır.  Çün-
kü, sahneye kurulacak  büyük sanayiin gereksinmeleri  egemen olacaktır. 

Sanayiin finansmanı,  SKB'nın  sahibolacağı ayrıcalıklar  ve bağışıklıklarla  sağla-
nacaktır.  Ancak, özel kesim sanayii bazı kuşkular  içindedir.  Çünkü,  ekonomide  o güne 
kadar  geçerli  olan desteklerin  özel kesimden  esirgenmeye başlanılması  yada  bazı sanayi 
kesimleriyle  sınırlı tutulması  uzak bir olasılık  değildir.  Özel kesim çevrelerinin  düşün-
celerini yansıtan Sırrı  Bey, SKB'nın  özel kesimi hem sanayiden  hem de  bankacılıktan 
kovacağını,  bu bankanın özel kesim karşısında  yabancı kapitülasyonlara  benzeyen ay-
rıcalıklara  sahibolacağım söyler. 

Yönetimin  düşünce  çizgisini ve gerekçelerini  yansıtan Bütçe encümeni reisi Hasan 
Fehmi  Bey (Ataç)  farklı  şeyler anlatır:  SKB'nin  sanayii destekleyebilmek  için sahib-
olacağı ayrıcalıklar  aşırı değil,  (İş  Bankası gibi) milli  bankaların  o gün sahibolduldarı 
kadardır.  Devlet  sanayiinin özel kesimle  rekabeti  de  söz konusu olamaz. Çünkü,  devle-
tin karşısında  "rekabet  edecek  kimse yoktur  ki,  rekabet  olsun". 

İktisat  politikasında  atılan yeni adımı  Mustafa  Şeref  Bey anlatmaktadır:  Sanayii 
geliştirmek  istiyorsak,  herşeyden  önce şunu görmek  gerekecektir:  Bankacılıkla  sanayi 
işletmeciliği  birbiriyle  bağdaşmayan  şeylerdir.  Bunları ayırmak  şarttır.  Sonra  da,  sanayii 
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kredilemek  zorunludur.  Sanayii kredi/ersek  devletçi  sermaye birikimi  ortaya çıkar  ve 
büyür. Fakat,  özel kesimin birikimi  de  ancak böyle (özel  kesimin sanayie yönelmesiyle) 
artabilir.  M.  Şeref  Bey bir noktayı  iyice vurgulamaktadır:  Yeni  politikanın  hedef  i büyük 
sanayii kurmaktır.  Bunların kuruluşuna  engel olunmamasını özel kesimden  istemekte-
dir.  Bunları kurarken  oluşturulacak  kredi  mekanizmasının özel sanayie de  yarayacağını 
söyler. 

Özel sanayiin sözcülüğü izlenimini veren Vasıf  Beyin iki  noktayı  vurguladığını  gö-
rüyoruz. Birincisi, devletçi  sermaye birikiminin  sürekli  olarak  kendini  genişleteceğini, 
özel kesime birşey bırakmayacağını  söyler. İkincisi,  işin başlayabilmesi  için özel kesi-
min de  bağışıklıklarından  ve ayrıcalıklarından  bir kesinti  yapılmasını ve böylece özel 
kesimin de  sanayileşme içiıı bir 'ilk  katkı'  sağlamasını  sevmez. Aynı doğrultuda,  Kitapçı 
Hüsnü  Bey de,  bu bağışıklık  ve ayrıcalıkların  "kazanılmış  hak"  olduğunu  söyler. 

Özel kesim çevrelerinin  hoşlanmadığı  bir başka şey de,  SKB  uygulaması içinde  özel 
kesimin eskisine göre daha  kudretsiz  kalacağıdır:  SKB'nın  sermayesine özel kesimin 
iştiraki  söz konusu olmayacağı gibi, DSO ve SKB  ile oluşturulacak  devlet  sermayesinin 
işletilmesinde  de  özel kesime bir söz ve karar  hakkı  verilmeyecektir.  Kısacası,  devletçi 
sermaye birikiminde  özel kesim sadece  gözlemci  statüsünde  olacaktır. 

SKB'nın,  bu özellikleriyle  doğuşu,  özel kesim çevrelerince  sevinçle karşılanmamış-
tır. Meclisteki  temsilcilerince  bir eleştiri  yöneltilmemiş  olmasına rağmen, en büyük tep-
kinin, doğan  bu büyük rakip  karşısında,  İş  Bankası çevresinde  oluşmuş olduğunu  kestir-
mek zor değildir.  SKB'nin  varlığı  ve büyümesi, herşeydeıı  önce İş  Bankası'nm  iş alanının 
paylaşılması,  hatta küçülmesi  anlamına gelecektir.  İş  Bankası'nda  oluştuğu  anlaşılan 
tepkinin,  önemli sonuçlar vereceğini bu ciltte  ve bundan  sonra, izleyeceğiz. 

7.7.1932 
MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 

VEKİLİ) — Bu kanun mevcut bir banka-
nın yeni bir şekle kalbinden ibarettir. 
Binaenaleyh müstaceliyetle müzakeresini 
teklif  ediyorum. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Kanun 
lâyihasımn esbabı mucibesinde deniyor 
ki, bundan evvel bir Türkiye Sanayi ve 
Maadin bankası vardı. Bu banka vazife-
sinde muvaffak  olamadı, binaenaleyh bu-
nun yerine başka bir şekilde böyle bir 
banka tesisine lüzum gördük. Hülâsaten 
deniliyor ki; banka, yani ortadan kaldır-
mak istediğimiz banka rekabet sahasında 
karşılaştığı hususî teşebbüslere hem para 
versin, hem kendi fabrikaları  işlesin. Bu, 
gayrikabili telif  bir harekettir. Görüyo-
ruz ki banka rekabet sahasında hususî 
teşebbüslerle rekabete mecburdur. 

Geçen gün sanayi ofisi  teşkil edildiği 
zaman, hükümetin yapacağı fabrikalar 
piyasada vatandaşlarla rekabete mecbur 

olacaktır ve bu suretle Devlet Hazinesine 
istinat eden müesseseler fert  servetine, 
fert  sermayesine istinat eden hususî fab-
rikalarla müsabakaya mecbur olacaktır. 
Bu, binnetice iktisat kanunlarının icabı-
dır. Onları imhaya doğru gideceğini söy-
lediğim zaman muhterem Vekil Beyefen-
di arada böyle bir rekabet olamıyacağını 
ve mülâhaza edilemiyeceğini buyurmuş-
lardı. 

Halbuki bu ifadede  şimdi resmî ser-
maye ile vücude getirilen müesseselerin 
piyasa sahasında mutlaka emsalile reka-
bete düşeceğini ve binnetice kendisinin de 
tehlikeye düşeceğini sarahaten söylemek-
tedir. Bu her iki ifade  bir birini tutma-
maktadır. Vekil Beyefendinin  bu iki nok-
tadan birisini tercih etmesi lâzımdır. 

Kanun lâyihasında diğer bir ikinci 
esbabı mucibe mazbatası vardır. O da 
Bütçe encümeni tarafından  yazılmıştır. 
Bunda tebarüz ettirilmiş, tesbit edilmiş bü-
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yük noktalar vardır ki, bize verdikleri 
bu büyük kozu sırf  bu mesele üzerinde 
kullanmıyarak daha büyük bir mevzu 
üzerinde kullanacağım. O da teşkili arzu 
olunan bankaların bir çok muafiyetlere, 
imtiyazlara mazhar kılınmasıdır. Evvelce 
piyasada ecnebilerle vatandaşlarımız re-
kabet edemezlerdi. Çünkü o zaman ec-
nebilere kapitülâsyonların verdiği muafi-
yet üzerine bizimkiler sâylerinin tam ran-
dımanını alamazlardı; görülüyor ki bu 
bankaya verilen muafiyet  ve imtiyazlarla 
Hükümet yerli halkın zararına olarak ken-
disine bir takım muafiyetler  temin etmek 
istiyor. Onun için ayni yol üzerinde olan, 
ayni fabrikayı  işleten, ayni sanat ve ti-
careti yapan vatandaşlardan birile Hü-
kümetin bu hususta rekabete düşerek 
onları ızrar etmesi muhakkaktır. Çünkü 
Hükümet hiç bir şeyle mükellef  olmadığı 
gibi bir çok imtiyazlara da mazhardır. 
Halbuki onunla rekabet edecek olan hu-
susî müesseseler bir çok külfetler  altında 
ezilmektedir. Bu hususî müesseselerin 
memlekete vermesi lâzımgelen randma-
nı temin edememesi bir emri tabiî haline 
giriyor. Bankanın yapacağı teşebbüs bir 
teşebbüsü ticaridir. Binaenaleyh yan ya-
na oturan iki müessesenin birisi imtiya-
zata malik, diğeri ise bunlardan mahrum 
bir vaziyette bulunuyor. 

Vaziyet şudur: Banka için bir takım 
imtiyazlar verilecek olursa hususî fabri-
kalar onlarla yan yana yürüyemiyecek-
lerdir ve bu vesile ile böyle hususî bir te-
şebbüsün husulüne meydan kalmayacak-
tır. 

Sonra banka için bu gibi muafiyet 
ve imtiyazlar verecek olursak hariçten 
ayni vazifeyi  görmek için gelmesi melhuz 
olan sermayelerin de bizden kaçmasına 
sebebiyet vermiş olacağız. 

Bu da bizim istiğna göstereceğimiz 
nokta değildir. Bu bankanın esas itibarile 
çok nafi  bir müessese olduğuna kani ol-
makla beraber kendisine böyle fazla  imti-
yazlar verilmek suretile, emsali teşebbüs-

lerin tebarüzüne meydan vermiyeceğin-
den dolayı bu kanunun aleyhinde bulu-
nuyorum. 

HASAN BEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
REİSİ) —Sanayi veMaadin bankası şim-
diye kadar kendisine tevdi edilen şekil ve 
şerait dahilinde tamamen muvaffak  ol-
muştur ve bundan sonra da kendisine 
ayrılan yalnız bankacılığa ait vazifesinde 
de muvaffak  olacaktır. Banka ilk teşki-
linde, sermaye olarak Devletin elinde bu-
lunan fabrikalar  verildi ve banka bu fab-
rikaları işletmek vazifesile  mükellef  tu-
tuldu ve kısmen bu fabrikaların  müte-
davil sermayesi, kısmen de bankacılık 
muamelâtında kullanılması için kendisine 
cüzî bir sermaye verildi. Banka bankacı-
lıktan ziyade bu fabrikalarla  bu güne 
kadar uğraşmak suretile onları işletti ve 
bir sanayi merkezi vazifesini  ifa  eder 
şekilde yürüdü. Fabrikaları ıslah ve ik-
mal etti, onları bu gün her birerlerimizin 
memnun kalacağımız şekle getirdi. 

Banka, ilânihaye kendi nam ve he-
sabına bu fabrikaları  işletir bir sanayi 
müessesesi halinde kalamazdı. Fabrika-
lar Devlet sanayi ofisine  raptedildiği 
için, bankanın artık doğrudan doğruya 
kredi işlerile meşgul olması ve bu husus-
ta Devlete ait fabrikalar  ile eşhas tarafın-
dan ihdas edilmiş ve bundan sonra da 
tesis edilecek olan fabrikaların  nakit ihti-
yaçlarını, istikraz muamelelerini temin 
edebilecek bir sanayi kredi bankası haline 
ifrağı  zamanı gelmiştir. Bu kanun da onu 
temin ediyor. 

Bankanın hem kredi bankası hem de 
bilfiil  fabrikaları  işletir bir müessese ha-
linde bulunması hakikaten doğru değildir. 
Bankanın artık esas vazifesi  olan bankacı-
lığa avdet etmek zamanının hulûl ettiğini 
kabul etmek lâzımgelir. İşte bu kanun da 
onu temin ediyor. Bu kanunla bankaya 
ölçüsüz bir imtiyaz ve muafiyet  verildiğini 
bendeniz hatırlamıyorum. Millî banka-
larımıza verilmiş muafiyet  haddi neden 
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ibaretse buna da o verilmiştir, fazla  hiç 
bir şey verilmiş değildir. 

Hatırı âl i ler indedir ki millî banka-
larımıza verilmiş olan bazı vergi ve re-
simlerden muafiyetlerin  mühim bir kıs-
mını Meclisi Âli mühim bir kanunla kal-
dırmıştır. Binaenaleyh bu gün mevcut 
olan millî bankalarımızda muafiyet  nok-
tai nazarından ne varsa bu kanunla tesis 
edilen bankaya da o derecede muafiyet 
verilmektedir. İstisnaî olarak hiç bir şey 
verilmemiştir. Sanayi bankası teşkili hak-
kındaki kanunda - ki bu günkü lâyiha 
onun yerine kaim olacaktır - olan muafi-
yetler daha çok genişletir ve daha çok 
ölçüsüzdür. Halbuki bu günkü lâyihada 
bunlar tahdit edilmiştir. 

Banka efradın  teşebbüslerine rakip 
olacakmış. Bendeniz ne suretle rakip ola-
cağını anlıyamadım. Eğer sanayi noktai 
nazarından rakip olacaksa banka esasen 
sanayi işlerinden menedilmiştir. Ziraî mu-
amelât üzerinde ikrazatta bulunmıyacak-
tır. Yalnız sanayi üzerinde ikrazat ve 
muamelâtta bulunacaktır. Binaenaleyh 
burada bir rakebet mevcut değildir. Eğer 
maksatları bankerlerin ve faizcilerin  mu-
amelelerine rekabet hatıra geliyorsa mem-
leketimizde esasen böyle bankerlik yapan 
ticarethaneleri bilmiyoruz. Yalnız bu 
banka değil diğer bütün bankalar da ik-
raz ve istikraz muamelâtında bulunuyor-
lar. Böyle bir rekabet varsa şu halde on-
lar da bu rekabeti yapıyorlar demektir. 
Bankanın iştigal sahası mahdut ve mu-
ayyen olduğuna ve yalnız sanayi müesse-
selerinin kredi ihtiyaçlarım teminden iba-
ret bulunduğuna göre esasen bu banka-
ya daha geniş mikyasta müsaadede bu-
lunsak dahi yeri idi. Fakat bu gün için 
fevkalâde  bir şey yapmak lüzumu hisso-
lunmadı. Diğer millî bankalarla müsavi 
addettik. Banka da yalnız sanayi üzerine 
kredi açmakla vazifei  esasisine davet edil-
miştir. Sanayi üzerine filen  teşebbüse geç-
mekten menolunmuştur. Vatandaşlarla re-
kabete geçmesi imkân ve ihtimali yoktur. 

Esasen o hususta kendisine vazife  veril-
memiştir. 

Bu lâyiha ile Sanayi kredi bankasına, 
mevcut millî bankalardan fazla  hiç bir 
müsaadede bulunmadık. Hükümet te ay-
ni fikre  iştirak etti ve kabul etti. Tabiî 
fabrikalar  kendisinden alındıktan sonra 
başka fabrikalar  tesis etmiyecek ki reka-
bet olsun, yine rekabet olur, ikraz mu-
amelesi yapanlara olur. Memleketimizde 
sanayie kredi açacak diğer bankalar ve 
bankerler mevcut olursa o zaman bunun 
teşkiline lüzum kalmaz. 

Sermaye bulmak ihtiyacı karşısında 
değil miyiz? E... mesele böyle olunca se-
nedatı ticariye üzerinde iskonto muame-
lesi yapmak suretile para ikraz eden ti-
caret bankalarına illâ sanayi üzerinde uzun 
vadeli daha az faizli  para ikraz edeceksi-
niz diye ısrar etmekte hakkunız var mı-
dır? Keşke memlekette para çok olsaydı, 
sanayi erbabına uzun vadeli ikrazatta 
bulunacak bankalar olsaydı, biz de böyle 
bir banka yapmak ve bin bir çareye baş 
vurmak zaruretinde kalmasa idik. Bina-
enaleyh rekabet edilecek kimse yok ki 
rekabet olsun. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Bugün dahi meri olan bir ka-
nun mucibince mevcut bir müesseseye 
banka namı verilmiş ve banka namı veri-
len bu müesseseye bir takım fabrikaların 
idaresi işi tevdi edilmişti. Müşahedeten 
sabit olmuştur ki bankalar fabrika  işlerini 
idare ettikleri zaman, bankacılığı ihmal 
ediyor. Bu hal memleketimizde de görül-
müştür. Zaten bugün mevcut olan Sanayi 
ve Maadin bankası kanununda da bu hu-
sus derpiş edilmiş bulunuyor. Fabrikalar 
ofis  tarafından  idare edilecektir. Bunlar 
tedricî surette bankaların elinden çıkarak 
banka yalnız kredi işlerde iştigal eder bir 
hale konacaktır. 

Banka işini sanat olarak kendisine 
alan bir müessesenin ayni zamanda fab-
rika işletir bir müessese halinde kalma-
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ması gayet tabiidir. Çünkü bir fabrika 
muayyen bir işi en az bir para ile idare 
etmek gayesini takip eder. Bir banka ise 
muayyen vadeler içerisinde parasına gelir 
getirmek cihetini nazarı itibara alır. Bu 
suretle bankacılıkla fabrika  işletmek ade-
ta birbirine mütenakız düşer. Bundan 
dolayıdır ki Avrupa memleketlerinde ban-
kalar fabrika  işine müdahale etmek mec-
buriyetinde kaldıkları zaman gayet ihti-
yatlı davranırlar ve buna ilk inkişaf  dev-
rinde müdahale ederler. Bilâhare bunları 
birbirinden ayırırlar. Biz de memleketimiz-
de diğer memleketlerde görülen bu hale 
uyarak bunu Sanayi bankası hakkında der-
piş etmiş olduk ve bu zihniyeti hikâye ettik. 
Artık bu itibarla Sanayi ve Maadin ban-
kasını ikiye ayırmak zamanı hulûl etmiştir: 
Birisi banka işlerile iştigal eden bir mües-
sese yapmak, diğeri de fabrikalarla  işti-
gal edecek müstakil bir müessese yap-
maktır. Fabrikalarla iştigal edecek mües-
sese Devlet sanayi ofisi  teşkilâtile temin 
edilmiş oluyor. Şimdi yalnız sanayi âle-
mine kredi verecek müesseseyi vücude 
getirmek işi kalıyordu. Bunu da bu suret-
le ikmal etmiş oluyoruz. 

Esbabı mucibe bir vaziyetin hikâ-
yesinden ibarettir. Yoksa bu, Devlet te-
şebbüsile ferdî  teşebbüsler arasında reka-
bet yapmağı ifade  etmek demek değildir. 
Bir sual sordular ona geleceğim; bundan 
evvel müzakeresi geçmiş olan sanayi ofi-
sini idare edecek ve yeniden bir formüle 
girecek fabrikalar,  hususî teşebbüslere mü-
masil müesseselerle rekabet haline gelmi-
yecek midir? Tekrar ediyorum ki zaten 
sanayi ofisinin  idare edeceği fabrikalar 
hususî teşebbüslerin memleket pazarını 
doyuramıyacağı sahalarda vücude getiri-
lecektir. Yoksa küçük sermayelerle erbabı 
teşebbüsün vücude getirdikleri müesse-
seleri tekrar ederek sanayi ofisi  vücude 
getirecek değildir. 

Pazarımızın ihtiyacını tatmin etmek 
için hususî müteşebbislerin büyük ser-
mayesi olmadığından, onların teknikinin 

kifayetsizliğinden  dolayı yapamıyacakla-
rını vücude getirecektir. 

Binaenaleyh rekabet noktai nazarın-
dan düşündükleri endişe varit değildir. 

HASAN VASIF BEY (İSTANBUL) 
— Sanayiin inkişafında  kredinin ne ka-
dar ehemmiyeti olduğu malûmdur. Lü-
zuma binaen bundan beş altı sene evvel 
Sanayi ve Maadin bankası tesis edilmiştir. 
Bu banka esasen kendi idaresinde bulu-
nan 3, 5 fabrikanın  işletilmesile meşgul 
olmağı tercih etmiş ve hususî erbabı sa-
nayiin kredi ihtiyacını hiç bir zaman tat-
min etmeği düşünmemişti. Halbuki buh-
ranlı zamanlarda kredi ihtiyacı bütün 
ehemmiyetle tesirini gösterdiğinden iti-
baren erbabı sanayi böyle bir bankanın 
teşkil lüzumunu izhar etmişlerdir ve ben 
de bunlara tercüman olarak bunu ilk defa 
teklif  ettiğim zaman Hükümet erbabı sa-
nayii tatmin edeceği hakkında bir vaitte 
bulundu. İşte bu kanun geldi, bundan do-
layı bütün erbabı sanayi namına teşekkürü 
bir vazife  bilirim. Ancak bu gün teklif 
edilen bu lâyihadaki esaslar temenni edi-
len hususata büsbütün aykırı düşmüştür 
ve hatta diyebilirim ki erbabı sanayii in-
kisarı hayale düşürecektir. Evvelâ bu te-
şekküle sermaye temin etmek lâzımdır. 

Bu sermayenin nasıl teşekkül edece-
ğini okuyorum: 

1- Bankanın sermayesi evvelâ Sana-
yi ve Maadin bankasından ayrılarak ofise 
verilecek olan fabrikalar  çıktıktan sonra 
kalacak olan sermaye. Halbuki bu ser-
maye sıfırdır.  Bu gün Sanayi ve Maadin 
bankasının sermayesi yoktur, hatta borcu 
vardır. Binaenaleyh bundan müsbet bir 
sermaye beklenemez. 

2- Bu, fabrikaların  kazançlarından 
bankaya tefrik  edilecek olan kısımdır. 
Halbuki bütün bu fabrikalar  ofisin  ida-
resinde bulunduğu için emsali veçhile 
daima kendi tevessüüne gidecek ve hiç 
bir zaman banka için likit olarak bir ser-
maye vazolunamıyacaktır. 
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Elinde fazla,  bir sermaye yoktur ki 
faiz  ve komusyonları mühim bir yekûn 
teşkil etsin. 

İktisat vekâleti bütçesinden, ilâve edi-
lecek tahsisat zikredilmektedir. Halbuki 
ayni vait Sanayi ve Maadin bankası için 
de olmuştu. İlk iki seneden sonra bu vait 
ifa  edilemedi ve burada da öyle olacağına 
şüphe yoktur. 

Gümrük muafiyetlerinin  ilgasile ma-
kinalardan alınacak gümrük resimleri ve 
bir de kazanç vergilerinin % 30 u nisbe-
tinde alınacak miktarla mecburî tasar-
ruflardan.  alınacak hasılat vardır. Bu mü-
him bir yekûn tutuyor. Bu yekûn, erbabı 
sanayia, teşviki sanayi kanunile bahşedil-
miş olan muafiyetin  ilgasile ve onların bu 
haktan feragatlerde  vücude geliyor. Er-
babı sanayi kendileri bundan feragat  edi-
yorlar. Bu muafiyet  hakkını kanun 15 
sene tasrih ettiği halde bundan feragati 
kabul ediyorlar. Bu ortadadır. Çünkü 
gelecek senelerde teşekkül edecektir. Bu 
bankanın ölü olarak doğmasından kor-
kuyorum. Elektrik, telefon  ve gaz gibi 
imtiyazlı şirketlerde halkın bir takım de-
pozitoları vardır. Bunun yekûnu 400-500 
bin lira kadardır. Bunlardan alınacak 
depozitolar bankanın sermayesine ilâve 
edilmesi şeklinde kabul edilirse sermaye 
noksanı telâfi  edilmiş olur. Onun için fab-
rikalara lâzım olan sermaye hiç olmazsa 
bu suretle temin edilmiş olur. 

Bir makina piyasası meselesi var-
dır. Yani muhtelif  yerlerde bulunan ma-
kinalar bir yere toplanacak, tamir edile-
cek, demonte edilecek ve saire. Halbuki 
bu kolay bir şey değildir. Bunu bu banka 
yapamaz. Bu daha ziyade sanayi ofisine 
ait bir şeydir. 

Bütçe encümeninin mazbatasında 25 
inci madde ilga ediliyor. Bu maddede; 
makina ithalâtından alınacak olan güm-
rük resimleri, bankanın sermayesine zam-
medilmek üzere her sene toplanacak olan 
paralar 15 sene müddetle bankaya verile-

cektir. Halbuki bu şimdi lâğvediliyor, 
bankaya verilmiyor. Bütçe encümeninin 
bu maddeyi lâğvetmesi, erbabı sanayiin 
bu banka hakkındaki hüsnü nazarlarını 
tadile sevkedecektir. Bankanın sermayesi 
halkındır. Halkın şimdiye kadar hakları 
olan muafiyet  geri alınarak yerine ver-
dikleri paralarla bir banka teşekkül edi-
yor. . Binaenaleyh işte bu suretle erbabı 
sanayiin1 ihtiyaçlarını bu banka temin 
edecektir, erbabı sanayia para verecektin 
Banka bu suretle teşekkül ettiği halde er-
babı sanayiin bankaya iştirakini kabul 
etmiyor. İşte bu nokta çok sakattır. 

Halbuki Hükümet teklifinde  erbabı 
sanayii benimsemek istiyor. Bütçe en-
cümeni gerek heyeti umumiyesini ye ge-
rekse iştirak hisselerini kabul etmemiştir. 
Halbuki buna büyük bir ehemmiyet veri-
yoruz. Bu suretle toplanacak sermayeler-
de bir kıymet vardır. Teşviki sanayi kanu-
nunda ecnebilerle yerliler müsavi tutul-
muştur. Yerli ve ecnebi fabrikaları  ayni 
haklardan istifade  ettiklerinden yerli fab-
rikalar harice karşı gümrük duvarlarile 
olan himayeler gibi dahilde ecnebi fabri-
kalara karşı bir himayeye mazhar değil-
lerdi. Banka dolayısile himaye edilecek-
lerini ümit ediyorlardı. Şimdi fabrika 
kurmak istiyen Türklere kredi açılacak-
tır. Fakat ecnebiler bundan mahrum ka-
lacaklardır. Kazançlarda da ecnebi ve 
yerliden ayni derecede alınacağından 
bankanın sermayesi artacak ve bundan 
yalnız Türk sanatkârlarına yardım edile-
cektir, katiyen ecnebilere yardım edilmi-
yecektir. Binaenaleyh heyeti umumiye-
sinde ve iştirak hissesinde halkın temsil 
edilmesi çok lâzımdır. 

Bankanın sermayesine gelince; Mem-
leketin şimdiki vaziyeti dolayısile bu ban-
ka daha çok sermayeye muhtaçtır. Bu 
gün Ziraat bankasının 30 milyon serma-
yesi olduğu halde yine kâfi  bir işletme 
sermayesi ayıramıyor; halbuki fabrika-
ların işletme sermayesi vardır. Büyük iş 
yapmak istediğimiz takdirde on, yirmi 
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hatta otuz milyon bile kâfi  değildir. Tabiî 
beş milyon lira sermaye ile bir iş yapıla-
maz. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Es-
ki banka hakikaten metruk, deve kuşu 
gibi bir vaziyette idi. Yalnız bir mesnedi 
vardı: Fabrikalar. Bankanın o meflûç 
halden bugünkü yüksek vaziyete gelmesi 
fabrikalara  istinat etmesi sayesinde ol-
muştur. Fakat bendeniz diyorum ki: fert-
lerle Devlet müessesatı arasında müsavat 
olmak ve hem de yeni yapacağımız banka 
eski mesnedini kaybetmemek için Dev-
lete ait fabrikalar  senelik amortilerini ayı-
rıp bu bankaya koymuş olsalar hem ban-
ka eski mesnedini kaybetmemiş, serma-
yesi kuvvetlenmiş olur, hem de fertlerle 
Devlet müessesatı arasında müsavat hâ-
sıl olmuş olur. Fabrika, yapacağı amorti 
miktarını blânçosunda gösterir, banka 
tahsil ederek sermayeye zammeder. 

Vasıf  Beyefendinin  makinalar hak-
kındaki fikrine  iştirak ediyorum. Banka 
makinalarla uğraşmasın, sanayi ofisi  al-
sın. 

Bendeniz maddei iptidaiyelerde de 
bir sakatlık görüyorum. Meselâ yerli malı 
diye sevine sevine giydiğimiz bu kumaş-
ların yüzde üçüne bile malik değiliz. Ha-
riçten gelecek maddei iptidaiyeye her tür-
lü suhulet vardır? Halbuki dahildeki fab-
rikalardaki maddei iptidaiyeye ne avans 
vardır, ne de yardım vardır. Bütün imtiya-
zı, bütün himaye şeklini hariçten gelecek 
malzemede kabul ediyoruz. Diğer taraf-
tan dahildekilere bunu kabul etmiyoruz. 
Eğer hakikaten ciddî ve samimî isek mem-
lekette yetiştirdiğimiz mahsulâtı burada 
sarfetmek  için hakikî sanayiciliği ilerlet-
mek için, hariçten gelenlere yaptığımız 
himaye usulünü burada da kabul edelim. 

Anlıyamadığım bir nokta daha var-
sa o da dahilî meVaddı iptidaiyenin tâbi 
tutulduğu muameledir. Meselâ malzemei 
iptidaiyeden olan yüne, hariçten gelirse 
avans verecektir. Dahilden alacak yüne 
avans vermiyecektir. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Lâyi-
hada bu bankaya verilen imtiyazlar yazı-
lıdır. Birincisi gümrük muafiyetleri  - ar-
tık ne kadar vâsi ise. 

İkincisi kazanç vergilerinden % 30 
hasılat. Hükümetin bu teklifini  encümen 
muvafık  bulmuyor ve diyor ki; hayır bu 
böyle yapılmasın da, ancak Maliye bütçe-
sinde açılacak bir faslı  mahsusla bu tah-
sisat kaydedilsin. Her iki noktai nazara 
göre de bir fevkalâdelik,  bir imtiyaz me-
selesi vardır. Böyle diğer senelerde yapılan 
muafiyetlerle  ve Devlet biitçesile yürütül-
mek istenilen sanayi müesseselerinin ölü-
me mahkûm olduğunu cümlemiz biliriz. 
Misal mi istiyorsunuz? İşte Seyrisefain. 

Üçüncüsü; Ben demiyorum ki bu 
lâyiha ile meydana getirilecek banka sı-
naî müesseselerle rekabet edecektir. Ha-
yır. Ticari sahada rakip olacaktır. Ken-
disi bir çok muafiyetlere  mazhar olduğu 
için ayni maksatla teessüs eden millî te-
şekküllere tabiatile teveffuk  edecektir. Ta-
biatile daha cesur hareket edecektir ve 
ötekiler muvaffak  olamıyacaktır. Bu ban-
kaya ihtiyaç vardır, fakat  teşekkül eder-
ken ona bir takım imtiyazlar vererek em-
sali teşekküllere daha doğarken mâni 
husule getirmiyelim, ölüme mahkûm et-
miyelim, serbest bırakalım. Ona bir ta-
kım imtiyazlar vermekle bu bankadan 
beklenen hizmeti yaptığı vakit mukabi-
linde diğer teşekkülleri öldürmiyelim. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
REİSİ) — Yine tekrar ediyorum, bu ban-
kaya verilecek hiç bir imtiyaz ve muafiyet 
yoktur. Teşviki sanayi kanunu mucibin-
ce 15 sene müddetle gümrük resminden 
muaf  tutulan makinalardan bu kanun 
mucibince bu bankaya sermaye olmak 
üzere gümrük resmi alınsın ve bankaya 
sermaye olarak konsun. Yani bu banka 
sanayi erbabının ihtiyacını karşılayan bir 
müessese olduğu için daha evvel sanayi 
erbabına verilmiş olan muafiyete  mukabil 
resim alınsın ve sermaye olarak bu ban-
kaya konsun. Binaenaleyh burada veril-
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miş hiç bir muafiyet  yoktur. Yani bu gün 
mevcut kanunlarımıza tevfikan,  sanayi er-
babının gümrük resminden muafen  ithal 
edeceği makinalar gümrük tarife  kanunu 
mucibince hesap edilecek, resim alınacak 
ve bankaya sermaye olarak konacaktır. 
Keza kazanç vergisinden % 30 u denili-
yor. Kazanç vergisinden de sanayi er-
babı muaftır.  Muaf  oldukları verginin 
% 30 una tekabül eden bu miktarı top-
layıp bankaya sermaye olarak koyacak-
tır. Banka da buna mukabil sanayi erba-
bına geniş mikyasta kredi açacak ve bun-
lara bir takım kolaylıklar gösterecek, ik-
raz ve istikraz muamelesi yapacaktır. 
Binanealeyh Devlet hesabına verilecek bir 
santim bile muafiyet  yoktur. Hükümetin 
teklifi  ile Bütçe encümeninin tadili ara-
sındaki fark  şudur: Hükümet doğrudan 
doğruya bu paralar gümrükten toplana-
rak sanayi kredi bankasına verilir diyor. 
Biz de böyle başı boş olarak bir para ve-
rilmesini doğru görmediğimiz için bu pa-
ralar hesabatı nazımaya alınır, miktarı ma-
lûm olur ve muntazam bir hesap dahilin-
de tediye edilir dedik. 

KİTAPÇI HÜSNÜ BEY (İZMİR) 
Beş sene evvel yapılmış olan bir kanunla 
bahşedilmiş olan muafiyetlerin  sevkile bir 
çok vatandaşlar yer, yer fabrikalar  açmış-
lar ve bunlar yeni, yeni inkişaf  etmeğe 
başlamışlardır. Bu muafiyetlerin  kaldırıl-
ması sanayi hayatımıza tesir etmez mi? 
Bundan evvel bütçe kanunumuz münase-
betile mevaddı iptidaiye muafiyetini  bir 
buçuk milyon lira kadar tenzil ettik. Bu 
kanunla gümrük resmi muafiyetini  de 
kaldırıyoruz. 

Bu hareketlerin, bu fabrikatorlara 
şimdiye kadar yapılmış olan müsamaha 
ile tamamile zıt hareketler olduğunu gö-
yorum. Bundan dolayı iş hayatımız mü-
teessir olacaktır. Sonra bunlar hukuku 
müktesebe demektir. Peyderpey, istenil-
diği zaman tebdil edilirse bunlar vatan-
daşı her hangi bir teşebbüsü anında kor-
kutmaz mı? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Burada iki himayenin bir 
birde mukayesesi vardır. Birisi vatandaş-
lara tesis edecekleri fabrikalar  için getire-
cekleri makinaları gümrük resminden mu-
af  kılmak, diğeri o vatandaşlara tesis ede-
cekleri fabrikaların  umumiyet itibarile 
makina ve tesisatlarına ait hususlarda 
kredi temin etmek. Meselâ bugün bir se-
ne zarfında  vereceği elli bin lirayı 4, 5, 
6, 8 sene zarfında  ödiyebilmesini temin, et-
mektir. Bu iki himayeden hangisi mürec-
cahtır ve hangisi bu memlekette fabrika-
ların tesisini teşvik eder? Şu iki nokta 
üzerinde tetkikat yaparak bizim vâsıl ol-
duğumuz netice, memlekette tesis kredisi 
vücude getirerek müteşebbisleri himaye 
etmek, zaten gümrük tarifemizde  miktarı 
dun olan makina resmi muafiyetine  na-
zaran daha ehemmiyetli görüldü. Bu nok-
tai nazardan bunu tercih ettik. Bu müte-
şebbisleri teşebbüslerinde daha ziyade teş-
vik edecektir ve bir çok fabrikaların  açıl-
masına sebep olacaktır. 

Hakkı müktesep meselesi ise mev-
zubahs değildir. Çünkü hakkı müktesep 
meselesi tesis edilmiş mevcut muafiyet-
lere inanarak sermayesini koymuş olan-
lar hakkında varittir. Yeniden tesis ede-
cekler hakkında değildir. Binaenaleyh hak-
kı müktesep keyfiyeti  de mevzubahs de-
ğildir. 

Kredi tevzii hususunda mümkün ol-
duğu kadar takdirleri bertaraf  edecek bir 
formül  tesisine çalışıldı. Bir kere sanayi 
sahiplerinden, müessese sahiplerinden her 
birisi her sene kazanç vergisinin % 30 u 
nisbetinde bir tasarruf  yaparak bankaya 
tevdi edecektir.O müessesenin aslî kredisi 
bu tasarrufa  nazaran tesbit olunacaktır. 
İtibarî kredi de bu aslî krediye esastır. 
Yalnız bankanın bir sene zarfında  aça-
bileceği itibarî kredi yekûnu bankanın 
malî vaziyetine göre heyeti umumiye tara-
fından  tesbit olunacaktır. Meselâ, üç mil-
yon, dört milyon. Sonra her müessesenin 
banka ile olan muamelâtındaki dürüsti-
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sine, muamelâtındaki inkişafına,  sonra 
İktisat vekâleti tarafından  yapılacak iş-
letme kontrolü neticesine göre bir itibar 
derecesi olacaktır. Bunların emsallerini 
heyeti umumiye tayin edecektir. Heyeti 
umumiye diyecek ki aslî kredinin asgarî 
itibar emsali üçtür. Azamî itibar emsali 
de 6 veya 7 dir. Heyeti umumiye bu iti-
barî kredi yekûnunu, bu emsalleri tesbit 
ettikten sonra her müesseseye bu emsal-
den hangisinin verileceğini idare heyeti 
tesbit edecektir. Meselâ, idare heyeti me-
suliyeti tahtında bir müesseseye üç verdi, 
üç kere üç dokuz eder. Aslî kredisi üç bin 
lira ise işletme kredisi 9 bin lira olacaktır. 

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) — Sa-
nayi bankasının 5 milyon sermayesi var-
dı ve bu sermayeyi bütün fabrikalara  ver-
mişti. Şimdi bu parayı fabrikalardan  ala-
cak mı? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Fabrikaların tesis sermayeler-
ile işletme sermayeleri ayrılacaktır. Onun 
haricinde sermaye kalırsa bu bankaya inti-
kal edecektir. 

Hisse senetlerinin % 50 nisbetinde 
obligasyon çıkarmak hakkını bankaya 
veriyoruz. 

VASIF BEY (İSTANBUL) — Bir 
endişe kalıyor. Bu tasfiye  esnasında ban-
kanın elinde bir şey kalmıyacaktır. 

Yani fabrikaların  kazançlarından tef-
rik edilecek olan miktar bütçeden geçe-
cektir. Bundan anlaşılabilir ki, fabrika 
kazançlarımn fabrikaya  ayrılması icap 
ederken onu bütçeye koyuyoruz. Maksat 
bankaları kuvvetli bir hale koymaktır. 
Banka ne kadar kuvvetli olursa iktisadi-
yatımız da bundan o kadar istifade  eder. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Ayrıca bir teklifi  kanunî yap-
sınlar. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE EN-
CÜMENİ REİSİ) — Evet, bir kanun tek-
lif  ettikleri takdirde bu; encümenlerde 

esaslı bir surette tetkik edilir, imtiyaz 
şartlarına bakılır, bir mahzur görülmez-
se lâyiha kabul edilir. Hulâsa, bu iş uzun 
bir tetkik mevzuudur. 

İkincisi, Devlete ait fabrikaların  sa-
fî  kazançlarından İcra Vekilleri Heyeti 
kararile tefrik  edilecek paranın banka 
sermayesine ilâvesidir. İcra Vekilleri He-
yetine böyle bir salâhiyet verilmemiştir. 
Çünkü bütçe esasatını zâfa  düşürür. 

VASIF BEY — Gerek Hükümetin 
ve gerek İktisat encümeninin teklifinde 
16 ve 17 nci madde olarak iki madde var-
dır. Bu maddeler Bütçe encümenince mu-
vafık  görülmiyerek tayyedilmişti. Halbuki 
bu doğrudan doğruya iştirak hisselerine 
aittir ve iştirak hisseleri ise mühim bir 
yekûn teşkil eder. Bu yekûn istihfaf  edil-
miyecek kadardır. Bu iştirak hisseleri er-
babı sanayiin banka ile alâkadar olmasına 
hizmet eder. Bilhassa bankanın bütün ser-
mayesi ondan çıkacaktır. Binaenaleyh tay-
yedilen bu maddelerin ipkası çok muvafık-
tır. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
REİSİ) — Şimdiye kadar teşkil edilen 
müesseselerde Devlet sermayesinin ya-
nında % 3, % 5 hatta % 10 du. Bu ban-
kanın 5 milyon lira sermayesini icabın-
da ihtiyaca göre daha bir misli tezyit et-
mek esası düşünülüyor. 

Sanayi erbabı bu sermayenin yarısına 
mı yoksa % 20 sine mi iştirak edecektir? 
Hayır. Böyle % 3 üne iştirak etmekle ne 
kazanacaktır, ne olacaktır? O vakit Dev-
letin tamamen mutlak surette himaye ve 
sahabetinden çıkıp ta ticaret kanununun 
şeraitine tâbi olacaktır. Fakat şimdiye 
kadar böyle beş on müessese teşkil ettik. 
Tecrübe bizi her birini tedricen muhtar 
bir şekle ifrağ  etmeğe mecbur etti. İşte 
misal, Uşak şeker fabrikası. 

Böyle bin bir tecrübeden sonra sa-
nayi erbabı buraya % 2, % 3 nisbetinde 
iştirak etsin demek; bu müesseseyi tak-
viye değil, zâfa  düşürür. Sanayi erbabı 
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para artırıp ta parasını burada işletecek 
vaziyette değildir. Buradan para alıp sa-
nayini işletmek ihtiyacı karşısındadır. 
Bugün sanayi erbabı 50 bin lira ile iştirak 
edecektir. Hükümet 10 milyon lira ile iş-
tirak edecektir. Binaenaleyh erbabı sa-
nayiin iştirakile bu müessese ismen ano-
nim şirket olacaktır. Hakikatte ise ser-
maye yine Devletin olacaktır. Kimse iş-
tirak etmiyecektir. Binaenaleyh muhtar 
bir müessese halinde bulunması daha 
doğrudur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DENİZ-
Lİ) — Bu sanayi erbabı iştirak etmez-
lerse bu bankada meclisi idare azası ol-
maları ihtimali var mıdır, yok mudur? 

HASAN BEHMİ BEY — Yoktur. 
MAZHAR MÜFİT BEY — İştirak-

te gerçi bankaya faideli  olmaz amma, bu 
iştirak banka meclisi idaresine girmek 
içindir. Fayda bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ BEY — 200 bin 
liralık sermayeli bir şirket vardı. Bunun 
190 bin lirasını Devlet vermişti. 10 bin 
liralık hisse ile iştirak edenler de mec-
lisi idareye aza olurdu. Daha iki gün ev-
vel burada yeni bir kanun münasebetile 
heyeti umumiyeler sermayelerin tezyidi-
ne karar verdiği takdirde Devlet bunda 
menfaat  görmezse iştirak etmez denmişti. 

Böyle sermayenin ekalliyeti, rey ek-
seriyetine sahip dahi olsa böyle Devletin 
büyük parası üzerinde istedikleri gibi bir 
karar ittihaz etmeleri doğru değildir. 

VASIF BEY (İSTANBUL) — İş-
tirak meselesi hakkında Hasan Fehmi 
Beyin söyledikleri beni tatmin etme-
miştir. Çünkü eski fena  tecrübeler hak-
kındaki mesele hakikaten doğrudur. Çün-
kü orada nisbetsizlik vardı. Yüz bin lira 
Hükümet koyuyor, beş altı bin lira ile iş-
tirak eden eşhas, yani akalliyet sermaye-
ye rey ekseriyetile hâkim oluyordu. Hal-
buki burada böyle değildir. Hükümet 
bütçesinden ayrıca konacak hiç bir tah-

sisat yoktur, olsa da hiç mesabesinde 
kalıyor. Bütün sermaye makina muafiyet-
leri miktarından terekküp ediyor. Fab-
rikaların işletme sermayesi ayrıldıktan 
sonra bankada hiç bir şey kalmıyor. De-
min de arzettiğim gibi banka heyeti umu-
miyesine İstanbul ve sair münevver ticari 
kütlelerin bulunduğu yerlerden de aza in-
tihap" edilmesi çok faydalı  olur. Çünkü 
bunların tecrübeleri çoktur. Maddede sa-
nayi birliğinden yalnız bir aza intihap edi-
leceği yazılıdır. 

Bir zat ofisten,  bir zat ta sanayi bir-
liğinden vardır. 

Yirmi kişi encümenlerden, on kişi de 
Hükümetten geliyor. Bu otuz azanın içe-
risinde; sanayi birliğinden gelecek bir aza 
süs gibi kalıyor. Fiilî sahada çalışan, tec-
rübeleri çok sanayi erbabı da heyeti umu-
miyeye iştirak etsin. Hepsinin yüksek tah-
sili vardır, fiilen  sanayi başında bulunu-
yorlar, tecrübeleri çoktur. Bunlardan is-
tifade  etmek çok muvafık  olur. Bunların 
iştirakinde her halde fayda  vardır. 

Sanayi erbabına intihap hakkı, iş-
tirak hakkı verilsin, heyeti umumiyeye 
iştirak ettirilsin. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
REİSİ) — Sanayi erbabından her müesse-
senin heyeti umumiyeye iştirakini göste-
ren madde, sermayeye iştirak esasına gö-
re idi. Sermayeye iştirak esası ortadan 
çıkınca doğrudan doğruya Devlet serma-
yesi üzerinde bir murakabe mevzubahstir. 
Fakat buna karşı dahi yine encümeniniz 
sanayi erbabını ihmal etmiş olmadı. İkti-
sat ve' Maliye vekâletlerinden gösterile-
cek on murahhasın heyeti umumiyeye iş-
tiraki esasını kabul ettik. Keza sanayi 
birliklerinden, bugün İstanbulda sanayi 
birliği namile mevcut olan birlik bütün 
Türkiye sanayiini temsil etmiyor. Yalnız 
İstanbul sanayiini temsil ediyor. Devlet 
sermayesinin murakabesi mevzubahis ol-
duğu halde, biz, teşekkül demekle, umu-
mî şekilde bir zatın gelip sanayiin vaziye-
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tini heyeti umum iyede izah etmesi, onların 
arzu ve ihtiyaçlarını bildirmesi ve heyeti 
umumiyeye dahil olması esasını kabul et-
tik. Binaenaleyh doğrudan doğruya Dev-
let sermayesi esasına gidildikten sonra, 
artık Devlet sermayesi üzerinde şu veya 
bu fabrikatörün  gelip söz söylemesi bil-
mem ne dereceye kadar doğru olur? Yal-
nız yine bugün sanayi erbabı namına 
bir elin, bir sözün gelip orada sanayiin 
umumî ihtiyaçlarını izah etmesine imkân 
bıraktık. Daha fazla  açık kapı bırakmadık. 

VASIF BEY (İSTANBUL) — Hü-
kümetin teklif  ettiği gümrük muafiyetle-
rinin on beş sene müddetle devam ede-
ceği hakkındaki 25 inci madde, Bütçe 
encümeni tarafından  tayyedilmiştir. Hal-
buki İktisat encümeni de kabul etmiştir. 
Garantidir. Bu tayyedilince yarın olabi-
lir ki bütçe buhranı münasebetile Maliye 
vekâleti kendisine tahsis ettiği parayı 
doğrudan doğruya varidat faslına  alır. 
Bu bankanın, belli başlı membaı varidatı-
dır. Yani, 15 sene müddetle bankanın ser-
mayesi için bir garantidir. Bankanın ha-
yatiyetile alâkadardır. Garantiyi temin 
eden başka hiç bir madde yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
REİSİ) — Bu kanuna muafiyetlerin  15 
sene devam edeceği hakkında kayit ko-
yarak bankayı garanti ettik demek, 15 
sene için Meclisi Âli bu mevzua ait her 
hangi bir kanun vazetmiyecek demektir. 
Fakat bunu bir garanti telâkki ediyorsa 
B. M. Meclisi bu maddeyi tayyeder, yine 
istediği kararı verir. Fakat 3, 4 hatta on 
sene sonra Heyeti Celileniz lüzum görür-
se bu muafiyetleri  kaldıralım da Devlet 
bütçesinden verelim diyecekse bunu şim-
diden niye menedelim ? 

KEMAL TURAN BEY (İSPARTA) 
— Bendenizce bir sanayi bankası tesis 
edilirken bunda sanayi erbabının hiç ol-
mazsa kâfi  derecede fikirlerinden  istifa-
de edilmesi ve bilhassa teşekkülü anında 
sanayiin bütün icaplarına göre yalnız 
murakabe değil, çünkü görüyorum ki 
bu kanunun heyeti umumiyesi ancak bir 
murakabe zihniyetile yapılmıştır. Sanayi 
erbabının böyle bir sanayi bankasına 
vereceği direktif  kadar onun yürümesinde 
yapacağı faideli  tesir yoktur. Burada an-
cak murakabe vardır ve doğrudur. Mu-
rakabe hakkımızdır. Fakat meselenin yü-
rümesini yalnız murakabe temin etmez. 
Hiç olmazsa bu teşkilâtın heyeti umumi-
yesin.de sanayi erbabından bir az daha 
fazla  bulunduralım. İlk Heyeti umumi-
ye içtimaında sanayi erbabının ifadeli 
oldukları görülürse o vakit her hangi bir 
tadil yapmak imkânı hâsıl olabilir. Yoksa 
sanayi erbabından bir zat bulunsun de-
mek zannediyorum ki bankanın maksadı 
teessüsüne uymıyan bir harekettir. 

Sonra Türkiyede sanayi merkezi İs-
tanbul addediliyor. Halbuki İzmirde de 
sanayi epeyce artmıştır., İstanbuldan sonra 
ikinci sanayi merkezi İzmirdir. 

Bir defaya  mahsus olsun. İzmirden 
de bir zatin bulunması her halde lâzımdır. 
Bu ilk heyeti umumiye nizamname ve 
saire yapacaktır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Kemal Turan Bey arkada-
şımız vücude getirilecek anonim şirketler-
den ve tesis vaziyetlerinden bahis buyur-
dular. Halbuki burada öyle bir şey yok-
tur. Bu heyeti umumiye, iştirak edecek 
sanayi teşekküllerinin kim olduğunu tayin 
edecektir. Fakat heyeti umumiye 8-10 ay 
sonra gelecektir. Mesele bundan ibarettir. 

TÜRKİYE POSTA VAPURCULUĞU ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLİ HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI GÖRÜŞMELERİ 

Ekonomide  devletçiliğin  ilk  kurumlaşma  hareketi  yaşanırken,  deniz  taşımacılığı  da 
bir kamu hizmeti biçimine dönüştürülmektedir.  Aşağıdaki  görüşmelerde,  özel kesimin 
itirazlarını  ve eleştirilerini  izleyebiliyoruz. 

9.7.1932 
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HAMDİ BEY (ORDU) — Fırka-
da verilen karar kabotaj meselesini dev-
letleştirmek ve vapurculuğu Hükümetin 
idare etmesi mahiyetinde idi. (Kanun-
dan) anladığım mana şudur: seyrisefer 
hususunda Hükümet serbesttir, armatör-
lerle uyuşabilirler, şilepçilik nakliyatına 
müsamaha edebilir, istediği iskeleye va-
pur uğratır. İstediği iskeleye vapur uğrat-
ma/... Şilepçiliğe bu şekilde müsaade eder-
sek doğru olmaz. Bunu maksadımız veç-
hile tahdit etmeliyiz. İkincisi, Hüküme-
te salâhiyet veriliyor. Hangi iskeleye va-
pur işleteceğini tayin edebilecek. Hükü-
mete böyle bir' salâhiyet vermek doğru 
değildir. Hükümet en işlek limanları elin-
de tutar, ikinci derecedeki limanları ar-
matörlerle anlaşarak onlara bırakır. Bel-
ki de memleket bundan mutazarrır olur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ BEY (İZMİR) 
— Hükümet kabotaj hakkını vatandaş-
lara hasrettiği dakikadan bilitibar, vatan-
daşlarımızın vapurculuğa inkişaf  verme-
leri için tergip ve teşvikte bulunmuş, hat-
ha bazı muafiyetler  bahşetmiş. Bu va-
tandaşlar da bu tergip ve teşvika, Hükü-
metin göstermiş olduğu yola imtisal ede-
rek vapur almışlar, mehmaemken liman-
larımız arasındaki muvasalayı temine ça-
lışmışlardır. Şimdi bu yaptıkları hareket-
ten sonra kendilerine ceza tertip etmek 
doğru değildir. Bu kanunun zararlarının 
birincisi, vatandaşların hukuku mükte-
sebelerini ihlâl etmesinden ibarettir. İkin-
cisi, geniş sahillerimizin icap ettirdiği sık 
sık seferlerin  yapılmasına mani olacaktır. 
Üçüncü derecede Hazinei millete bir fe-
dakârlık tahmiline bais olacaktır.... Bun-
ların en mühimmi Türk vatandaşlarının 
hukuku müktesebelerinin ihlâli meselesi-
dir. 

Bizde, Balkan harbine kadar Türk 
münevverleri ticaret hayatına çok bigane 
idiler .... Balkan harbinden sonra ve bil-
hassa Cümhuriyette bir intibahı milli ha-
sıl oldu. Bizden giden anasırın yerini fey-

zi Cümhuriyetle Türkün azmi ve nimeti 
doldurmuştur.... Binaenaleyh milli tica-
reti ben Cümhuriyetin bir mevlûdu telâk-
ki ederim. Vatandaşların bu yola dökül-
mesine saik olan Cümhuriyettir. Her ne 
suretle olursa olsun bunları bu yoldan ge-
riye döndürmek şiarımızla muvafık  değil-
dir kanaatindeyim. 

Milli ticaretin en hakiki şekli, en canlı 
misali deniz ticaretinde görülmüştür. Ev-
velce ticaret filosundan  bahsetmek hatırı-
mıza bile gelmezdi. Fakat bu az zaman-
da, bir taraftan  vatandaşlarımızın bu yola 
dökülmeleri sayesinde, bir taraftan  da 
bütçemizden yapılan fedakârlıklarla  te-
min edilen seyri sefain  vapurlarile bu gün 
medarı iftiharımız  olacak derecede bir 
ticaret filosuna  malik olduk ve eğer buh-
ran bize böyle şiddetle çarpmasaydı el-
bette bu vapurlarımız daha çok olacak-
tı.... Bizim işimiz ne olmalıdır? Bu filonun 
tezyidine el birliğile çalışmak.... Böyle 
bir darlık zamanında biz ticareti bahriye-
mize ne kadar inkişaf  verebiliriz ki husu-
si sermayelere, artık size ihtiyacımız yok-
tur, Devlet bu işi kendi sermayesile yapa-
caktır diyebilelim.... 

Her ne cihetten olursa olsun inhisar-
lara lüzum yoktur. Vatandaşlar hukuku 
müktesebeden istifade  etmelidirler.. 

SIRRI BEY (KOCAELİ) — Bu 
mühim kanunu da bermutat müstaceliyet 
kararile çıkarıyoruz.... Rekabet vardır. 
Fakat milli müteşebbisler arasında değil, 
milli müteşebbislerin heyeti umumiyesile 
Hükümet müessesesi olan. Seyrisefain  ara-
sındadır ve masrafını  korumıyan milli 
müteşebbisler değil, Sefain  idaresidir.... 
Muhakkaktır ki, Seyrisefain  idaresinde 
hiç bir vakit tekâmül olmamıştır ve borç-
ları bu tekâmül merhalesi esnasında vapur 
almak için para istikraz edilmesinden de-
ğil, fena  idare edilmesinden mütevellit-
tir.... Birisinde teşebbüsünde tamamen mu-
vaffak  olmauş bir vatandaş, diğerinde iz-
harı aczetmiş resmi bir müessese... Her-
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halde mantık icabı olarak, teşebbüsünde 
muvaffak  olmıyan bir müessesenin te-
şebbüsünde muvaffak  olan bir müessese-
ye terki mevki etmesi icap eder. Halbuki 
burada muvaffak  olanlar olmıyanlar için 
kurban edilmektedir.... 

Bu hususta uzun uzadıya söz söyle-
meğe, fazla  izharı teessüre lüzum yoktur. 
Çünkü, cenaze başında mersiye okur gibi 
geliyor. Yalnız bu kanunun reddi için bir 
takrir veriyorum.... Bu kanunun kabulü-
ne müsadif  olacak gün, Türk denizciliği-
nin her sene hatırlıyacağı matemli bir gün 
olacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (BÜTÇE E. 
REİSİ» — Bu kanunla Hazine için hiç bir 
mali gaye takip edilmiyor... Herhangi bir 
varidat elde etmek, herhangi bir açığı 
kapatmak veyahut Devlete yeni bir irat 
menbaı bulmak maksat ve gayesinden 
uzaktır. Bu lâyiha bir şeyi istihdaf  ediyor, 
o da Türk kara sularındaki nakliyatı umu-
miyenin intizam ve inzibat altında olması 
ve bunun bir elden idaresinin temin edil-
mesi... Bir iş amme hizmeti addedildik-
ten sonra, bunun üzerinde bazı zihinler-
de ve fikirlerde  kökleşmiş "fert  var Dev-
let yok" düsturu artık bu asrın zihniyeti-
ne sığmaz. Devlet vardır, ferdin  hak ve 
menfaati  o mefhumda  dahildir ve onun-
la beraber mütalea olunur, amme men-
faatile  ferdin  menfaati  de telif  edilir... 

Harbi umumiden çıktık. İstiklâl harbi 
devam ederken, bizim elimizde Türk bay-
rağı taşıyan gemilerin adedi çok mahdut-
tu ve belki de işimizi göremiyecek dere-
cede harap ve perişan idi. Bu camiai siya-
siyenin yaptığı muavenetler, gösterdiği 
müsaadelerle ve açtığı kredilerle, güm-
rük muafiyetlerile  muhacirinin nakli için 
serbest sahada işleyenler de dahil olmak 
üzere, Türk gemilerine verdiği vasi avans-
larla vaziyeti kısa zamanda bu hale geti-
ren bu camiai siyasiye elbette bunları 
bugün de dünkü kadar düşünmekte, alâ-
kadarların hak ve menfatlerini  temin ey-

lemek şartile Devlet vezaifini  ifa  ettir-
mektedir. Hizmetin mahiyeti dolayısile 
Devlet, bu amme hizmetini de nezaretim 
altında yaptıracağım, demek hakkını her 
zaman haizdir. Alelhusus ki, ferdin  mad-
di zararları da tamamen telâfi  edilmiş olu-
yor.... 

Bir mütaleaya göre, devletleştirilen 
idarelerin hiç birisi muvaffak  olamamış-
tır, hepsi zarar etmiştir.... Evvelâ şunu 
söylerim ki, muhtar idarelerin hemen hep-
si muvaffak  olmuştur. Meselâ Demiryol-
ları idaresi bu güne kadar Devlet bütçe-
sinden on para muavenet almadan ve bir 
açık vermeden kendisini idare etmiştir.... 
Bizim memleketimizde nüfusun  azlığına 
ve sahanın geniş olmasına rağmen, şim-
diye kadar demiryollarımız on para bile 
tazminat istememişlerdir.... Keza muh-
tar müesseselerden Hudut ve sevahil sıh-
hiye idaresi de Hükümet bütçesine hiç bar 
olmamıştır... Sonra Tahlisiye idaresi; 
bu idare de Devletten hiç yardım almamış-
tır. Bu da deruhte ettiği hizmetleri kendi 
hasılatile yapmış ve ayrıca da vazı mah-
susile münasip tâli işlere de yardım et-
miştir. İnhisarlar, tütün, müskirat ve sa-
ire; mali gayeleri istihdaf  eden bu idare-
lerin şirket elile idare edildiği zaman ile 
bugün Devlet elile idare edildiği zaman-
daki hasılat farklarını  gösteren rakamla-
ra bakarak biraz insaf  ile mukayese eder-
lerse, Devlet elinde nasıl inkişaf  ettiği ve 
millete ne büyük varidat vererek halkı-
mızın vergi külfetlerine  ne mühim mik-
tarda kolaylık temin ettiği görülür. Diğer 
misaller; meselâ Uşak şeker fabrikası 
şirket vaziyetinde iken mühim zararlar 
verdi. Fakat muhtar bir Devlet müessesesi 
haline geçtikten sonra vaziyetini kurtar-
dı.... 

Devlet elile yapılan işler zarar ediyor 
nakaratı kavli mücerrettir. Hele hepsi 
zarar ediyor, maliyeden yardım alıyor. 
Bunlar saçma ve efkârı  tağlit eden sözler-
dir... 
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Türk sularında nakliyatın icrası amme 
hizmetidir. Ve bu amme hizmetini ifa 
eylemek de Devletin vazifei  esasiyesinden-
dir. Devlet, ben bu amme hizmetini biz-
zat yapacağım dedikten sonra vatanda-

şın o sahadan çekilmesi tabiidir. Fakat, 
çekilirken vatandaşın hakkını veriyoruz... 
Daha fazla  bir şey yapmak, diğer vatan-
daşların hakların tecavüz olur ki bu da 
doğru olmaz.... 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA'NIN İZMİR'DE YAPTIĞI KONUŞMA 

İsmet  Paşanın İzmir'deki  konuşması,  başka yerlerde  pek rastlanmayan  ilginç özel-
likler  taşıyor. Konuşmanın  çerçevesi, ekonomide  benimsenen çizginin, tüm öteki  poli-
tikalardaki  gibi, bir uygarlık  anlayışına oturtulmasıdır.  İsmet  Paşa, Cumhuriyet  yöne-
timi için bu çerçevenin vazgeçilmezliğini  çok net bir biçimde  ve bir yeni hamle döneminin 
başlangıcına özgü bir üslûpla dile  getiriyor.  Akdeniz'i  (o  tarihte  'Ege'  sözünün kullanıl-
madığını  düşünürsek)  Cumhuriyet  rejiminin bir uygarlık  ve siyaset platformu  olarak  al-
gıladığını  vurguluyor-,  Cumhuriyetin  çağdaş  bir rejim olabilmesini,  Akdeniz'e  kavuşmakla 
başlayan bir hamleler  zinciri kurabilmeye  bağlıyor.  Bu zincirin güncel halkası  ise, eko-
nomide  devletçilik  olmaktadır.  Çünkü,  Cumhuriyet  yönetiminin geri bırakılmış  olduğunu 
saptadığı  Türk  toplumunun ve ekonomisinin çağdaş  dünya  ile arasındaki  mesafe,  ancak 
devletçiliğin  kendine  özgü politikalarıyla  (Akdeniz'e  erişmek  gibi "hususi tedbirlerle") 
kapatılabilecektir. 

İsmet  Paşa'nın,  konuşmada,  ağırlığını  sürdürmekte  olan buhrandan  söz etmeyişi, 
buna karşılık  yüksek  bir çalışma temposu ve devletçi  örgütlenmeyle  yürütülecek  bir geliş-
me dönemini  hedef  göstermesi  de  dikkat  çekicidir. 

O günün, Cumhuriyetin  yöneticilerini,  İsmet  Paşa'nın  1932 Nisan  ve Mayıs'ında 
yerinde  görerek  etkilendiği  Sovyet  sanayileşme deneyimi  üzerinde  düşünmeye  ve Sovyet-
lerden  sağlanan sanayi kredisiyle  eskidenberi  özlemi çekilen  bir benzeri sanayi hamle-
sinin Türkiye'de  de  başlatılmakta  olduğu  gibi bir düşünce  noktasına  getirmiş  olup olma-
dığı,  şüphesiz tarih araştırıcılarının  işidir. 

27.7.1932 

İSMET PAŞA — Akdeniz binlerce 
senedenberi medeniyet havzası ve dünya 
siyasetinin geçitidir. Gazi meydan mu-
harebesinin netiycesini ifade  eden he-
defi  değil; Akdeniz siyasetinde ve Ak-
deniz medeniyetinde Türk milletinin la-
yık olduğu yüksek mevkii almak he-
defini  göstermiştir. Millî mücadele de-
diğimiz tarih safhasının  fârikası  budur. 
Türk milleti binlerce senedenberi me-
deniyetinde ve siyasetinde başlıca mev-
ki tuttuğu Akdenizden sunî ve cebrî ola-
rak uzaklaştırılmak istendi. Türk milleti 
kendi iradesiyle ve yenilmez azmiyle Ak-
denizdeki mevkiini ve vazifesini  istirdat 

eyledi. Geçen on sene bir daha ispat et-
miştir ki, Türk milletinin Akdeniz'deki 
mevkii yalnız onun bir hakkı değil, insa-
niyet ve medeniyetin hayırı için "arzu edil-
mesi iycap eden haklı ve lazım bir şeydir. 
Akdeniz'de Türkiye kuvvetli bekçilik, sa-
dık ve dürüst dostluk, milletler ailesinde 
eyi geçjmli büyük ve sulhperver bir unsur 
olarak elzem bir mevcudiyettir. 

Nazarî olarak bir harbin son ve katî 
netiycesini büyük ordularına göstermek 

-vaziyetinde iken, Gazi'nin Akdenizi ancak 
ilk hedef  olarak göstermesine de dikkat 
etmeliyiz. Millî mücadelenin ruhunu ve 
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Gazi'nin yüksek rolünü Sevr muahede-
sinden kurtulmak çerçevesinde görmek 
dar ve kısa bir anlayıştır. 

Millî mücadele Türk milletinin öy-
le bir dirilmiş kıyamıdır ki, Sevr meselesi 
bu kıyamın ancak bir safhası,  ilk safha-
sıdır. Vakıa en yeisli safhası  idi. Diğer 
safhalara  varmak için ateşle, demirle ve 
kanla atlanması lazım gelen göz yıldırıcı 
safhası  ve ilk hedefi  idi. Diğer hedefler 
daha kolay olmamıştır ve daha kolay ol-
mıyacaktır. 

Türk milletinin davası, yüksek ve 
medenî bir milletin asilane ideal davası-
dır. Bu davaya özenenlerden nice akıllı 
geçinenlerin gözleri iki mızrak boyundan 
ilerisine yetişmedi ve kendini babayiğit 
sanan nicelerinin sinirleri de üç günden 
fazla  dayanamadı. Bu dava uzun ve çe-
tin bir davadır. Buna bütün ehemmiye-
tiyle Gazi nesli sarılmıştır. Şimdiki nesil-
ler ve gelecek nesiller bu davanın arka-
sından yorulmadan ve dinlenmeden ko-
şacaklardır. Koşmaya mecburdurlar. 

Türk milletinin iradesi ve demiri, 
ilmi ve tekniği, serveti ve insanlığı ve ni-
hayet yine iradesi ve demiri mütemadiyen 
artırılmak lazım gelmelidir. Büyük Türk 
davası için her şeyden evel tam ve geniş 
ve iftihar  olunur mahiyetle Türk milli-
yetini millî ve beynelmilel siyasetimizin 
temeltaşı olarak koymak lazımdır. Bu te-
mel Gazi'nin mübarek ve sarsılmaz eliyle 
siyasî mevcudiyetimize yerleştirilmiştir. 

Türk milleti bu kâinatta diğer milletlerin 
veya devletlerin lütfi  ile doğmamıştır. 
Türkiye cihan içinde varlığını ancak ken-
di iradesiyle ispat etmiştir. Büyük millî 
davanın ilk aşılacak bir merhalesi de rö-
nesansm ve son zamanların mahkûm et-
tiği çürümüş usuller yerine modern, en 
yüksek, en insanî usullere müstenit bir 
devlet kurmaktır. Layik ve cümhuriyetçi 
zihniyetini millî davanın esaslı şartı say-
mamızın sebebi budur. Büyük Türk da-
vasını başarmak, inkılapçı olmadan asla 
mümkün olmaz. 

Asırlarca geri bırakılmış bir cemiyeti 
kudretli, mücehhez bir hale getirmek, 
âcizleri ve geri kalmışları son derece 
merhametsiz şartlar ve amiller içinde se-
lâmete erdirebilmek için cemiyeti bir an 
evel yetiştirmek lazımdır. Durmak ve din-
lenmek ancak hırsı arttırır ve ancak hırsı 
kolaylaştırır. Bahusus iktisadî sahada mil-
leti müdafaa  etmek başlıca mecburiyeti-
mizdir. İktısaden kuvvetli ve taşkın olan-
lar menfaat  sahalarının aşırı ve maniasız 
kalmasını istiyebilirler. İktısaden geri kal-
mış olanların mümkün olduğu kadar ma-
işetlerini müdafaaya  çalışmaları ise hem 
hakları ve hem vaziyfeleridir.  İlmen ve 
iktısaden geri bırakılmış bir cemiyetin 
çok çalışmaktan ve hususî tedbirlerle ye-
tişmekten başka çaresi yoktur. İktisatta 
millî varlığı müdafaa  etmek ve iktisatta 
milletin geri bırakıldığı mesafeleri  kapat-
mak mecburiyeti iktisadî devletçiliğimi-
zin iyzahıdır. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEYİN TAMİMİ 

1932 yılı sanayileşmenin ve devletçiliğin  dönüm  noktası  olmuştur.  Sanayileşme  ha-
reketine  karar  verilmiş ve girilmiştir.  l932'«/7; Temmuz  ayında  yasalaşan Devlet  Sana-
yi Ofisi  ve Türkiye  Sanayi Kredi  Bankası sanayileşmenin ana çerçevesini oluşturacaktır. 
Bu devletçi  bir kurumlaşmanın  da  çekirdeğidir.  Devletin ekonomide  yatırımcılığı,  işlet-
meciliği  ve bunların finansmanı  buradan  kaynaklanacaktır. 

Bu model,  ekonominin karar  ve yönetim merkezi  olan İktisat  Vekaletinde  tasarlan-
mıştır. Modelin  yürütülmesi  de  bu Vekaletin  ellerinde  olacaktır.  Ayrıca, ekonominin bu 
yeni sermaye birikimi  modeline  göre yönlendirilmesi  gibi, günlük  yönetimi de  aynı Ve-
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kaletçe  yapılacaktır.  1932 yılı, ekonominin günlük  yönetiminde  de  devletin  karar  gücü-
nü artıran yeni kontrol  kararlarına  sahne olmaktadır.  Bütün bunlar,  1930"dan  sonra 
devletçilik  ilkesinin  CHF  programına yerleştirilmesinde  ve devletçilik  uygulamalarının 
başlatılmasında  kilit  role sahip görünen İktisat  Vekili  Mustafa  Şeref  Beye karşı,  özel 
kesimin çeşitli  çevrelerinde  oluşan tepkileri  büyütür. Sonunda,  Mustafa  Şeref  Beyin 
"sağlık  gerekçesi"ne  dayanan  istifası,  1932 Eylülünün  başlarında  kabul  edilir. 

Yeni  İktisat  Vekili  İzmir  Mebusu  ve İş  Bankası Umum  Müdürü  olan Mahmut  Ce-
lâl  Bey (Bayar)  dir.  İstanbul  Ticaret  ve Sanayi Odası  Mecmuası'nın  1932 yılı Eyliil 
sayısı Celâl  Beyin bir fotoğrafıyla  süslediği  haberini şöyle vermektedir: 

"Celâl  Bey Türk  inkılabının  mümtaz şahsiyetlerinden  olduğu  gibi, Türk  bankacılı-
ğının da  müessisidir.  Celâl  Beyin idaresinde  çalışan 'Türkiye  İş  Bankası'  vakıfane  ve mii-
debbirane  faaliyeti  sayesinde  az zamanda  büyük terakki  ve inkişaflara  mazhar olarak 
Türkiye  Cümhuriyeti  iktisadiyatının  mühim bir rükıiü  olmuş ve ecnebi mali âleminde  de 
büyük nüfuz  ve mevki kazanmıştır." 

Aşağıda,  Mahmut  Celâl  Beyin, İktisat  Vekili  olduktan  sonra yayınladığı  tamim yer 
alıyor. 

11.9.1932 

MAHMUT CELAL BEY (İKTİSAT 
VEKİLİ) — Büyük şeflerimizin  takdir ve 
iradeleri üzerine İktisat Vekâleti umurunu 
uhteme aldım. Vekâlete geçtikten sonra me-
saimize nasıl bir istikamet ve cereyan ve-
rileceği, hususî bir merak ve alâka ile bekle-
niyor. Şu bir kaç gün içinde vaki olan mü-
racaatlardan ve bu yoldaki neşriyattan 
merak ve alâkanın derecesini daha iyi 
anlıyorum. Hemen ifade  edeyim ki, İkti-
sat Vekâleti için yeni bir hattı hareket, 
yeni bir istikamet aramak mevzuubahs 
olamaz. Çünkü iktisadî sahada mesai 
ve faaliyetimizin  esasları Fırkamızın umu-
mî riyasetinin beyannamesinde ve Fır-
kanın programında her türlü tereddüdü 
izale edecek bir vuzuh ve yüksek bir iha-
ta ile çizilmiştir. 

Bu mevzu üzerinde uzun uzadıya be-
yanatta bulunmaktan ziyade kanaatimce 
Umumî Riyaset beyannamesile Fırka 
programındaki esasları hatırlatmak va-
ziyeti en ivi tenvir eden bir vasıta olacak-
tır: 

Umumî Riyaset beyannamesi ve Fır-
ka programı ikinci kısım C. Fıkrası. 

Türkiye Cümhuriyeti halkım yarı ay-
rı sınıflardan  mürekkep değil ve fakat  fer-

dî ve içtimaî hayat için iş bölümü itibari-
le muhtelif  mesai erbabına ayrılmış bir 
camia telâkki etmek esaslı prensiplerimiz-
dendir. 

Küçük çiftçiler,  küçük sanayi erbabı 
ve esnaf,  amele ve işçi sanayi erbabı, bü-
yük arazi ve iş sahipleri, tüccar, serbest 
meslek erbabı Türk camiasını teşkil eden 
başlıca çalışma zümreleridir. 

Bunların her birinin çalışması diğer-
lerinin ve umumî camianın hayat ve saa-
deti için zaruridir. 

Fırkamızın bu prensiple istihdaf  etti-
ği gaye sınıf  mücadeleleleri yerine içtimai 
nizam ve tesanüt temin ve birbirini nak-
şetmeyecek surette menfaatlerde  ahenk te-
sis eylemektir. 

Menfaatler  kabiliyet, marifet  ve ça-
lışma derecesile mütenasip olur. 

(Fırka programı üçüncü kısım 6 nu-
mara). 

Memleketin inkişafında  bütün tica-
ret faaliyetleri  mühimdir. Normal çalı-
şan ve tekniğe istinat eden sermaye sahip-
leri teşvik ve himayeye lâyıktır. 

% 
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(Fırka programı: üçüncü kısım nu-
mara 1) 

İktisatta hareketli sermaye mühim-
dir. Normal sermayenin yegâne membaı 
millî sâi ve tasarruftur. 

Bunun için çalışmayı arttırmak fert 
ve aile hayatında ve umumiyetle devlet 
idaresinde mahalli ve millî idarelerde ta-
sarruf  fikrini  kökleştirmek fırkamızın  baş-
lıca prensipidir. 

Fırka Umumî Riyaset beyannamesi 
ve fırka  programı. 

(Üçüncü kısım numara V). 
Küçiik, büyük sanayi, iptidaî madde 

miistahsıllarının menfaatlerine  de uygun 
himayeye nail olacaklardır. 

Fırka Umumî Riyaset beyannamesi: 

Memleket içindeki dokuyucu tezgâh 
ve küçük, büyük fabrika  sanatlarına inki-
şaf  vermek emelimizdir. 

Fırka Umumî Riyaset beyannamesi 
ve fırka  programı. 

(Kısım üçüncü numara VII) 
Harici ticaretimizin tanzimi başlıca 

işimizdir. Bu hususta ticaret erbabının fa-
aliyetini semereli kılacağız. Millî mahsulât 
ve muamelâtımızın revaçlarını teshil, şöh-
retlerini muhafaza  ihraçlarını temin ted-
birlerile yakından alâkadar olacağız. 

Fırka programı. (Dördüncü kısım numa-
ra 3) 

Gümrük tarifelerini  ve muameleleri-
ni milletin iktisadî menfaatlerine  daha 
uygun şekillere koymağa çalışmak ehem-
miyet verdiğimiz hususlardır. 

Fırka programı (üçüncü kısım nu-
mara III) 

İthalâtın ihracattan fazla  olmaması 
ve en nihayet ayni kıymette olması tediye 
muvazenesinin temini için elzem addetti-
ğimiz şarttır. 

Fırka Umumî Riyaset beyannamesi. 

Millî vaziyetimizi refaha  ve inkişafa 
doğru hareketli bir gidiş haline koymak 
hususundaki düşüncelerimize kuvvetle 
bağlıyız. 

Fırka umumî riyaset beyannamesi ve 
Fırka programı "üçüncü kısım madde 
13". 

İktisadî mülâhazalarımızda: Her-
hangi vekâlet ve makamlara taalliik eden 
bütün devlet işlerinin millî iktisat noktai 
nazarından mutlak kârlı ve faideli  olması 
kaidesini umumiyetle esas tutarız. Eski-
den kalmış kanun ve usullerin, zamanla 
bu noktadan ıslahına ehemmiyet veriyo-
ruz. 

Riyaset beyannamesi ve Fırka prog-
ramı "üçüncü kısım numara IV" 

Çiftçilerimizi  kredi ve istihsal koo-
peratifleri  gibi iktisadî teşekküllere maz-
har etmek ve bu teşekkülleri terakki ve 
tekâmül ettirmek gayemizdir. 

Fırka Umumî Riyaset beyannamesi 
ve Fırka programı "üçüncü kısım numa-
ra V" 

Küçük san'atlar erbabını ve esnafını 
müşkül vaziyetlerden kurtararak ve onları 
daha kuvvetli ve emniyetli bir vaziyete 
sokmak ve onlara kredi müesseseleri ya-
ratmak düşündüğümüz esaslı noktalar-
dandır. 

Fırka programı "kısım üç numara 
II" 

Kredi ve sigorta işlerile ihtiyacın ta-
lep ettiği ehemmiyetle iştigal olunacak-
tır. Kredide ucuzluk kolaylık temini baş-
lıca emelimizdir. 

Fırka Umumî Riyaset beyannamesi 
ve Fırka programı (kısım üç numara V) 

Milliyetçi Türk amelesi ve işçileri 
mevcudiyetleri ve emeklerile Türk cami-
asının kuvvetli uzuvlarıdır. Bu itibarla 
amele ve işçilerin hayat ve haklarını ve 
menfaatlerini  göz önünde tutarız. 
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Fırka programı (üçüncü kısım nu-
mara Y). 

Sai ile sermaye arasında ahenk tesisi 
ve bir iş kanunu ile ihtiyaca kâfi  hüküm-
lerin vaz'ı Fırkanın mühim işleri arasın-
da görülür. 

Fırka Umumî Riyaset beyannamesi.. 

- Sanayi kredisine ehemmiyet vermek-
teyiz. 

Fırka programı (üçüncü kısım numa-
ra V) 

Sanayi ve Maadin Bankasını hareket-
li bir sermaye ile teçhiz etmek aslî düşün-
celerimizdendir. 

Fırka umumî riyaset beyannamesi. 
Üzerinde yaşadığımız vatan servet 

membalarını işletmek ve bu suretle istik-
balimizi açmak ve aydınlatmak için ya-
pılabilecek olan her tedbire tevessül olu-
nacaktır. 

Fırka umum riyaset beyannamesi ve 
fırka  programı (ikinci kısım C fıkrası). 

Ferdî mesai ve faaliyeti  esas tutmak-
la beraber mümkün olduğu kadar az bir 
zaman içinde milleti refaha  ve memleke-
ti mamuriyete eriştirmek için milletin 
umumî ve yüksek menfaatlerinin  icap et-
tirdiği işlerle bilhassa iktisadî sahada Dev-
leti filen  alâkadar ve faal  kılmak mühim 
esaslarım ızdandır. 

Bu madde fırkanın  selâhiyettar lisa-
nile şöyle izah edilmiştir. 

Memleketin bütün istihsal memba-
ları ve vasıtalarını Devletleştiren, serbest 
ticareti, mülkiyet hakkını tanımayan, ser-
best sermayenin çalışmasına müsaade et-
meyen ve bütün İktisadî faaliyetleri  be-
nimseyen, aşırı Devletçilik fikrine  yol aç-
mıyacak bir vuzuh vardır. 

Kanaatimce memleketin iktisat ve. 
faaliyet  sahasında fertlerin,  şirketlerin, 
münhasıran devletin ve yahut millî iktisat 
kuvvetlerde müştereken devletin mesaisi 

ile yaratılacak; yapılacak sayısız işler var-
dır. 

En mühim iş millî iktisadiyatımızın 
inkişafı  için seferber  edilecek olan bütün 
bu millî kuvvetlerin faaliyeti  arasında he-
saplı ve samimî bir ahenk temin etmekte-
dir. 

Türk içtimaî ve millî hayatında na-
muskârane, liyakatle, saiyle temin edile-
cek kazançlar; içtimaî bir şaibe değildir. 
Bunun aksine olarak, muhitimizde şayi 
olan telâkkilerin, esas prensiplerimizle 
alâkası Millî servete bir zerre daha ilâve 
edebilmek muvaffakiyeti  bilâkis hepimiz 
için sevinç vesilesi olmalıdır. 

Umumî buhran münasebetile içinde 
bulunduğumuz vaziyette tek bir kıyye de 
olsa bir az daha ekmek verebilmek mem-
leket hesabına ihmal edilmiyecek bir fai-
de olduğunu kabul etmelidir. 

Nerede iş hayatı, sanayi hayatı, ka-
zançlı ticaret hayatı ziraî faaliyet  varsa, 
o muhitte mutlaka nisbî bir refah  ve hu-
zur fazlalığı  vardır. Onun için memleketin 
her tarafında  şuurlu, teknike müstenit iş 
yaratmak ve himaye etmek esaslı bir ga-
yemiz olmalıdır. 

'Millî paramızın kıymetini muhafaza 
etmek esaslı ve millî bir ümdedir. Tediye 
muvazenemizin tanzimi için ticarî ve ikti-
sadî hayatımız üzerinde bazı tedbirler al-
mak zarurîdir. 

Bu zaruretin derecesini ve alınacak 
tedbirlerin hududunu tesbite yarayan en 
doğru mikyas, paramızın kıymetini muha-
faza  esasıdır. Kontenjantman yoluyle itti-
haz edilen bütün tedbirlerde bu esas bir 
azimet noktası olacaktır. 

Bu meyanda büyük bir ümit ile giriş-
tiğimiz sanayi harekâtının inkişafına  ça-
lışmak kararında sabit bulunuyoruz. Mem-
leket ticaret ve iktisat hayatının şuurlu 
ve devamlı mesaiye ihtiyacını ve yukarıda 
izah ettiğim prensipleri daima göz önünde 
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bulundurarak mesai arkadaşlarımın de- beklediğim ciddiyet ve feragatla  çalışma-
rühte eyledikleri vazifelerde  kendilerinden larını ehemmiyetle rica eylerim. 

$ 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN 
MECLİS AÇIŞ KONUŞMASİ 

Reisicumhurun 1932 Meclis  konuşması kısadır.  Bu kısa konuşmada,  ekonomiyle  il-
gili  ağırlık  merkezi,  uygun önlemleri  almayı bilen ve beceren bir yönelim sürdürebilmek 
noktasında  toplanmaktadır.  Düşüncelerin, buhrana karşı  etkili  önlem alabilmek  üzerin-
toplandığı  izlenimini vermektedir.  Denk bütçe ve sağlam para, böyle bir yönetimin ilke-
leri olarak  yinelenmektedir. 

1.11.1932 

REİSİCUMHUR G. M. KEMAL 
PAŞA — Beynelmilel siyasi ve iktisadi 
buhranlardan beşeriyetin duymakta ol-
duğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. Si-
yasi buhranın mahiyeti, silahları bırakma 
konferansının  müşküllerinde hulâsa ola-
rak mtişahade edilebilir. İktisadi buhran 
ise, milletler arasında mübadelenin azal-
ması ve daralması şeklinde sahasını ge-
nişletmiş ve tesirini artırmıştır. 

Bizim kanaatimizce beynelmilel si-
yasi emniyetin inkişafı  için, ilk ve en mü-
him şart, milletlerin hiç olmazsa sulhu 
muhafaza  fikrinde,  samimi olarak birleş-
mesidir. Biz iktisadi genişliğin temelini 
de, ancak her milletin refahla  yaşamağa 
ve ilerlemeğe hakkı olduğunu teslim eden 
bir zihniyetle, bütün milletlerin birlikte ça-
lışmaları yolunun bulunmasında görüyo-
ruz.... 

Beynelmilel iktisat güçlüklerine karşı, 
halin icabına göre, müdafaa,  muvazene, 
inkişaf  tedbirlerini almaktayız. Karşısın-

da bulunduğumuz her imkânı genişlik 
ve kolaylık yolunda tatbik etmeğe çalışı-
yoruz. Milli iktisadın ve paranın göster-
diği kudret ve istikrar, alınan tedbirlerin 
isabetine kanaat verecek mahiyettedir. 

Bütçenin vaziyeti, tahminlerin bu yıl 
tahakkuk edebileceğine kuvvetli umut ver-
mektedir. Her halde muvazeneli bir büt-
çenin temini, gelecek yıla düşen kaygu-
larımızın, yine esası kalacaktır. 

Her zaman göz önünde bulundurdu-
ğumuz ana işlere, aravermeden, devam 
etmeğe mecburuz. Demiryolu programı-
nın tatbikma devam edeceğiz. Ziraat sa-
hasında ıslah müesseselerini tamamlıya-
cağız. İhracat mallarımıza hariçte alıcı 
bulmak ve satışlarımızı genişletmek için, 
her tedbiri arayıp bulmak ehemmiyet 
verdiğimiz noktadır. Milli ihtiyaç ve men-
faatlerimizin  mübrem kıldığı sanayi şu-
belerinin bir an önce tahakkuk ettirilme-
sine hassasiyetle çalışıyoruz. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA'NIN 
TASARRUF VE YERLİ MALI HAFTASININ AÇILIŞINDA 

YAPTIĞI KONUŞMA 

İsmet  Paşa"nın konuşması tasarruf,  denge  ve istikrara  yöneliktir.  1929 / 30'dan 
başlayarak  bu yolda  alman önlemlerin  sadece  buhrana karşı  korunmayı  değil,  yerli ser-
mayeye dayanarak  gelişmeyi de  amaçladığı,  bu konuşmanın bir özelliği  olmaktadır. 

12.12.1932 
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BAŞVEKİL İSMET PAŞA — Millî 
tasarruf  ve iktisat mücadelesi bizim mem 
leketimizde büyük buhranın karşılığı ve 
cevabı olarak ifade  edilmiştir. 

Büyük buhran, bu memleket kazan-
dığından fazla  sarfeder  bir halde artık 
yaşayamaz fikrini  ortaya atmıştır. 

Büyük buhran sebebiyle millî para-
nın üç dört sene evel gösterdiği kararsız-
lık, ve sarsıntıyı tamamen hatırlarız. Bili-
yorsunuz ki bilhassa o zamanlar, yani 
birkaç sene evel, millî para üzerinde hu-
sule gelen tesirler iktisadî, hattâ ruhî ol-
maktan ziyade malî bir dert sayılıyordu. 
Güya paralar, kâfi  derecede altın karşılı-
ğı olursa ve memleket her sıkıştığı zaman 
dışardan kolayca para bulup ihtiyacını 
karşılayabilirse sarsılmazdı. 

Bu usulü tatbik edenler hatalarını 
acı bir surette anladılar. Biz paramız ol-
madığı bir zamanda, hattâ hazır ve kolay 
para ile malî meseleleri halletmek cazi-
beli ve kolay anlaşılır bir tedbir görüldü-
ğü zamanda dahi, işin güç tarafını  fakat 
sağlam tarafını,  müspet tarafını  ihtiyar 
ettik. Bizim iddiamız, ferdin  hayatında 
olduğu gibi, milletin hayatında da kazan-
dığından fazla  sarfeden,  mütemadiyen 
kendi etini yiyip çürütmekte olan gibi 
mahvolmağa mahkûmdur. 

Binaenaleyh her şeyden evel bu der-
din kapatılması lazımdır. İnsan kazandı-
ğından fazla  sarfedemez,  bir millet kazan-
dığından fazla  sarfedemez  ve etmemeli-
dir. Eğer bu kadar basit kaidelere riayet 
edilirse ferdî  hayat ve milletin hayatı sağ-
lam temellere istinat ettirilmiş olur. 

Millî tasarruf,  yalnız ferdin  yarını 
düşünüp te kendisine bir kaç para ayır-
ması değildir. Millî tasarruf  fikri  ve cere-
yanı, millî sermaye fikri  ve cereyanıdır. 

Büyük memleketlerin inkişafı,  büyük 
memleketlerin sanatta, ziraatta, kültür-
de, medeniyetin her sahasındaki inkişafı 
bir çok paralar sarfına  mütevakkıftır. 

Büyük milletler bu parayı her şeyden 
evel millî sermayelerle temin edebilirler. 

Millî paranın kiyafet  etmediği yerler-
de hariçten yardım alınır. Ama hariçten 
yardım, müstakil yaşıyan, millî istikamet-
lerde inkişaf  etmek istiyen herhangi bir 
milletin kurtulmasında, ilerlemesinde yal-
nız başına tek vasıta olmamış ve yalnız 
başına tek vasıta olmayacaktır. 

Demek istiyorum ki millî inkişafların 
tarihlerinde, millî kudret, millî sermaye 
meselesi başlıbaşına bir âmildir. 

Millî sermayenin, bizim memleketi-
mizde, memleket iymarı, büyük ve fayda-
lı teşebbüsler, hususî ve müspet işler için 
vâsi mikyasta kullanılmamış olmasının 
sebebi bir defa,  tasarruf  fikrinin  olgun, 
geniş olmaması ikincisi, emniyet edile-
memesidir. 

Millî sermayenin yükselebilmesi, sa-
dece emniyetin, memleketin kanunlarına, 
müessesatına, yarınına ve geleceğine em-
niyetin başlıbaşına delilidir. 

Millet olarak bundan bir adım daha 
ileri gideceğiz. Gitmeğe mecburuz. Millî 
tasarruf  halindeki millî sermayeye, em-
niyetli olan büyük memleket ve millet iş-
lerinde faydalı  ve semereli bir surette 
kullanılmak yolunu arayacağız. 

Millî iktisat fikri  son senelerde artık 
her milletin bütün sıkıntılarına deva ve 
yegâne çare zannolunan bir mevzu ol-
muştur. En zengininden en fakirine  kadar 
dünyanın her milleti bugün her vesile ile 
"yerli malı alınız, yerli malı almaktan 
başka çaremiz yoktur" diyor. Bizim millî 
iktisat sahasında yapacak çok işlerimiz 
vardır. Eğer biz, benim kanaatimce daha 
muğlak mevzulara girmeden evel, yalnız 
yiyeceği ve yalnız giyeceği yerli olarak 
temin etmek azminde kadın ve erkek, her 
vatandaşı her aileyi ikna edebilirsek, ar-
kadaşlar, yakın bir zamanda Türkiyenin 
vâsıl olacağı seviyeyi tasavvur etmeğe ha-
yaller yetişmez. 
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Yerli malı mevzuunda bir noktayı 
daha dikkatinize arzetmek isterim. Bu da, 
bizim yiyecek, giyecek kabilinden, malla-
rımızın yalnız ihracat malı olarak düşü-
nülmemesidir. Bizim kuru meyva ve yi-
yecek ihracat malı olan eşyamızın mün-
hasıran hariçten alıcı beklemesi, onların 
kıymetini düşürmek için doğru çalışmı-
yan mutavassıtlara fırsat  oluyor. 

Biz, yerli yiyecek ve giyeceği kendi 
ülkemizde ihtiyaçlarımızı temin edecek 
kadar bol bol sarfedersek,  bugün ihraç 
etmekte olduğumuz gerek yiyecek gerek 
giyeceği kâmilen dahilde sarfedebiliriz,  ve 
o vakit hariçteki alıcılarımıza bütün sar-
fettiklerimizin  bir mislini daha istihsal 
edip mal tederik etmeğe mecbur olaca-
ğız. 

Son zamanlarda hemen her mem-
lekette iktisat yolunda millî muvazene 
için alınan tedbirler beynelmilel alış ve-
rişi çok daraltmıştır. Bugün bazı müşa-
hede ve nazariyelere göre dünyanın çek-
tiği dertlerin en büyük bir sebebi millet-
lerin yekdiğerleriyle alış veriş etmekten 
çok uzaklaşmış olmaları ve bu yollara 
aşılmaz manialar koymalarıdır. Eğer biz 
kendi pamuklarımızı kendi fabrikaları-
mıza satamazsak, ne rençber, ne fabri-
kada çalışan, hiç bir şey alamıyacaktır. 

Millî iktisadımızın esasları halkımız-
da refah  ve imkânı arttırdıkça bizim dı-
şarıda almak kabiliyetimiz o nisbette ar-
tacaktır. 

Bizim noktai nazarımızda millî ta-
sarruf  ve iktisat, Türkiyenin beynelmilel 
ticaretini temin edecek, bunu arttıracak 
olan bir vasıtadır. Beynelmilel sahada tut-
tuğumuz yol bütün milletlerin mümkün 
olduğu kadar yekdiğeri ile alış veriş ede-
rek bugünkü buhranın dertlerini izale 
edecek yolu bulmalarına samimî olarak 
yardım etmektir. 

Elimizde olan iktisadî teşebbüsler, 
yani bu memlekette dokumacılığı bir an 
evel tesis etmek, kolay ve en lazım sanat-
ları süratle meydana getirmek fikirleri 
bizim için bir tasavvur değil bugün elde 
takip ettiğimiz, teşebbüslerdir. Ümit ede-
riz ki gelecek seneki içtima günleri sanayi 
noktai nazarından gelecek seneye kadar 
yeni müspet neler yapılmış olduğunu ifa-
de etmek için bize çok fırsat  verecektir. 

Bu sözlerle bilhassa bugün kolaylıkla 
temini mümkün olan ilk ve mübrem sayı-
lanları murat ediyorum. Bu istikamette 
her senemiz yeni eserler tahakkuk ettir-
mekle mümtaz olacaktır. Bizim millî ik-
tisat noktai nazarından bütün ıstıraplara, 
beynelmilel müşkülata karşı takınmamız 
lazım gelen tavır şudur: Nefsimize  mem-
leketin iktisadî kudret ve istikbaline iyti-
mat ederek çok hevesle çalışmak, katî bir 
iytimatla mücehhez olarak çok çalışmak, 
sarfettiğimiz  gayretlerin mutlak ve mutlak 
müspet semere vereceğine inanarak çalış-
mak. Bizim şiarımız işte bu olacaktır. 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE OSMANLI DÜYUNU UMUMİYESİ HAMİLLERİNİN 
MÜMESSİLLERİ ARASINDA AKTEDİLEN MUKAVELENAMENİN 

TASDİKİNE DAİR (1  /299)  NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

OSMANLİ  BORÇLARININ  ALACAKLILARININ  TEMSİLCİLERİ  İLE  İMZALANAN  SÖZLEŞMENİN 
ONAYLANMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 
(MALİYE  VEKÂLETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

14 Teşrinisani 1928 

ESBABI MUCİBE 

Eski Osmanlı İmparatorluğu düyunu umumiyesinden Türkiye'ye isabet eden resülmal itibari ve müret-
tebatı seııeviyye hissesine ait bilcümle mesaili, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Muahedenamesi ahkâmına ve 
düyunu mezkûrenin mürettebatı seneviyesinin tevziine mütedair 18 Nisan 1925 tarihli hüküm ilâmına ve işbu 
ilâmın icrasını teminen tebliğ edilen cedavile ve keza aynı düyunu umumiyenin resülmali itibarisinin tevzii Ko-
misyonunun mukarreratına ve bu mukarreratı tatbikan tebliğ kılınan cetvele istinaden, bilittifak  hal ve tesvi-
ye makşadiyle Türkiye Hükümeti Cumhuriyesinin bu hususta salâhiyeti lâzımesini haiz Murahhas sıfatiyle 
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Fethi Beyefendi  Hz. ile Osmanlı Düyunu Umumiye hamilleri mümessilleri Pa-
riste içtima akdetmişler ve Hükümetimizin son derecede hüsnüniyetle idare ettiği bu içtimada geçen çok çetin 
müzakerelere rağmen murahhaslarımızın inhina etmeyen azimleri istihsali mümkün azami neticeleri alarak 
mazinin devrettiği borçları milletin hakkı hayatı ve inkişafı  iktisadisini işkal etmeyeceği tahmin edilen bir şek-
li halle raptolunmuş ve bu mesai bir Mukavele halinde 13 Haziran 1928 tarihinde Paris'te akt ve imza edilmiş-
tir. 

1927 MALİ SENESİ NİHAYETİNE KADAR OLAN EMANATI ADİYE VE 
BÜTÇE EMANATININ SURETİ TESVİYESİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI 

(MALİYE  VEKÂLETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

12 Mayıs 929 

ESBABI MUCİBE 

Hükümeti sakitaca dipozito ve sair suretlerle tevdi edilmiş olan emanati adiyenin yekûnu mühim bir mik-
tara baliğ olmaktadır. 

Bunlardan bir kısmı ahkâmı umumiye müruru zamana uğramış ve bir kısmı da ashabı ortadan kaybol-
mak dolayisile talep edilemiyerek hesaben devroluna gelmiştir. Hükümeti milliyenin teessüsünden sonra emana-
ti adiye ve bütçe emanatında mukayyet bir kısım matlubat daha vardır ki bunlar da ashabı tarafından  daima 
müracaat edildiği halde vaziyeti maliyenin ademi müsadesi hasebile tasviye edilmemiştir. 

Mıkdarı mühim bir yekûna baliğ olan salifülarz  matlubat için bir tesviye çaresi bulmak ve bunlardan 
müruru zamana uğrayanlarla manii tesviye olanları tasfiye  eylemek mecburiyeti hasıl olmuştur. 927 senei ma-
liyesi nihayetine kadar emanati adiye ve bütçe emanatında mukayyet evraka ait evrakı müsbitelerin merkez-
de teşkil olunacak bir komisyon tarafından  celp edilerek birer birer tetkiki ve bunlardan lâzımmüttesviye olan-
ların tefrik  ve mıkdarlarının tedeyyün ettirilmesi ve bu kabil alacakların tesviyesini talep için de bir müracaat 
haddi tayin olunması muvafık  ve zaruri görülmüştür. Salifülârz  komisyon tarafından  hakikî olarak tespit edi-
lecek matlubat için ashabı tarafından  (kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında)  arzuhallarla mahal-
lî malsandıklarına müracaat edilerek alacaklarının istenilmesi tespit edilmiştir. Bu müddet zarfında  şayet as-
habı müracaat etmiş ise kendisine alacağı mıkdarında Hazinece bono verilmesi ve müracaat etmiyenlerin ala-
caklarının da müruru zamana uğratılarak Hazine menfaatine  sakıt olması suretile seneden seneye devredilen 
ve hesapları karma karışık eden şu vaziyetin önünün alınması düşünülmüştür. Hazine tarafından  verilecek bo-
nolar on sene zarfında  müsavi taksitlerle ödeneceğine binaen bu şekli tesviye malî vaziyete sekte iras etmiye-
ceği gibi ashabının da mağduriyetini mucip olmıyacaktır. Çünki hazinece on sene zarfında  ödenmek üzere as-
habına verilecek bonolar tedavül edecek ve Devlet münakaşa ve müzayedelerine teminat olarak ta başabaş 
kabul olunabilecektir. 
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30 Mayıs 1929 
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Sakıt hükümetin bütçeden mütevellit borçlarının mahsubu için 23 Nisan 1340 tarihli bir kanun tanzim 
olunmuş ve bu kanuna 27 kanunsani 926 ve 24 mayıs 928 tarihli kanunlara zeyledilmiştir. Kabul olunan bu hü-
kümlerin tatbiki nihayete ermek üzre bulunmuş ve bu suretle bu kısım borçların hemen kamilen tespit ve tesvi-
ye edildiği anlaşılmıştır. 

Zikrolunan kanun ile zeyillerinin mevzuları haricinde kalan ve çoğu adî emanet hesaplarında görülen 
ve o zamana ait bulunan borçların miktarı hakikaten Devlet borcu sayılması lâzım gelenlerden çok yüksek bir 
yekûn ifade  etmekte ve bu ifade  devletin malî itibarına beyhude olarak tesir ve zarar vermektedir. Bundan baş-
ka millî hükümet bütçeleri emanet hesaplarında kayıtlı ve kayıtsız bir çok borçlar vardır ki bunların da yekû-
nu ihmal edilemiyecek derecededir. Hükümetin esbabı mucibesinde de zikredildiği veçhile bu borçların bir kıs-
mı mürürü zamana oğramış bir kısmı sahihleri bulunmamak dolâyisile devredile kelmiştir. Diğer bir kısım borç-
lar da alacaklarla karşılâştırılıp mahsup olunmak icap ettiği halde alâkadarların müracaat etmemesi veya sair 
sebeplerle yine teraküm edip durmuştur. 

Diğer cihetten tesviyesi lâzım gelmiş olan borçlardan bir kısmı da malî vaziyet dolâyisile tesviye oluna-
mamakta ve binnetice tediye edilen kısımlarda da intizam ve adaletin muhafazası  müşkilâtı mucip olmaktadır. 
İşte bu sebepler dolâyisile hak sahihlerinin hukukunu mümkün mertebe adilâne ve seri bir surette temin edecek 
ve bu hususta umum alâcaklılara şamil olacak bir tesviye çaresi araştırılmaktadır. Bu itibarla hükümetin tasfi-
ye teşebbüsü kabul ve tebrike şayan görülmüştür. Ancak bu aıada bulunacak borçların nevi ve mahiyetleri bir 
birinden ayrı olmak dolayısila cümlesinin birden hükümetin teklifinde  olduğu gibi on senede ödenmek üzre 
bonolara bağlanması muvafık  bulunmuştur. Bunların içerisinde yatırılmış pey akçası gibi sahipleri tarafından 
mütemadi müracaatlarla istenilmiş ve fakat  her hangi bir sebeble verilmemiş bulunan çok sarih alacaklar da 
bulunabilir. Evvel emirde bu alacakların anlaşılıp tasnif  edilmesi ve sonra meydana çıkacak sınıflara  ve baliğ 
olacak yekûna göre tedbir alınması daha ziyade musıp görülmüş ve hükümetçe de esas itibarile bu maksat takip 
olunduğundan kanunun bu noktadan tadili hususunda mutabık kalınmıştır. 

1 Haziran 1929 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Sakıt hükümetin bütçeden mütevellit düyunu 1340 tarihli mahsubu umumî kanunu ve müzeyyelâtı ile 
hemen kâmilen tasfiye  edilmiş olduğu halde mezkûr kanun ile zeyilleri mevzuları haricinde ve çoğu adî amanet 
hesabında mukayyet olmak üzere mühim bir miktarda daha borç görülmektedir. Bunlardan bir çoğunun haki-
kî borç olmadığı halde yanlış kayıt neticesi olarak bu manzaranın tahassül ettiği anlaşılmış ve Devletin itibarı 
ve kuyudu sıhhati noktasından bir an evvel izalesi lâzım olan şu yanlışlıkların tashihi ile hakiki borçların tespi-
ti ve bir sureti tesviyeye raptı için icap eden tasfiyenin  icrası maksadile teklif  olunan lâyiha esas itibarile encü-
menimizce de kabul olunmuştur. 

(1 /243) NUMARALI MANDIRA VE AĞILLAR KANUNU LAYİHASI 

(İKTİSAT  yEKÂLETlNCE  DÜZENLENMİŞ  VE  DEVLET  ŞURÂSINCA  SUNULMUŞTUR) 

14 Mayıs 1928 

ESBABI MUCİBE 

Serveti milliyemizi teşkil eden envai muhtelifei  hayvaniyenin memleketin geçirdiği harpler ve müteaddit 
istilalar dolâyisile günden güne mikdarı azalmış, ensali bozulmuş ve bu suretle ihtiyacatı mahalliyeye kifaye-
yet edemiyecek dereceyi bulmuştur. Kemiyet itibarile pek ziyade sukut eden Türkiye hayvanatı ehliyesi ara-
sında mühim bir kimeti iktisadiyeye malik bulunan koyun ve keçiler kışın pek basit ve üstleri açık, ruzkârlara 
gayrı mukavim bir tarzda çalı çırpı ile çevrilmiş mahallerde iskân edilerek kışın her türlü tahripkâr tesirine ve 
hayvanatı vahşiyenin savletlerine maruz kalarak her sene külliyetli miktarda hayvanat mahıv ve heder oldu-
ğu görülmektedir. 

Ezcümle vasatî ve şarkî Anadolu vilayetlerinin bir çok vilayetlerinde bir çok mahallerinde açıkta kışı 
geçiren hayvanat arasında senei haliye zarfında  anî olarak kesbi şiddet eden soğuklar tahtı tesirinde bazı yerler-
de yüzde otuzdan altmışa kadar telefat  vukua geldiği buralardan vurudeden resmî malumattan anlaşılmıştır. 

Türkiye'de kâfi  miktarda çayır bulunmaması hayvan gıdasının tedarikini müşkül bir hale getirmekte ve 
bu suretle noksan gıda neticesi telefat  tezayüt etmektedir. Bila sebep vermekte olduğumuz bu zayiata nihayet 



— 317 — 

verilmesi için hayvanatın miktarile mütenasip vüs'atte hava ve ziya duhulüne müsait ve hayvanların kar ve 
yağmurdan muhafazasına  elverişli, hayvanatı vahşiyenin savlet ve duhulüne mani ve temizlenmesi kolay mal-
zemeden mesakin inşası mecburiyetinin de vaz'ı ve bu mesakine muktazi kerestelerin de millî ormanlardan 
kat'ına müsaade edilmesi zarurî görülmüştür. Ahalinin kayıtsızlığı her sene kayp edilen milyonlarca liralık 
serveti milliyenin himayesi elzem görülerek bu bapta bir kanun vaz'ı muvafık  mütalea kılınmış ve tanzim kılı-
nan kanun müsveddesi takdim edilmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE 
AMERİKA FORT MOTÖR KUMPANİ EKSPORTES ENİKORPORETİT ŞİRKETİ ARASINDA 

MÜNAKİT MUKAVELENAMENİN TASDİKİ HAKKINDA (1296) NUMARALİ 
KANUN LÂYİHASI 

T.C.  İLE  FORD ŞİRKETİ  ARASINDA  İMZALANAN  SÖZLEŞMENİN 
ONAYLANMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 
(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

12 Kânunuevvel 1928 

ESBABI MUCİBE 

Amerika Fort Motor Kumpani Eksportes Enikor Poretit Şirketi ile yapılan İtilâf  üzerine İstanbul'da bir 
Montaj Fabrikası tesisi hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine izafeten  Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
Beyefendi  ile mezkûr Şirketi temsile ve namına harekete salâhiyettar bulunan Vilyam J. Kolins arasında mer-
but mukavele akit ve imza edilmiştir. Bu mukavele ile Hükümet Şirkete İstanbul gümrük hududu dahilinde 
otomobil, kamyon, traktör, tayyare malzeme ve aksamı ve mütemmimatını parça parça getirerek burada ih-
zar, itmam ve ikmal etmek ve karuserisini de ihzar eylemek üzere bir montaj fabrikası  ve bu işi idare için icap 
eden yazıhane ve idarehaneleri inşa ve tesis ile işletmek hakkını bazı şartlara bahşetmektedir. 

Temin ettiği iktisadi faydalan  noktasından memleketlerini transit merkezi^ yapmak her Devlet için bu-
gün en çok arzu edilen bir keyfiyettir.  Bütün dünyada tanınmış ve rağbet kazanmış olan Amerika'nın Fort Mo-
tor Şirketinin İstanbul'u transit merkezi ittihaz etmesi ve İstanbul'da bir montaj fabrikası  tesis eylemesi me-
nafii  iktisadiyemiz namına mucibi memnuniyet bir haldir. 

Şirketin yapacağı tesisatta iki sene zarfında  yüzde altmış nispetinde Türk tebaası istihdam edeceği, altı 
sene hitamında yetmiş beş nispetine iblâğ olunacağı fabrikada  tercihan Türk kömürünün kullanılacağı tasrih 
ve dahili memlekette gerek emtia ve eşyanın ve gerek kendisine lâzım olacak emtianın iştirası için Türk mü-
esseselerinin tercih edileceğinin mukavelede vadedilmesi suretiyle işbu mukavelenin tatbikatından mütevellit 
memlekete temin edilecek menfaat  da zikre şayandır. Şirkete Türkiye'ye ithal edeceği her nevi otomobil, kam-
yon ve traktörleri beheri için Hükümetçe verilmesi taahhüt olunan otuz dolarlık bir primin alınacak Gümrük 
Resminden mahsubu muvafık  görülmüştür. 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

27 Kânunuevvel 1928 

Bu mukavelenin aktinden beklenen başlıca fayda  Fort Müessesesi masnuatının Mısır, Yunanistan 
Rusya ve Asya'da vukubulacak satışlarına İstanbul'un tedricen transit merkezi olması ve mezkûr mahallere 
sevk edilecek Fort mamulâtı İstanbul'a parça olarak getirilip orada kurulacağına ve kurulma ameliyelerinde 
kullanılacak işçilerin yüzde yetmiş beşine kadar Türk olması ve şeraiti mütesaviye dahilinde Türk mevadı ve 
Türk tüccarının tercih edilmesi mukavelede münderiç bulunmasına nazaran memlekete iktisaden fayda  temi-
ni olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Fort Müessesesinin mezkûr ecnebi memleketlere sevk edeceği masnuatın tamamını veya bir\ kısmını fil-
hakika İstanbul tarikiyle ve montajını İstanbul'da yaparak; sevk edeceğine dair sarahat mevcut olmamakla 
beraber, müesseseye mukavele mucibince mevcut pirimlerin itası da otomobil, kamyon ve traktörlere ait mü-
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temmim ameliyatın serbest mahalde icra edilmesi ve bunların serbest mahalden memlekete ithal edilmeleri ile 
meşrut ve mukayyettir. 

12 Kânunusani 1929 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Fort gibi âlemşümul bir müessesenin Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Mısır, İran, Afganis-
tan misilli memleketlere her sene sevkolunacak otomobil, kamyon, traktör gibi mamulâtını İstanbul'da tesis 
olunacak serbest mahalde inşa edeceği montaj fabrikasında  ihzar ve bu mahallin aynı zamanda yukarıda ta-
dat olunan yerlere transit vazifesi  ifa  eylemesi memleketimize hem teknik hem de iktisadi bir çok faideler  te-
min edeceğinden Encümenimiz esas itibariyle bu mukavelenameyi muvafık  görmüştür. 

i 6 Temmuz 1927 tarihli Kanun mucibince serbest mıntıka esası kabul olunmuştur. Bu kabil tesisat da 
haddi zatinde serbest mıntıkada yapılır. Serbest mıntıka kanunu tatbik ve serbest mıntıka tayin olunduktan 
sonra bu müessesenin ortaya naklinin mukavelede şart ittihaz olunması lâzım ve fevaidi  mucip görülmüştür. 
Çünkü emsali müracaatlar is'af  olunduğu takdirde serbest mıntıka haricinde ikinci bir gümrük harici rejimi-
ne tabi ufak  ufak  mıntıkalar teessüs edecektir ki murakabesinin icrası müşkül olacaktır. 

24 Kânunusani 1929 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Bu mukavelename ile Fort müessesesine İstanbul gümrük hududu dahilinde Hükümetle şirket bey-
ninde kararlaştırılacak bir mahalde otomobil, kamyon, traktör ve tayyare malzeme ve aksamını parça parça 
getirip ihzar ve itmam etmek üzere bir montaj fabrikası  yapmasına ve yirmi beş sene müddetle işletmesine bazı 
şartlar altında müsaade olunmaktadır. 

Mukavelenamede (serbest mahal) diye tevsim edilen bu yer gümrük harici addedilerek gerek buraya re-
tüş, telvin, montaj edilmek üzere ithal olunan ve gerek buradan memleket haricine sevkedilen otomobil, tay-
yare, kamyon, traktör her nevi tekalif  ve rüsumdan muaf,  fakat  serbest mahalden memleket dahiline ithal edi-
lenler umumî ahkâma tabi tutulmaktadır. 

Şirket Rüsumat İdaresinin nazaret ve murakabesini teshil etmek üzere serbest mahalde bir veya bir kaç 
baraka inşa etmeyi ve kontrol memurlarının maaşlarını Hükümete vermeyi, montaj fabrikası  ile yazıhanesin-
de kullanacağı memur ve müstahdemlere vereceği mebaliğden kanuna tevfikan  kazanç ve sair vergilerini kat-
ederek Hazineye iadesini ilk iki sene zarfında  % 60, altıncı sene nihayetine kadar % 75 nisbetinde Türk me-
mur ve müstahdem kullanacağı, müsavi şartlar dahilinde mubayeat için Türk tacirleriyle müseccel Türk mü-
esseselerini tercih edeceğini ve fennî  sebepler mani olmadığı ve fiyatlar  diğer mahallerden gelenlerin fiyatla-
rına nazaran yüksek bulunmadığı takdirde Türk kömürü alacağını taahhüt etmektedir. Buna mukabil Hükü-
met, serbest mahalden monte ve ikmal edilip memleket dahiline sevk edilecek otomobil, kamyon, traktör ve 
tayyarelerden beheri için 30 dolar kadar bir pirim vermesini miktarının o mallardan alınacak gümrük resmi-
nin yüzde yirmisini geçmemesi şart ve kaydiyle kabul etmektedir. Gümrük resmine esasen tabi olmayan trak-
tör, alâtızürraiye ve mümasili bu primden müstesna tutulmaktadır. 

ESHAM VE TAHVİLÂT VE KAMBİYO VE NUKUT BORSALARI HAKKINDA 
1 / 350 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

MENKUL  DEĞERLER,  PARA VE  KAMBİYO  BORSALARI  YASA  TASARISI 
(MALİYE  VEKALETİNCE  ÖNERİLMİŞ  VE  DEVLET  ŞURÂSINCA  SUNULMUŞTUR) 

25 Kanunevvel 1928 
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ESBABI MUCİBE 

Borsalar kanununun tanziminde istihdaf  edilen gaye, borsalar muamelatının Hükümeti Cumhuriyemizin 
malî itibarile millî servetimizin her türlü zarar ve ziyandan muhafaza  ve vikayesini kâfil  ve müemmin olacak 
bir şeklü surette cereyanını temin eylemek keyfiyeti  olup Fransa, İngiltere ve İtalya gibi dünyanın en mühim 
ve muteber borsalarına malik bulunan Devletlerin bu sahada mevzu ve mudevven kavanin ve nızamatından 
da istifade  edilerek ve memleketimizin bünyei malî ve iktisadisindeki icabat dahi nazarı dikkattan dur tutul-
mıyarak tecarübü vakıaya müstenit ahkâm vazu tayin edilmiştir. 

Kânun lâyihasının mukaddimesinde borsa tarif,  mercii tabisi ile komiserin vazife  ve salâhiyeti tayin ve 
hususi bütçe ile idare olunan borsaların aksamı varidat ve masarifi  tespit edilmiştir. 

Kanunun ikinci faslı  borsa azayı asliye ve fahriyesile  mensuplarının ne gibi evsaf  ve şeraiti haiz olmala-
rı lâzım geleceğinden ve bunların teminatından ve salâhiyetlerinden bahistir. Bazı Devletlerin menkul kıymet-
leri borsalarında (simsar) diye üçüncü bir âza mevcut olmadığı anlaşıldığından bu sınıf  çıkarılmıştır. Azayı 
asliyenin Türkçeye vukufları  ve bu âza meyanında unsuru aslî bulunan acantalarla onların vesaiti icraiyesi olan 
memurlarının lâakal orta tahsil görmüş olmaları şeraiti esasiye meyanına ithal edilmek suretile borsacıların 
yalnız amelî sahada yetişmiş olmalarile iktifa  edilmeyüp diğer mütemeddin ve asri memleketlerde olduğu gibi 
bu hususta mehmaemken malumatı nazariyeye sahip bulunmalarıda teemmül olunmuştur. Acantaların Mali-
ye Vekili tarafından  tayin edilmek ve başka hiç bir ticaret ve meslekle iştigal etmemek şartile bu mesleğe gire-
ceklerine göre bunların tüccardan addolunarak ticaret kanunu ile ticaret odaları kanun ve nizamnamesine tabi 
olmaları muvafık  görülememiştir. 

Beşinci fasıl  kambiyo ve nukut muamelatına ait ahkâmı muhtevidir. Devletin malî haysiyet ve itibarile 
doğrudan doğruya alakadar bulunan kambiyo işlerinin itibarı haleldar etmiyecek mazbut bir şekilde temini 
cereyanı esas umdelerimizden bulunmakla bu mühim gayeyi temine hadim hususat bu fasılda  ceman tedvin 
olunmuştur. Bu cümleden olmak üzere işbu fasılda  kambiyo ve nukut üzerine ispekülasyon icrası memnuiye-
tinin temamii teminine ait ahkâm mevcut bulunmaktadır. Filhakika kambiyo muamelatının memleketimizde 
gittikçe tezayüt etmekte olan ehemmiyeti mahsusai fevkalâdesi  dolayısıle muamelatı mezkûrenin borsada temer-
küz ettirilerek mutedil bir mürakabe altında bulundurulması lazımgelmektedir. 

21 Mart 1929 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Memleketimizde borsa işleri için mevkii meriyete vazolunan nizamnamenin 322 tarihinde ve kapitülas-
yonların bütün manasıle cari olduğu mutlakıyet devrinde vücuda getirilmiş bulunmasını ve 339 tarihinde tertip 
olunan ve bilhassa kambiyo işlerine ait olan müzeyyel nizamnamenin ise hali hazır ihtiyaçlara kifayetsizliği-
ni ve obir taraftan  borsacılığın ve hassatan kambiyo mûamelatının umumî harpten sonra bir ehemmiyeti mah-
susa alarak her memlekette olduğu gibi bizde de mazbut bir şekle girmesi lüzumunu hisseden Encümenimiz ta-
dilat ve tashihat dairesinde kanun lâyihasını kabul eylemiştir. 

Devlet istikrazlarına mukabil çıkarılan kağıtlarla anonim şirketlere ait aksiyon ve obligasyonların heyeti 
mecmuasını ifade  edememekte olan (esham ve tahvilât) tabiri yerine (menkul kıymetler) tabirinin kullanılma-
sını daha ziyade muvafık  bulan encümenimiz serlevhayı (kambiyo ve nukut ve menkul kıymetler borsaları) 
şeklinde tadil etmiştir. 

13 Mayıs 1929 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Devletin malî itibarile alâkası bulunan bu nevi borsaların lüzum ve ehemmiyeti tafsile  muhtaç değildir. 
Türkiye'de malî itibar üzerine ticaret işlerine evvelâ 1280 tarihinde başlanılmış, bu işleri yapmaya teşebbüs 
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eden bir takım yabancı usulier aralarında tamamile hususî mahiyette olmak üzere bir talimatname vücude ge-
tirmişlerdir. Hükümetçe musaddak olmıyan ve teyit kuvvetinden mahrum bulunan bu talimatnamenin tatbiki 
mümkün olamamakla beraber o tarihde İstanbul'un müteferrik  mahallerinde hiç bir kayt ve şarta bağlanma-
dan yapıla gelen borsa işleri Devletin malî itibarına karşı oldukça fena  tesirler göstermeye başladığından bu iş-
lerin tanzimi zarureti daha o zaman hissedilmiştir. 1290 tarihli (Dersaadet tahvilât borsası nizamnamesi) bu-
nun için neşrü ilân olunmuştur. 

Bu nizamname, söylenilen talimatnameye resmî bir şekil verilmekle meydana getirilmiştir. Yalnız bir 
farkla  ki bu nizamname mucibince borsa, selâhiyeti çok mahdut bir komiserin nezaretine tevdi olunmaktadır. 
Halbuki o tarihlerde aktedilen istikrazlar dolayısile piyasaya bir çok esham çıkarılması ve hariçten memlekete 
bir çok ecnebi eshamı girmiş bulunması borsa işlerini çoğaltmış, diğer taraftan,  bir takım hava oyuncularının 
tesiri ile borsa vakit vakit buhranlar olması mevcut nizamnamenin kifayetsizliğini  anlatmış borsa işlerinin daha 
sıkı bir surette inzibat altına alınması lüzumu tahakkuk etmiştir. 

İşte bu lüzum dolayisile 1322 tarihinde tertip edilmiş olan (Esham ve tahvilât borsası nizamnamesi) nin 
eskisinden hayli farklı  hükümleri muhtevi bulunduğu görülmektedir. Gerek mutlakiyet ve gerekse meşrutiyet 
hükümetleri zamanında borsa bununla idare olunmuştur. 

Sermaye mübadelesinin ceryanına saha teşkil eden mali borsalar Devlet murakabesi altında iş yapan 
resmî piyasa yerleridir. Umumî harbin cihan iktisadiyatında vucude getirilmiş olduğu yeni vaziyetler borsa iş-
lerinin yeni şartlara muvafık  bir tarzda tedvir edilmesini zaruret derecesine çıkarmıştır. 

Kaldıki 1322 tarihli nizamname kapitülâsyonların cari bulunduğu mutlakiyet devrinde vücuda getirilmiş 
olduğundan onun tesirinden tabiatile kurtulamayarak, ecnebilerin de borsacılığa girebilmelerine müsait ve ga-
rip hükümleri ihtiva etmiştir. Borsa idaresini malî ve iktisadî sahalarda husule gelen yeni cereyanlara göre ted-
virden ve borsacılığın millî iktisadiyatımıza uygun bir şekilde inkişafını  teminden de uzak bulunmuştur. 

Millî Hükümetimiz bu yeni ihtiyaçları düşünerek 22 Ağustos 1339 tarihli bir nizamname ile buna zeyl 
olarak muhtelif  talimatnameler çıkartmıştır. 

Bunlar yine kifayetsiz  olmuştur. 

Dahilî ve haricî muhtelif  amiller tesirile memleketimizde de nezaket ve ehemmiyet peyda etmiş olan kam-
biyo işlerinin hassatan kendi paramızın iştira kıymetine olan tesiri itibarile sağlam bir usul dairesinde cereyan 
etmesi, Devlet istikrazları eshamına ve beynelmilel piyasalarda nakit vazifesi  görecek bir mahiyet alan menkul 
kıymetlere ait işlerin de ayni tarzda idaresi lüzumuna encümenimiz de iştirak eylemiştir. 

Bu lâyihanın eldeki mevzuata göre bariz farklarından  en mühimmi Devlet nufuzunu  borsada kâfi  mik-
tarda tesis keyfiyetidir.  Borsanın tarihçesi tetkik edildiği zaman görülür ki önceleri borsacılığın Hükümet oto-
ritesi haricinde ve naehiller elinde kalması bir çok yolsuzluklara ve buhranlara sebep olmuştur. Bunların müm-
kün olduğu kadar önüne geçmek için borsa teşkilâtının tanzimine ve müessesenin iyi işler bir hale getirilmesine 
uzuvlarının, vazifelerini  tayine ait hükümler konulmaktadır. 

Borsanın aslî rükünlerinden olan acentelere başka memleketlerde olduğu gibi bir nevi malî noter sıfat 
ve salâhiyeti verilerek borsa işlerinin, daha çok bunların mes'uliyeti altında yapılması ve acentaların bu vazi-
feleri  lâyıkıyle ifa  edebilmeleri için tahsil görmüş ve amelî sahada emeği geçmiş olanlar arasından seçilmesi 
şart konulmuştur. 

Bundan başka borsanın diğer âzalarının vazife  ve salâhiyetlerini tayin eden esaslı hükümler vaz edilmek-
te, komiserle meclisin vazifeleri  tayin ve tasrih olunmaktadır. Borsa meclisine, ticaret odalarında olduğu gibi, 
borsa işlerinden çıkacak ihtilâfların  halli selâhiyetleri de verilmektedir. 

Esaslı hükümlerden bir kısmı da kambiyo işlerinin mürakebesine dair olanlardır. 
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VİLÂYETLERİN UMUMİ İDARESİ HAKKINDA 1 / 352 NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI 

İL  GENEL  YÖNETİMİNE  İLİŞKİN  YASA  TASAR!SI 
(DAHİLİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

9 Kânunusani 1929 

ESBABI MUCİBE 

Vilâyetlerin idaresi için elde mevcut olan 13 Mart 329 tarihli (İdarei umumiyei vilâyat) kanunu bir ka-
nunu muvakkat olduğu gibi bu kanunla valilere verilmiş olan salâhiyetlerden muhtelif  idare şubelerine ait olan-
lar zaman zaman birer kanunla alınmış, bir kısmı idare şubesi amirlerine, diğer kısımları da vekâletlere veril-
miştir. Bu suretle kanun esaslarından en mühimlerini zayi etmiştir. 

Nizamı idareyi muhafaza  için valilerin Hükümeti merkeziyeyi ve ayrı ayrı her vekâleti temsil etmesi lâzım 
ve zaruridir. Her vekâletin ayrı ayrı vilâyetler üzerinde mürakabe haklan ise derkârdır. Talî işler hakkında 
vilâyetlerce vekâletler namına ittihazı karar edilmesi de çok faydabahstır.  İşte bütün bu hususlar vilâyetlerin 
umumî idaresi hakkında yeni bir kanunun tedvinini zarurî kılmıştır. Yeni kanuna; on beş senelik bir maziye 
malik olan 329 kanunu muvakkati esas ittihaz edilmiştir. 

21 Mart 1929 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 

VİLÂYETLER İDARESİ 

Anadolu'daki Selçuk devleti dağıldıktan sonra diğer beyler gibi istiklâlini ilân eden Osman bey ye halef-
leri zamanında yeni Hükümetin sınırları genişledi. İhtiyaçlar arttı. Zaptolunan yerlerin merkezden idaresi müm-
kün olmadı. Rumeli taraflarında  da Devlet hüdutları uzaklara kadar götürülmüş oldu. Bunun üzerine memle-
ket "Sancak" namile bir takım parçalara ayrılarak idare başına (Sancak Beyleri) konulmuş ve Anadolu'daki 
Sancakların hey'eti mecmuası (Anadolu beylerbeyi) ve Rumeli'deki sancakların hey'eti mecmuası da (Rumeli 
Beylerbeyi) namını taşıyan iki büyük amirin idaresine verilmiştir. Her biri üç tuğlu vezirlerden olan bu amir 
ve umum valilerden Anadolu Beylerbeyi evvela Ankara ve sonra Kütahya'da Rumeli Beylerbeyi de evvela Sof-
ya ve sonra Manastırda otururdu. Muharebe zamanlarında idareleri altında bulunan Sancakların umum as-
kerî kuvvetlerine kumanda eden bu amirler muharebenin Anadolu ve Rumeli yakalarında olmalarına göre 
sağ ve sol cenah kumandanlıklarını da ifa  ederlerdi. 

,16 inci asır sonlarında eski sancaklar "Eyalet" haline konularak bir takım sancaklara ayrılmış ve baş-
larındaki Sancak beyleri Beylerbeylik payesine çıkarılmış ise de Anadolu ve Rumeli Beyler beylerinin şeref, 
kıdem ve askerî haklarına dokunmamıştır. Sancak idaresinin başındaki memurlar yanına ahali arasından seçil-
miş "Ayan veya iş erleri" namile müşavirler de verilmişti. Adliye ve şer'iye işlerile bazı beledî vazifeler  kadilar-
da, sipahî kuvvetlerinin kumandası ile gayri müslim cemaatlere nazaret vazifesi  de su başılarda idi: 

Arazi: Has, zeamet ve timar usulile üç kısma ayrılarak hazariye ve seferiye  namile vergiler alınmakta ve 
asker beslenmekte idi. Bunlar haricinde bir de yurtluk ve ocaklık teşkilâtı vardı. 

Zaman geçtikçe bir çok sui istimaller, ihmaller yapıldı. Bunun neticesi olarak da isyan ve ihtilâller kop-
tu. İdare esasından sarsıldı. Yeniçeri ocağının da fesat  ve ihtilâl ocağı halini alması merkezi, vilâyetlere karşı 
çok zayıf  düşürdü. * 

Geniş bir memleket dahilinde vilâyetlerle muhabere, münakale ve münasebet vasıtalarından mahrum 
olan merkez, zaman zaman istiklâl isyanları karşısında bile kaldı. 

Dahildeki anarşi ile yıpranan Devlet bünyesi haricî tehlikelere karşı duramadı. Devlet sınırları mütema-
diyen aleyhimizde olarak değişti. Çok kıymetli ülkelerimiz elimizden çıktı. 
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1789 Fransa ihtilâlinden sonra Avrupa devletleri idarelerini düzeltmeye koyuldular. İdaredeki mutla-
kıyet prensipleri yerine milletlerin iradesi geçti "Hakimiyet milletin" oldu. 

İşte bu tarihlerde bizim için idaremizi düzeltmek zarurî ve en hayatî bir mesele idi. 

Fakat Devlet gemisi dahilin anarşi dalgalarile okadar hırpalanmıştı ki bünyesi tamamen tamir edilme-
dikçe ve onu idare edenler de kâmilen değiştirilmedikçe kurtuluş ümitleri yoktu. 

İdarî teşkilattaki ıslahattan evvel şeriat perdesi altında kendi menfaatlerini  güden (Ülema)nın elinde en 
keskin bir silâh olan yeniçerileri ortadan kaldırarak yeni ve muntazam bir ordu teşkili ile memleketi evvela, 
dahilin ve haricin hücumlarına karşı müdafaa  lâzımdı.*Bu maksatla 26 Mayıs 1826 da neşrolunan bir emri yeni-
çeriler 15 Haziran 1826 tarihinde şiddetli bir isyanla karşıladılar ve beklemedikleri bir akibete uğrayarak ocak-
larını söndürmüş oldular. 

Her türlü yeniliğe düşman olan yeniçerilerin ortadan kaldırılmasından sonra taşra idaresindeki geniş 
ademi merkeziyete nihayet verilerek sıkı bir merkeziyet usulü tatbik olundu, 3 teşrinisani 1839 da ilân edilen 
Gülhane hattı ile başlayan "Tanzimat" devrinde İslahatın esasları kuruldu, idareye, Adliyeye, Orduya, Ziraate, 
Ticarete ve Maarife  müteallik işler için hususî komisyonlar toplandı. 

Tanzimat ricali, Fransayı örnek tutarak merkez teşkilatı gibi taşralarda da idarî teşkilata başladılar. Eya-
letlere gönderilen Valiler, Defterdarlar,  Kumandanlar ait oldukları nezaretlerle muhabere etmekle beraber ida-
re işlerinden dolayı Babı aliye hesap verirlerdi. Artık istediklerini idam eden, kendi hesaplarına vergi alan ve 
eyaletlerin servet menbalarını diledikleri gibi kendi menfaatlerine  uygun bir şekilde kullanan valiler yoktu. 
Bunlar ihdas olunan idare meclislerile istişare etmeksizin bir şey yapamamakta idiler. 

Tanzimattan sonra tesis olunan bu sıkı merkeziyet usulünün mahzurları çok geçmeden baş gösterdi ve 
bunları ortadan kaldırmak üzere 28 teşrinisani 1852 Fermanı neşrolundu. 

Bu ferman  valilerin salâhiyetini artırmakta vilâyetlerin umumî idaresinden onları mes'ul tutmaktadır. 
Kırım muharebesini neticelendiren Paris muahedesinden sonra 18 Şubat 1856 fermanı  neşir olundu. Bu fer-
manın en mühim bir fıkrası  da Eyaletlerdeki meclislerin intihap usulünün değiştirilmesi idi. Bu göz önünde 
tutularak ve Fransa kanunları da örnek alınarak yapılan nizamname 1861 senesi nihayetinde Tuna eyaletin-
de ve 1864 de "Vilayet nizamnamesi" namile Bağdat ve Yemen*den maada her eyalete tatbik olundu. 

Bu nizamname vilâyetleri sancaklara, sancakları kazalara, kazaları nahiyelere ve nahiyeleri köylere ayır-
mıştı. • 

Bu teşkilâta göre vilâyet ve sancakların adetleri şöyle idi: 
Rumelinde Adalarla beraber 10 Vilâyet 44 Sancak 
Anadolu'da 16 74 
Afrika'da  1 5 

27 123 
İstanbul ve Cebelilubnan bu yekûndan harıçtırlar. 

Nizamnamenin (umuru hukukiye) ye mutaallik fasılları  vilâyet, sancak ve kazalarda hukuk, cinayet ve ti-
caret mahkemeleri tesis ettiği gibi (Vilâyetin umuru hususiyesi) faslı  da her vilâyette bir Meclisi umumî bulun-
ması esasını koymuştur. Riyaseti valiye verilmiş; yarısı müslim ve yarısı gayri müslim azadan mürekkep bu 
umumî Meclis, senede kırk gün toplanarak vilâyetteki Devlet yolları ile kaza ve köy yollarına, belediyeye ait 
umumî binaların inşaat ve tamirat ve muhafazasına  ve bu hususlardaki müracaatların tetkikine, ziraat ve ti-
caret işlerinin tevsi ve teshiline dair müzakerelerde bulunacak, sancak, kaza ve köy vergilerinin tadili hakkında 
da mütaleasını bildirecekti. 

1870 Tarihli "İdarei umumiyei Vilâyet nizamnamesi" 1864 nizamnamesini değiştirdi. 

Bu nizamname ile valiler, vilâyetlerin umumî işlerini görürler. Umumî işlerin reis ve mercii validir. 

1870 Nizamnamesinde meclisi umumilerin müzakeresine memur oldukları maddeler 1864 nizamname-
sine göre çok geniştir. 

Yolların, köprülerin yapılması, kanalların açılması, ticaret, ziraat ve sanayiin terakkisi, maarifin  intişa-
rı, tohumların, hayvan cinslerinin İslahı, vergilerin (Kemmiyeti asliyelerine halel gelmemek üzere) taksim ve 
tadili, menafii  umuma ait mülklerin alım, satım veya mübadelesi; hastane ve ıslahhaneler gibi umumi müesse-
selerin açılması kapanması ile idareleri, umumun menfaatine  dokunan taahhüdat ve mukavelat ile ve bunların 
masarifine  mütallik ianeler gibi hususatın müzakeresinden ibarettir. 
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1839 dan sonra vilâyetlerin idaresi için yapılan kanun ve nizamnamelerde hıristiyan ekalliyetleri lehine 
ecnebi müdahalesi mühim bir rol oynamıştır. 

1908 İnkılabı ile meşrutiyetin ilânından sonra vilâyetler idaresini kanunu esasi ile hükuku esasiye ve idare 
ilimlerinin gösterdiği sistemlere göre düzeltmek icap ettiğinden bu maksatla bir lâyiha hazırlamak üzere Şurayı 
Devlet Reisliği makamında hususî bir komisyon kurulmuş ve yukarıdaki nizamname ve projelerle vilâyetlerden 
alman mutalaanameler tetkik edilmiş ve yazılan lâyiha mebuslar meclisine gönderilmiştir. 

Balkan harbinin çıkması bu projenin kanun halini almasına mani olmuştur. Bu harbin hitamından evvel 
iş başına geçen Hükümet, meclisteki bu projeyi almış ve bazı tadilat yaptıktan sonra 26 Mart 1913 tarihinde 
kanunu muvakkat halinde neşr etmiştir ki bu güne kadar tatbik edilmektedir. 

TEVSİİ MEZUNİYET VE TEFRİKİ VAZAİF 

İdare hukuku âlimlerince idarî teşkilâtta merkeziyet ve ademi merkeziyet muvazeneyi temin eden iki mü-
him kaidedir. Devlet idaresinde birliği temin için Hükümet elinde en mühim bir kuvvet olan merkeziyet siyasî 
ve idari iki safhaya  ayrılır. Umumî hizmetler için Devlete ait vazifeleri  yapmak üzere karar ittihazı ve bu karar-
ları tatbik etmek için kullanılacak memurların tayini, idarî merkeziyeti vucude getirir. 

Devletin umumî vazifelerine  müteallik icraî işlerde karar ittihazı Devlet reisine aittir. Ancak Devlet reisi 
bu icraî vazifelerin  heyeti mecmuasile bizzat uğraşamıyacağından Dahiliye, Maliye, Maarif  v.s. gibi işler için 
vekiller tayin eder. 

Umumî işlerde karar ittihazı da bunlara münhasır kalır. Aşağı derecedeki memurlar bunlardan izin al-
maksızın umumî hizmetler için karar ittihaz edemezler. 

İşte gerek karar ittihazı ve gerek memur tayini hususlarında merkezin salâhiyetlerinden bir kısmının ka-
nun ile taşra idarelerinin başında Devlet reisinin mümessili ve Hükümetin icra vasıtası olarak bulunan valiye 
verilmesi (tevsii mezuniyet = Deconcentration) dır.Tefriki  vezaife  gelince: Hükümetin umumi vazifelerinden 
siyasî olanlarını merkeze hasrile siyasi mahiyeti bulunmayanlarını vilâyet ve belediyelere veren ve bu suretle 
halkın idareye iştirakini (memleketin memleket tarafından  idaresini) temin eden idarî ademi merkeziyet usulü 
olup (tevsii mezuniyet ve tefriki  vazaif)  şeklinde kanun dilimize geçirilmiş olan bu esasın Fransızca mukabili-
de aynen (Decontiralisation administratif)  dir. Demokrasi umdeleri, mutlak idareler gibi sıkı merkeziyetin de 
amansız düşmanıdır. Bu umdeleri kabul eden memleketler merkeziyet ve ademi merkeziyet esaslarını da eyi 
ve muvazeneli bir şekilde idarelerinde tatbik etmiş ve bu sebeple nafia,  maarif,  ziraat, ticaret ve iktisat saha-
larında çok ilerlemiş yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşlar için bir çok sıhhî ve içtimaî müesseseler açmışlar-
dır. Merkeziyet usulünün zararlarını bu gün ancak bu milletlerin "tarihlerinde ve bilhassa bizim idare tarihi-
mizde okuyabiliriz. 

Memleketimizde vilâyetler idaresini tanzim eden 1864 nizamnamesi vilâyetlerde mahallî işler için ancak 
umumî bir meclis açmış, fakat  bunlara mütalâa beyanından başka hiç bir vazife  ayırmamış, vilâyetlerin şah-
siyeti maneviyelerini tanımamıştır. 1870 nizamnamesi de umumi meclislerin çalışma sahalarım genişletmiş ise 
de en ufak  işlerin yapılması için merkezin muvafakatini  şart koymuştur. (Tevsii mezuniyet ve tefriki  vezaif)  esas-
larının yurdumuzda tatbikini temin eden kanun, (1913 idarei umumiyei vilâyet muvakkat kanunu) olmuştur. 

Yurdumuzun genişliği muhabere ve münakale vasıtalarımızın mütemeddin memleketler derecesinde 
bulunmaması göz önüne konulduğu takdirde idaremizde temerküz cereyanlarından sakınılarak vilâyetlerin 
mezuniyet ve selâhiyetlerinin arttırılması encümenimizce lâzım ve zaruridir. 

HARİCİ TİCARET DAİRESİ TEŞKİLİNE DAİR 1 / 333 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

DİŞ  TİCARET  DAİRESİ  KURULMASİNA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 
(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

10 Kânunusani 1929 

ESBABI MUCİBE 

Beynelmilel munasebati »cariyenin bu günkü girift  şeklinde cihan piyasaları tahavvülât ve tebeddülatını 
muntazaman takip ederek memleket erbabı ticaret ve sanayiini zamanında haberdar etmek, ihracat emtiası 
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için mevcut mahreçlerin harekâtını tetkik, hülâsa Türk müstahsil ve tüccârını cihan ticaret ve sanayi erbabı ile 
doğrudan doğruya temasta bulundurmak imkânını temin ve ihzar eylemek hükümetlerin belli başlı vazifeleri 
meyanına girmiştir. 

Ticareti hariciyenin inkişafına  atfedilen  fevkalade  ehemmiyet dolayısıyledir ki iktisadî sahada istihba-
rat, neşriyat ve irşadat ile iştigal edecek ayrı ayrı müesseselerin ihdası ve bunların vazifelerinin  ifası  için devlet 
teşkilatının siyasî mümessiller ile resen muhaberatta bulunmaları kabul edilmiştir. 

Münasebati ticariyede bulunduğu memleketin ticarî mevzuat ve taamülâtından lâyıkıle haberdar olma-
yan, bunların tebeddülatına muhtelif  piyasaların tahavvülatına ve satış eşkâline en seri vesaitle ittila hasıl ede-
meyen erbabı ticaret ve sanayiin temamile zulmet içerisinde hareket ettiğine şahsan ne kadar emin iş gördüğü-
ne kani olursa olsun teşebbüsünde taliin küllî tesiri hakim olacağına şüphe yoktur. 

Tesis edilecek bir Türk ticareti hariciye dairesi için menafii  umumiyeye hadim müessese şeklinin tercihi 
sebebine gelince: Doğrudan doğruya ticarî sahada çalışacak ve erbabı ticaret ve sanayi ile münasebattar ola-
cak bu teşekküle alâkadarların azami alâka ve itimadını celbeylemek ve diğer taraftan  tediyat icrasi ve teber-
rüat kabulü gibi devlet teşkilat ve muamelâtının tabi olduğu eşkâl ve merasimden ticaret dairesinin istisnasile 
ticaretin istilzam eylediği sürat ve suhuleti temin etmek arzu ve mütaleasından mülhemdir. 

Ticareti Hariciye Dairesi, ticareti hariciyemizi alâkadar eden memleketlerde müstamel ticaret lisanları, 
evzan, ekyal ve para sistemi, Türkiye'de muhabir bulunduran bankaları, başlıca piyasalar hudut ve şumulü, 
bahrî vesaiti nakliye ücuratı, muhtelif  ambalaj eşkâl ve şeraiti, posta telgrafa  ve rüsumata müteallik malûmat 
ile memleketin hususiyetlerine göre müşteri celp eylemek için muvafık  vasıtaların nelerden ibaret olabileceği 
alâmeti farikaya  ve mülkiyeti sınaiyeye müteallik mevzuat hulâsaları, millî ve ecnebi mümessillik-
ler tetkikatı, ecnebî kommivuva yajörler hakkında ittihaz edilen ahkâm ve tedabir, ihalâtı umumiye usul ve 
esasatı tarzı tediye ve müteamel kredi vadeleri, taksitle tediyata müteallik satışlar, ticarî taamüller, matlubatı 
ticariyenin usulü tahsili ve mururu zaman müddetleri, iflâsa,  tehiri tediyata ve kongordatoya mütedair esasatı 
kanuniye, başlıca ithalât ve ihracat mevadile ithalât, ihracat ve komisyon müessesatının adresleri ve ihracat 
kredileri, tahmil ve tahliye-ve aktarma şekilleri ve bahri sigortalar ve ücuratı standardizasyon (emteanın evsaf 
ve şeraiti, muayyen tiplere tefriki)  ve eşkâli tağşiş ve müeyyedatı, piyasa temevvücatı ve rakip memleketler mah-
sulât ve mamulâtının muhtelif  piyasalardaki vaziyet ve şaraıtı umumiyesi ve ticarî mahreçlerde muvaffakiyet 
temini için ittihaz ve tatbiki lâzım gelen usul ve tedabir, Türkiye'de ve memaliki ecnebiyede acenta ve ticaret 
mümessillikleri ihdası teşebbüsatı hakkında neşriyatta bulunmak ve ara sıra muhtelif  memleketler üzerine ayrı 
ayrı broşürler tertip ve neşir eylemek, Türk ve ecnebi tüccarlar arasında delâlet ve tavassutta bulunarak ihra-
catı teshil ve tezyit etmek maksadile icrayı faaliyet  edecektir. 

Marûlarz ticarî malumatı umumiyenin delâlet ve tavassutun kıymet ve ehemmiyeti ve yakın bir mazi-
ye kadar cihan vaziyeti umumiyei iktisadiyesi hakkında kâfi  derecede tenvir edilmemiş olmasından dolayı ti-
careti hariciyemizin gayrı Türk anasırın elinde kaldığı derpiş edilirse tesis ve teşkili 1927 ve 1928 seneleri ticaret 
ve sanayi odaları umumî kongraları cümlei temenniyatından olan ticareti hariciye dairesinin memleketin kat'i 
ihtiyacına tevafuk  eyleyeceği tezahür eder. 

İMHA EDİLEN AVRAKI NAKDİYE MIKDARININ TESBİTİ HAKKINDA 1 / 347 NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI 

PİYASADA  DOLAŞIMDA  KALACAK  VE  ÇEKİLEREK  YOK  EDİLECEK  BANKNOT  MİKTARLARININ 
SAPTANMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

17 Kânunusani 1929 

ESBABI MUCİBE 

Hükümeti sakıtaca ihraç olunan evrakı naktiyemizin miktarı 161,018,661 lira idi. Bundan 2.270.100 
1 İrası imha ve 411 ve 624 numaralı kanunlar mucibince darbına mezuniyet verilen beş milyon liralık madenî pa-
ranın piyasaya çıkarıldıkça mukabillerinin imhası derpiş edilerek 701 numaralı kanunla 153, 748.563 liranın 
mevkii tedavülde kalacağı tesbit olunmuştu. 

Hazinece ufaklık  meskûkât mübadeleyi teshile matuf  olmak itibarile her nerede fazla  olduğu görüldüğü 
anda derhal piyasadan toplatılmakta ve bu suretle ufaklık  paranın ziyadeliği sebebile bir buhrana meydan ve-
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rilmemesi ehemmiyetle takip edilmektedir. Bütün mutahassısların müttahit olduğu bir nokta vardır ki meyda-
nı tedavülde olan paramız mübadele ihtiyaçlarımıza bile kâfi  olmadığı bir sırada 411 ve 624 numaralı kanun-
larla darbına mezuniyet verilen ufaklık  madenî paranın mukabilinin imhası suretile yapılacak teşebbüs para 
buhranını teştit edeceği derkârdır. 

Bu itibar ve bu ihtiyaç ile 701 numaralı kanunun imha mıktarıle tedavülde kalması lazım gelen miktarı-
nın tashihine lüzum görülmüş ve bu noktai nazara göre merbut kanun layihası tanzim kılınmıştır. 

İSTATİSTİK TEŞKİLÂTI HAKKINDA 1/351 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

20 Kânunusani 1929 

ESBABI MUCİBE 

Muhtelif  teşkilât ve devair tarafından  yapılmakta olan istatistikler hakkında dairemizce icra edilen tet-
kikat bunların sureti umumiyede, idarî istatistikler için elzem olan asrî teknik şeraitini haiz olmadıklarını gös-
termiştir. Gerçi yapılan istatistiklerin bilaistisna hepsi fena  ve tamamen gayri kabili istifade  bir halde değildirler. 
Hatta bunlar arasında şimendifer  istatistikleri gibi pek mükemmel olanları da vardır. 

Umumiyetle istatistik cetvelleri çok karışık ve vuzuhtan kaybedecek derecede mufassaldır. 

Her defasında  talep edilen malûmatın nevi ve mahiyeti tebdil edilmiş gibi şekli irae ve tespiti de değiştiril-
mektedir. Bundan maada istenilen malûmatın zaman itibarile tasnifi  de tamamen intizamsızdır. Meselâ, aynı 
malûmat bir defasında  dört aylık için diğer defa  sekiz ay için cem olunmaktadır. 

Çok defa  da elde edilen istatistikler doğruluklarına emniyet edilmediği veya doğru olmadıkları katiyen bi-
lindiği ve yahut tam olmadıkları için neşredilmemektedirler. 

Muhtelif  teşkilât tarafından  yapılan istatistikler arasında mütabakat mevcut değildir. 

Bilhassa erkâm tablolarından istintaç edilecek tahlilî tetkikatın yokluğu pek bariz surette göze çarpıyor. 
Bu vaziyetin şüphesiz ve bilhassa meslekte yetişme istatistikçilerin yokluğundan mütevellit olduğu aşikârdır. 

Bu şayanıteessür vaziyete çare olmak üzere şimdiye kadar bazı tedabir ittihaz edilmişti. Bilhassa 26 Ni-
san 926 tarihli kararnamede mukarrer salâhiyetlerle ihdas edilen istatistik umum müdürlüğü, resmî istatistik-
lerin ıslah ve ihyası için atılan ilk adımdır. 

İstatistik Umum Müdürlüğü vazifesi  sadece istatistiklerin mühim bir kısmını bizzat yaptırmaktan ibaret 
kalmamalı, aynı zamanda gayri kâfi  şeraitte bulunan veya mükerrer olarak yapılan istatistiklerin neşrine mani 
olabilmeli ve bilûmum Devlet istatistikleri mesaisini mütemadi bir mürakabaya tabi tutabilmelidir. Hulâsa 
lâyiha istatistik teşkilât ve mesaisinin merkezileştirilmesini hedef  ittihaz etmiştir. 

Lâyiha, Türkiye'de istatistik işlerinin İstatistik Umum Müdürlüğü'nün sultası altında tedricî ve müte-
rakkî bir surette merkezileştirilmesini hazırlamaktadır. 

Merkeziyet sistemini de birden tesise imkân yoktur. 

Lâyihada, devairi Devlet istatistiklerinin yegâne bir merkezi idaresi şeklinde murakaba ve nezaret vazi- 1 

fesile  muvazzaf  gösterilmiştir. 

Usullerde vahdet, yeknesak ve tekâmül temini, mükerrer mesaiye meydan verilmemesi için yegâne çare 
bundan ibarettir. 

1 / 354 NUMARALI G Ü M R Ü K TARİFE KANUNU LÂYİHASI 

1929 GÜMRÜK  TARİFESİ  YASA  TASARISI 
(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

26 Kânunusani 1929 

ESBABI MUCİBE 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde, gümrük resminin kiymet üzerinden istifası  usulünün terkile yerine 
sikjet i müstenit mütefavit  tarife  sisteminin ekamesi düşünülmüş ve bu maksada göre tertip edilen tarife  proje-
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si, harbi umuminin bir dereceye kadar bahşettiği fırsattan  bilistifade  1 Eylül 1332 tarihinde tatbik mevkiine ko 
nulmuştur. 

Birinci tatbik senesinde elde edilen varidatın mıkdarı ithal edilen eşyanın mecmu kıymetine nisbetle va-
sati yüzde onsekizi gösterdi ki ondan evvel kıymet üzerinden alınan resim yüzde onbir olduğuna göre tarife 
sistemi yüzde nııkdarını yedi nisbetinde arttırmış oldu. Tarifede  eşyanın tasnif  tarzına ve her birine tarhedilen 
resim hadlerine nazaran tahsil olunacak gümrük varidatının mecmuu, kıymeti eşyaya nisbetle, vasati en çok 
yüzde yirmi tahmin olunuyordu. Fakat harbi umumi sebebile eşya kıymetlerinin tedricen yükselmiş olmasın-
dan dolayı ilk tatbik senesindeki nisbet müteakip senelerde tenezzülde devam etmiş ve mütareke senelerinde 
yüzde altıya inmiştir. Bir taraftan  eşya kıymetlerinin esasen yükselmesinden ve diğer taraftan  para farkların-
dan dolayı eşya kıymetlerile resim hatları arasında husule gelen bu nisbetsizliği Hükümeti Milliye beş ve on 
iki emsallerini tatbik suretile kısmen izaleye teşebbüs etmiştir. Bu misillerin pek mahdut bir kısmı Lozan mua-
hedesile tadil ve diğerleri ipka ve bilahara Hükümet, kanunu mahsusuna tevfikan  gayri muahid olan devlet-
lerin mevaridatına tatbik edilmek üzere beş ve on iki olan misillerini sekiz ve on beşe iblağ etmiş ve elyevm bu 
şekilde tatbik edilmekte bulunmuştur. Bununla beraber eşya kıymetlerinin seneden seneye artması ve tarife 
emsalinin altunla evrakı nakdiye arasındaki nisbeti takip edememesi ve ticaret muahedelerile kabul edilen 
tenzilât neticesi olarak sulhtan sonraki senelerde cibayet olunan gümrük resmi son istatistiklere göre eşya kıy-
metine nazaran nispeti yüzde on iki ilâ on dört derecelerine kadar inmiştir. 

İstatistikleri mevcut olmıyan son senelerde de bunun daha dun derecelere düşmüş olması kaviyyen zan 
edilmektedir. 

Elyevm mer'i olan tarifenin  metnine gelince: 

1 - Diri hayvanlar; 2 - Hayvanattan hasıl olan me'kûlât ve balıklar; 3 - Zehair ve hububat ve bunların 
mütahselatı; 4 - Meyve ve sebzeler; 5 - Müstemlekât erzakı ve şekerlemeler; 6 - Müskirat ve ispirtolu sular ve 
sirke envai ve maden suları; 7-Nebat î yağlar; 8 - Tümbeki ve tütün; 9 - Tohum, nebatat, un ve nebatat dökün-
tüleri; 10- Hayvanat derileri; 11- Mamul deri ve kösele ve kürkler; 12- Gübreler; 13- Kereste,ağaç mamulâ-
tı, sebetci, kalburcu, fırçacı  mamulatı; 14- Kâğıt ve tatbikatı; 15- Pamuk ve pamuk mamulâtı; 16- Keten, ke-
nevir ve sair iplik imaline mahsus mevaddı nebatiye, (pamuk müstesnadır); 17- İpek, ipliği ve mensucatı; 18-
Yün, Yün ipliği ve mensucatı; 19- Hazır elbise, moda eşyası, çamaşır; 20- Lâstik ve lâstik mamulâtı, muşam-
ba; 21- Mahrukat; 22- Camlar, taşlar, porselen ve eşayi zücaciye; 23- Meadin; 24- Makine ve alâtı mihani-
kiye; 25- Araba, vagon ve gemi; 26- Saatçi mamulâtı, alât ve edvat, alâtı musikiye; 27- Sanayia mahsus züyut 
ve iç yağları ve mumlar ve sabunlar; 28-Mevadı infilâkiye;  29- Hazır boya, müstahselatı kimyeviye, eczayı tıb-
biye, ıtriyat ve reçineler; 30- İşbu tarifenin  başka yerlerinde zikredilmiyen eşya; 

Suretinde eşya otuz fasla  tefrik  ve bu fasıllara  dahil olan eşya 1193 numarada tadat ve her birinitı resmi 
tayin edilmiştir. 

Kıymetin yüzdesi itibarile tarhedilen resimlerin dereceleri yüzde yarım ve bir olanları bulunduğu gibi 
yüzde elli olanları da vardı. Fakat bunlar pek nadirdi. Resim tarhı siyasetinde idhaltâr büyük miktar ifade  eden 
mevadda yüzde onbeş ilâ yirmi, zinet eşyası addedilen lüküs mahiyetinde olan eşyadan da yüzde yirmi beş, 
otuz nisbetleri tarifenin  evsafı  asliyesini teşkil ettiği görülmekte idi. Sayılan delillere ve tarife  haricinde kalan 
eşyadan kıymeti üzerinden yüzde yirmi resim alınması esası kabul olunduğuna nazaran vasati resmien yüzde 
yirmiye reşide olunması düşünülmüş dimektir. 

Bu tarifenin  müddeti mebdei mer'iyetinden itibaren üç sene olacağı tarife  kanununun yirmi dördüncü 
maddesinde zikredilmiş iken Hükümeti sakıta 13 Eylül 1335 tarihli kararname ile bu müddeti bilâ müddet tem-
dit etmiş ve temdit keyfiyeti  Hükümeti Milliyece de emsalleri tezyit edici kanunlarla kabul edilmiştir: 

Lozan muahedesi icabmca bu tarifenin  tatbikina 6 Ağustos 1929 tarihine kadar devam edilmesi mukar-
rer bulunmuş ve ondan sonra bunun yerine memleketin iktisadî ve malî ihtiyaçlarına uygun bir tarifenin  ika-
mesi lâzım gelmiş olmasına binaen yeni tarifenin  tertibi vazifesi  18 teşrinisani 1925 tarihli Heyeti Vekilei Celile 
kararile komisyonumuza teffiz  buyurulmuştur. Mevkii tatbikte bulunan tarifenin  tarihçesi bundan ibarettir. 
Komisyonumuzun, ilk meşgul olduğu nokta, vucuda getireceği bu tarifedeki  tasnifin  tarzı olmuştur. 

Komisyonumuz, İktisat vekâleti vasıtalarile ticaret odalarından yine müstakbel tarife  hakkında mütalea-
larını sormuş ve kendilerinden eşyanın hali hazırdaki kıymetlerini ihtiva eder cetveller ihzar etmelerini rica ey-
lemiştir. Kıymet eşya hakkında odanın projelerde gösterdiği miktarlar sarih bir isabetsizlik görülmedikçe ay-
nen kabul ve hesabatımıza esas ittihaz edilmiştir. 

Tarifenin  bir veya iki dereceli olması, iki dereceli tarife,  ticaret mukavelesi aktinde indireceğimiz asgari 
dereceyi muhatabamıza daha evvelden irae etmesi ve kendisile mukavele aktedeceğimiz Hükümetin yalnız bir 
dereceli -ki ekseriyetle böyledir- tarifeye  malikiyeti halinde kendisine bilmukabele kabul ettirmek ihtiyacında 
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kalacağımız tenzilâtın uzun uzadıya münakaşasına da yol açabilmesi ve binnetice menafii  iktisadiyemizin ba-
zan tamamen temin edilememesi nazarı teemmüle alınarak tarifemizin  yalnız bir dereceli olması esası faideli 
görülmüştür. 

Gümrük resminin de mütedavil para ile cibayeti ciheti tercih edilmiştir. 

Komisyonumuz gümrüklerde elyevm cibayet edilmekte olan muhtelif  vergileri muamele vergisi hariç 
olmak üzere gümrük resmile tevhidi muvafık  olduğunu nazarı mütaleaya alarak yeni nisbetleri bu esasa göre 
tespit ile memlekete dahil olan bir maldan ayrı ayrı namlarla resim alınması ve zait cibayet masrafları  şeklini 
bertaraf  etmeyi de muvafık  görmüştür. 

Tarifedeki  resim nispetlerinin vasatisi yeni tarifemize  göre (tarifeye  dahil olan) eşyanın Türkiye gümrük-
lerinde ifa  edecekleri resmin vasatisi takriben % 24-25 tutmaktadır. 

Bunun azami ciheti mümasili memleketimizde yetişen veya inkişafa  müsteit olan mevat ila bu gibi eşyaya 
konulan ve yüzde otuz ilâ yüz derecesine varan nispetler, asgarî ciheti de mevadı ibtidaiye ve eczayi tıbbiye ile 
makinelere ve memleketimizde mümasili olmadığı halde ithalinde faide  mülâhaza edilen ve yüzde on ilâ yirmi 
arasında mütemevvjç bulunan ve hacim ve sikletine nazaran kaçırılması kolay zikiymet maadin ve mücevherata 
mevzu ve yüzde üçten ona kadar varan resimler teşkil eder. Bunların haricinde kalan ve ithalatta ekseriyeti teş-
kil eden mevadda resim mali ittihaz edilen yüzde yirmi beş nispetle resim vazedilmiştir. 

Ticaret mukavelenameleri akdi sırasında ihracat mevadımıze mahreçler temin etmek üzere tarifenin  bazı 
mevadında kabul edeceğimiz tenzilâtın işbu vasatı nispeti bir derece daha tenezzül edeceği ve hakiki nispeti 
vasatinin akt edilecek ticaret mukavelenamelerinin akdinden sonra taayyün edeceği tabiidir. 

Sanayi temamen inkişaf  ve sermaye tekasüf  etmedikçe ne halen ve hatta ne de uzun bir zaman için ser-
besti tatbikına daha tevessül edilmemek lâzım geleceğini komisyonumuz tafsilden  müstağni görmektedir. 

Vücuda getirilmiş olan tarife  hayvanat, nebatat, madeniyyat namlarile üç büyük zümreyi ve eczayi tıbbi-
ye ve oyuncaklar gibi mahdut eşya için ayrıca birer faslı  ihtiva etmektedir. 

Birinci zümreyi teşkil eden hayvanat zümresi: 

1 - Canlı hayvanlar; 2 - Tarihi tabiiye müteallik hayvanat kolleksiyonları;'3- Etler ve hayvanattan hasıl 
olan meekûlât; 4 - Yağlar; 5-Balıklar; 6 - Mevadı hayvaniye ve mamulâtı; 7 - Deriler; 8 - Deri mamulâtı; 9 -
Kürk imaline mahsus postlar ve kürkçü mamulatı; 10- Yun, kıl ve bunların iplikleri; 11- Yun kıl mensusat; 
12- Halı keçe mamulatı; 13- Yun ve kıldan mamul hazır eşya; 14- İpek ve iplikleri; 15- İpek mensucat 

Olmak üzere 15 faslı  ve ceman yüz elli madde ve 256 fıkrayı  ihtiva etmektedir. 

İkinci zümreyi teşkil eden nebatat zümresi: 

1 - Zehair hububat ve bunların müstahsalatı; 2 - Meyvalar; 3 - Sebzeler; 4 - Şeker ve mamulatı; 5 - Kah-
ve, kakao, çay; 6 - İspirto, müskürat, sirke, sular; 7 - Tohumlar; 8-Yağlar; 9 - Sabunlar; 10- Baharat; 11- Tü-
tün, tümbeki; 12- Fidan, çiçek ve mevadı nebatiye ve döğüntüleri; 13- Tababette müstamel nebatat; 14- Ne-
batat mustahselatı; 15- Ağaç, kömür, kereste ve ağaç mamulâtı; 16- Fırçacılık mamulâtı; 17- Mobilyecilik 
eşyası; 18- Oyuna müteallik alât ve edevat; 19- Hasırcı ve sepetçi mamulâtı; 20- Kâğıt ve kâğıtçılık eşyası 21-
Pamuk; 22- Pamuk ipliği; 23- Pamuk mensucat; 24- Pamuktan hazır eşya; 25- Keten, kenevir vesair iplik 
imaline mahsus mevadı nebatiye ve iplikleri; 26- Keten, kenevir vesair mevadı nebatiyeden mamul mensucat; 
27- Keten, kenevir vesaireden mamul hazır eşya; 28- Kauçuk mamulât; 29- Muşamba ve muşamba mamulâtı. 

Olmak üzere 29 faslı  ve ceman 307 madde ve 360 fıkrayı  ihtiva etmektedir: 

Üçüncü zümreyi teşkil eden madeniyat zümresi 

1 - Taşlar, topraklar ve mamulâtı; 2 - Çini ve porselen mamulâtı; 3 - Zikiymet taşlar; 4 - Camlar; 5 - De-
mir ve çelik; 6 - Bakır halitası; 7 - Aluminyum ve halitası; 8 - Tütya ve halitası; 9 - Kalay ve halitası; 10- Nikel 
pakfon  ve halitası ve sair halitalar; 12- Zikiymet meadin; 13-Saatler; 14-Alâtı musikiye; 15- Esle-
ha ve mühimmat; 16- Mevaddı infilâkıye;  17- Alatı basariye ve cihazlar; 18- Makineler; 19- Kara nakliye 
vesaiti 20- Deniz ve hava nakliye vesaiti; 21- Mahrukat ve ziyutu madeniye; 22- Boyalar, 

Olmak üzere 22 faslı  ve 252 madde ve 531 fıkrayı  ihtiva etmektedir. 

Eczayı kimyeviye ve eczayı tıbbiye faslı;  hamızat ve uçan yağlar veya tababette müstamel hulâsaları ve 
şibih kıleviyatı da ihtiva etmek üzere 144 madde ve 216 fıkrayı  ihtiva havidir. 
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Bunlardan sonra 3 madde ve 13 fıkrayı  ihtiva eden bir de oyuncak ve şemsiye faslı  mevcuttur. 

26 Kânunevvel 1928 

Rüsumat Heyeti Teftişiye  Reisi Varidat Müdürü Umumisi Samsun Mebusu Gümüşhane Gümüşhane Mebusu 
Hasan  Fehmi Hakkı Cezmi Adil 

Sıhhiye Vekâleti Neşriyat Senayi Müdürü Umumisi Ticaret Müdürü Umumisi İktisat Vekâleti 
ve İstatistik Müdürü 

D.Z.  Nasır 
Sadettin Tetkik Mukavelat 

Dairesi Reisi 
Şevket 

TARİFE MUHTELİT ENCÜMENİ MAZBATASI 

6 Mayıs 1929 

Encümenimiz ilk içtimaını 19 Şubat 929 tarihinde akt ile lâyihanın 24 Şubat 929 tarihinden itibaren de esa-
satın müzakeresine başlayarak, Maliye Vekili Beyle evvelce bu hususta sarfı  mesai eylemiş olan Tarife  Komis-
yonu Reisi Hasan Fehmi ve İstanbul Ticaret Odası tarafından  vuku bulan talep üzerine izam kılınan Kâtibi 
Umumî Camal Beylerin huzurile 20 Nisan 929 tarihinde hitam vermiş ve en ziyade tarife  komisyonu tarafın-
dan yapılan tetkikattan istifade  eylemiştir. 

Hükümetin esbabı mucibesinde dahi beyan olunduğu veçhile harbi umuminin bir dereceye kadar bah-
şettiği fırsattan  bilistifade  yapılmış olan 1332 tarifesinden  beklenilen gaye mezkûr harbin neticesi olarak bir 
tarafdan  paramızın kuvvei iştiraiyesinde vukubulan tenezzül ve diğer taraftan  eşya kıymetlerinde görülen teref-
fü  dolayısile elde edilmemiş, hatta Hükümeti Milliyece 5 ve 12 emsalleri ihdası suretile tatbikine mecburiyet 
hasıl olmuştur. Pek mahdut bir kısmı Lozan Muahedesile tadil olunan bu misiller bilâhara Hükümetimizle 
Ticaret mukavelesi yapmamış olan milletlere karşı 8 ve 15 adedine çıkarılmış olmasına rağmen eşya kıymet-
lerinin her sene artması ve tarife  emsalinin ise bittabi paramızla kambiyo arasında vukubulan fark  ve nisbeti 
takip edememesi yüzünden yine gümrüklerden beklenilen resim, kapitülasyon zamanında Osmanlı Hükümeti-
nin eşya kıymetine nazaran almakta olduğunun bir iki rakkam fazlasına  çıkamamıştır. Halbuki, Felemenk, 
İngiltere, Danimarka gibi nevamma serbestii mübadele sistemini takip eden bir kaç Hükümetler istisna edilir-
se diğerlerinin tatbik etmekte oldukları tarife  nisbetinin hiç bir vakit yüzde on altıdan aşağı olmadığı, aşağı-
da gösterilen cetvelden anlaşılabilir. 

Fransa % 16; Çekoslovakya % 18,5; Macaristan % 19,5; Romanya % 21,5; Polonya % 22; Yugoslavya 
% 25; Amerika % 25,5; İspanya % 45; Rusya: Büsbütün kapalı. 

Binaenaleyh ne malî ve nede iktisadî cepheden tatbiki şayani arzu olmıyan mevcut tarifenin  şimdiye ka-
dar değiştirilmemesi Lozan muahedesine merbut ticaret mukavelesi ahkâmından olduğundan ve mukavelei 
mezkûre hükümlerinin meriyeti ise 6 Ağustos 1929 tarihinde hitam bulacağından inkişafı  iktisadimizi müem-
min bir tarifenin  mevcut bulunması lâzım geleceğini zarurî ad eden encümenimiz muamele resminden gayri 
resimler dahi dahil olduğu halde tarife  nisbetini vasati yüzde yirmi dört-yirmi beş nisbetine çıkaran bu lâyiha-
yı esas itibarile muvafık  görmüş, gerek tarife  sistemi ve gerek gümrük siyasetimiz hakkında aşağıda yazılı mü-
lâhazatı da derpiş ederek tadilen kabulüne karar vermiştir. 

I- Nisbetin tezyidi, 

Evvel emirde encümenimiz yukarıda arzolunan tezayüt dolayısile hayat pahalılığına ve doğrudan doğruya 
halkın gıdasına olan derecei şumul ve tesriri üzerinde pek çok tevakkuf  etmiş ve yapılan tadilâtta da bu cihet 
her daim göz önünden uzaklaştırılmamıştır. 

Filhakika nisbetin % 24-25 derecesine kadar çıkdığı görülüyorsa da işbu rakam dahilinde evvelce güm-
rükte alınmakta olan ve bu lâyihanın'iktisabı kanuniyet etmesini müteakip kalkacak bulunan istihlâk, inhisar 
gibi vergilerin dahi bulunduklarını diğer taraftan  da muhtelif  hükümetlerle yapılacak olan ahde tarifelerdeki 
tenzilâtı nazarı dikkate alırsak esasen takdir olunan işbu nisbeti vasatinin hiç bir zaman % 20 miktarını bula-
mayacağı tahakkuk ederki şu taktirde netice itibarile mücavir milletler derecesinde bir gümrük resmi istifa  olu-
nacak demektir. Bundan maada eski tarifemizle  de mukayese edildikte 12 misli tablosuna dahil mevadın rusu-
munda tezyit değil belki de bazı tenkisat olduğu ve diğer bir kısım eşya resimleri hakkında ise hiç bir zam yapıl-
madığı görülür. 
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Tezyit edilmiştir, denilebilecekler ancak 5 misli tablosuna dahil olanlardır ki bu da iktisadi şerait itiba-
rile henüz mazharı inkişaf  olmamış müstakil bir devletin anasırı iktisadiyesini tenmiye ve inkişaf  ettirmek üze-
re yürümek istediği zaman behemehal tatbikinden çekinmeyeceği himaye sisteminin bir neticesidir. 

II- Gümrük siyasetimiz. 

Memleketimizde sanayi, temamen inkişaf  ve milli sermaye derecei kifâyede  tekasüf  eylemedikçe gümrük 
siyasetimizin himaye sisteminden başka bir şey olmayacağı tabiidir. Milli sây ve sermayenin kıymetlendiril-
mesi ve şaraiti iktisadiyemizin takviyesile refah  ve saadeti memleketin temini ancak bu sistem dahilinde gidile-
bildiği takdirde husulpezir olabilir. Bunun için de encümenimiz atideki noktaları hatırında tutmuştur. 

A) Himaye edilecekler: 

1 - İleride memleketin dahilî ihtiyacatını tatmine kifayet  edecek derecede inkişaf  istidadını gösteren mah-
sulâtı arziye ve sınaiye. 

2 - Elyevm dahilî ihtiyacatı tatmin eylemekte ve fakat  haricî rekabet dolâyisile inkişaf  derecesini kay-
bedebilmek ihtimali olan mahsulâtı arzıye ve sınaiye. 

3 - İhtiyaca kifayet  ettikten maada ihracata da müsait bulunan mahsulâtı arzıye ve sınaiye. 

4 - Memleket dahilinde yetişen mevaddı iptidaiyeyi nim mamul veya mamul bir hale ifrağ  ile ihracatta 
bulunacak olan senayi. 

B) Himayeye muhtaç olmayanlar: 

1 - İhtiyaçtan fazla  yetişen ve hariç piyasalarda serbestçe rekabet edebilen mahsulatı arziye ve sınaiye. 

C) Haklarında müsaedekâr davranılacak olanlar: 

1 - Memlekette mümasili bulunmıyan havaıci zaruriye. 

2 - Memlekette mevcut bulunmıyan ve fekat  ziraî ve sınaî istihsalatın tezyidine hizmet edebilecek olan 
mevaddı ibtidaiye ve alat ve edevat ve hayvanat. 

3 - Mahsulatın nakil vasıtalarına yarıyacak ve bu suretle maliyet fiatlarını  düşürecek olan mevat ve âlât. 

4 - Memleketin müdafasına  yarayacak mevat ve hayvanat. 

5 - Dahilde yetişen mümasillerini meşru kazanç vasıtası derecesine indirerek memleketin imarını teshil 
ve tesrie hadim malzemeyi insaiye. 

D) Muaf  tutulması lâzım gelenler: 

1 - Mümasili olmayıp ta memleketin istihsalâtı zırraiyesine hizmet edecek olan mevat ve alât ve hayva-
nat. ~ 

2 - Sıhhati memlekete hizmet eden ve mümasili olmayan mevat ve alât. 

3 - Memleketin Maarif  ve vaziyeti içtimaiyesinin yükselmesine yarayacak levazım ve kitaplar. 

4 - Kanunu mahsuslarile elyevm gümrük resminden muaf  olanlar. 

E) Men edilmesi veya o derecede resme tabi tutulması lâzım gelenler. 

1 - Mahsulatı arzıyemizin nefasetini  ihlâle hadim tağşişata yarayabilecek olan mevat. 

2 - Mevcut sanayiin inkirazına sebebiyet verebilecek mevat. 

3 - İktisadı memleketi rahnedar edecek derecedeki Lüks eşya. 

4 - Kanunu mahsuslarile elyevm ithali memnu bulunanlar. 

III- Tarife  sistemi 

Kendilerile ticari muahede yapılacak olan milletlere karşı tenzil edilebilecek mikdarın neden ibaret bulun-
duğunu berveçhi peşin ibraz etmemek emelile bir çok milletlerin yaptığı gibi bizim tarifemizin  de bir dereceli 
olmasını encümenimiz muvafık  görmüştür. 

IV- Usulü tasnif 

Encümenimiz tasnif  usulünün muhtelif  fasılları  cami hayvanat, nebatat ve madeniyat zümrelerile ecsami 
kimyeviye ve eczayi tıbbiye ve oyuncak ve şemsiye fasılları  gibi toplu bir tarzda yapılmasının memleketimizin 
hem içtimaî ve hem de iktisadî noktai nazardan daha muvafık  olacağı kanaatini hasıl etmiştir. 
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Ham ve mamul diyerek ikiye ayrılan mevat her memleketin sanayinin derecei terakki ve tekâmülüne göre 
ayrı ayrı mefhumlar  ifade  edebildiği gibi bu gün nim mamul olan bir madde yarının sanayiine göre de ham 
olabilmesi ihtimali varittir. 

V- Miyar meselesi 

Sabit bir kambiyo üzerinden muamele yapılması ve binenaleyh diğer Devletlerde olduğu misilli altın esası 
veya İngiliz lirası üzerinden resim alınması ve bu takdirde paramızın kıymetinin düşmesine sebebiye verilmeye-
ceği gibi hem Hükümetin ecnebi dövizleri hakkındaki ihtiyacatı da temin edilmiş ve hem de varidatı devletin 
azalmamış ve resmin de sabit kalmış olması dolayısiyle bir takım faideler  melhuz bulunduğu mütaleasına rağ-
men encümenimiz evrakı naktiye üzerinden alınmasının ve bununla beraber İngiliz lirası üzerine tespit edilecek 
olan kıymetin her üç ayda bir vuku bulacak muayyen bir mıkdardaki tezayüt ve tenakus nisbeti vasatisine göre 
tezyit veya tenkis hakkında ahkâmı kanuniye vaz'ının daha faideli  olacağı mülahazasında bulunmuştur. 

Filhakika Devletin her sene muhtaç bulunduğu İngiliz lirası mıkdarından fazla  bir ecnebi parasının Dev-
let hazinesine girmesini mucip olabilir. Hidematı umumiyenin yürümesi için bu fazla  mıkdar ecnebi parasını 
elden çıkarmak zaruretinde kalacak olan Hükümet şu taktirde lüzumlu lüzumsuz zamanlarda İngiliz lirası 
satmak mecburiyetine düşecektir. 

Gümrük resmi-Türk altını esası üzerindendir denildikte ve altının da sabah başka akşam başka bir kıymet 
iktisap eyleyeceğine ve her bir yerde de borsa bulunmayacağına nazaran gümrük resminin istifası  bir emri asir 
halini alacak ve her bir malın da her gün kıymetinin değişmesini istilzam eyleyeceği gibi hem Hükümet ve hem 
de efradın  müşkül bir vaziyete düşmesine sebebiyet verecektir. 

1 f.7,59  NUMARALI İCRA VE İFLÂS KANUNU VE TATBİKINA AİT KANUN LÂYİHALARI 

İCRA  VE  İFLAS  YASASİ  İLE  BUNUN  UYGULANMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARILARI 
(ADLİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLA  N  M  IŞTIR  ) 

6 Şubat 1929 

ESBABI MUCİBE 

Bu kanun lâyihası, İsviçre icra ve iflâs  kanununun Fransızca metninden Türk hukukşinaslarına tercü-
me ettirilmiş ve icap ettikçe Almanca metni ile de mukayese olunmuştur. 

15 - Cemaziyelahir 1332 ve 28 Nisan 1330 tarihli icra kanunu ile 18 Ramazan 1286 tarihli ticareti berriye 
kanununun ikinci kısmında münderiç iflâs  ahkâmı, mülga mecelle, fıkhi  şer'i ve ticaret kanunlarımıza göre 
tanzim edilmiş olduklarından, Cumhuriyet kanunlarından başka kanunu medeni, borçlar ve ticaret kanun-
larımızın esasatile hem ahenk değildirler; bu ahenksizlik icra ve iflâs  işlerinde yeni müdevvenatımızı müeyyi-
desiz bırakacak ve onların yeni prensiplere göre tatbikini işkâl edecek kadar müessir olmaktadır. 

Türk Cumhuriyeti icra ve iflâs  kanunu lâyihası İsviçre'nin federal  icra ve iflâs  kanunu örnek ittihaz olu-
narak tertip olundu. İhtiyacımıza göre ilave edilen bazı maddeler istisna edilirse -ki bunların bir kısmı kanton-
lar kanunlarından alınmıştır- lâyiha hükümlerine, hatta kelimelerine kadar aynen tercümedir denebilir. İsviçre 
icra ve iflâs  kanununun diğer mütemeddin milletler kanunlarına tercih edilmesinin bir sebebi de kanunu me-
deni ve borçlar kanununun hemen aynen denebilecek bir surette İsviçre'den alınmış olmasıdır. Bundan başka 
kanunun emsaline nisbetle yeni ve daha mütekâmil olması ve muasır hukuk prensiplerinin ve ticaret işlerinin 
istilzam ettiği seri ve ameli tedbir hükümleri ihtiva etmesi de tercih sebepleri arasında hatırlanmağa değer. 

Türk Cumhuriyeti İcra ve iflâs  kanunu lâyihasının esaslı farikası,  işleri mahkemeye düşürmezden evvel 
hal ve faslettirebilecek  kaideleri ihtiva etmesidir. 

MEMLEKETİMİZE GELEN UNLARIN G Ü M R Ü K RESMİNİN 
MUVAKKATEN TENZİLİ HAKKİNDA 1 / 353 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ÜLKEMİZE  GELEN  UNLARIN 
GÜMRÜK  RESMİNİN  GEÇİCİ  OLARAK İNDİRİLMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

23 Kânunusani 192? 
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ESBABI MUCİBE 

Hariçten Türkiye'ye ithal olunan buğdayların bir kilosundan 3,60 ve unların bir kilosundan 11,40 kuruş 
gümrük resmi alınmaktadır. 

Yabancı memleketlerden zahire ithaline mecburiyet görüldüğü sıralarda ithalatın buğday olarak yapıl-
masının ve bu suretle hiç olmazsa değirmen işçiliğinin memleket dahilinde kalmasının temini ve aynı zaman-
da değirmencilik sanayiinin himaye ve teşviki maksadıle iltizam edilmiş olan bu günkü resim miktarları müs-
tehlikler zararına olarak himaye içii) zarurî olan farktan  fazla  farkı  ihtiva ve bu suretle değirmencilere yüksek 
kazanç temin etmektedir. 

Aynı mesele iktisat meclisi alisinin son içtimaında da mevzuu müzakere olmuş ve maişet darlığını tehyin 
için muvakkaten un gümrük resminin buğday resmi derecesine tenzili vacibeden addedildiği zikredilerek hü-
kümetçe bu şekle muvafakat  edilmezse değirmencilerin himayesini ihmal etmeyecek ve fakat  un fiatlarının  lü-
zumundan fazla  tezayüdüne de meydan vermeyecek mütevassıt bir gümrük tarifesinin  muvakkaten tatbiki 
mütalaası dermeyan olunmuştur. 

İstanbul şehremaneti tarafından  da aynı maalde temenniyat serdolunmaktadır. Bu mutalaat ve temenni-
yattan ün resminin muvakkaten buğday gümrük resmi derecesine tenzili keyfiyeti,  teessüs etmiş ve inkişafa  müs-
tait vaziyette bulunan değirmenciliğimizi mütezarrir ve faaliyetten  menedecek mahiyette görüldüğünden do-
layı, muvafık  görülmemekte ve un ve buğday resimlerinin değirmencilere faaliyet  imkânı bırakacak surette 
tevzini şekli memleket iktisadiyatına daha müsait bir tedbir telakki edilmektedir. 

Bu gün memleket dahilinde yerli malı olarak ihtiyacata tekabül edecek zahire stokları mevcut bulunmadı-
ğı ve ihtiyacatın kısmı azamı ithalat ile te'min edilmekte bulunduğu cihetle yeni mahsulümüzün idraki zama-
nına kadar resmin bu suretle istifasııjda  iktisadi menfaat  görülerek maddei kanuniye Ağustos 1928 nihayeti-
ne kadar un resminin 5 kuruş olması esasına göre tanzim olunmuş ve Ağustos nihayetinden itibaren 7 kuruşu 
tecavüz etmemek üzere bu resmin tezyidi ve tatbikat müddetinin kânunevvel nihayetine kadar temdidine hü-
kümetin mezun olması icabı halden görülmüştür. 

1432 100 kilo buğdayın gümrüklü ve dökme olarak değirmenlere teslim vasatî fiatı 

50 Çuval bedeli. 

75 Kırma ücreti. 

86 Muamele vergisi. 

1643 100 kilo buğdayın un ve mevadı taliye kıymetleri yekûnu. 

132 78 Randıman esasına göre hasıl olan 22 kilo mevadı taliye bedeli kilosu 60 kuruştan 

1511 
1511 Bu meblağ 78 kilo unun mecmuu kıymeti olup bir kilo unun bedeli -^g- = 19, 37 kuruştur. 

Kıymeti 14,32 olan bir kilo buğdaydan alınmış olan resim 3,60 olduğuna göre kıymeti 19,37 
19.37x3.60 

olan bir kilo unda dahil olması lazım gelen resim miktarı da — ^ ^ — = 4,87 kuruş 

olur. 

4 Şubat 1929 

İKTtSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Memlekette değirmen fabrikası  noksanının acı tecrübelerini umumî harp zamanında hisseden bugün-
kü Hükümetimiz bu sanayiin memlekette kat'î olarak teessüsünü arzu ettiği için beyan olunan derecede yük-
sek bir resimle un fabrikalarını  himaye etmek yolunu tutmuşsa da ahiren yapılan hesap neticesinde bu himaye-
nin ihtikârı tevlit etmeğe müsait derecede yüksek olduğunu görmüştür. Himayenin esası, halkın birinci dere-
cede gıda ihtiyacına ait binaenaleyh halktan her ferdin  her gün için istihlakine dahil bir madde olduğundan 
himayeden tevellüt edebilecek sıkıntı himaye edilen diğer maddelere nisbetle daha çok müessir ve daha çok 
naziktir. Diğer taraftan  bir kaç senedenberi memleketimizde devam eden kuraklık ve hassatan geçen seneki 
ahvali havaiye dolayısıla bazı mıntıkalarda vuku bulan darlık fahiş  himayenin tesirini bir kat daha artırmıştır. 
Bu esbap dolayısile işbu 11.40 gümrük resmi nisbetinin tenzili bilittifak  bir zaruret addolunmuştur. Ancak bu 
millî sermayenin bir kısmının bağlanmış ve harp gibi buhran zamanlarında vücudü memleket için bittecrübe 
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elzemiyet iktisap etmiş olan fabrikaları  haricin rekabeti altında ezdirmeğe ve bunlara sermaye bağlamış olan-
ları iflasa  düşürmeğe ve bilhassa hububat şeklinde memlekete dahil olamıyan ecnebî mahsulatının un olarak 
girmesine ve bu yüzden ziraî istihsalatımızm pazarımızda satılmayacak bir vaziyete gelmesine meydan verme-
meği esas tuttuk. Çünkü ziraî mahsulatımızın istihsal fiyatı  çok yüksek olduğu cihetle bu nokta dahi hassataıı 
meselenin hallinde dikkat ve itir.ada bulunmamızı istilzam etti. 

MALİYE VEKÂLETİ 1928 SENESİ BÜTÇESİNE 
FEVKALÂDE TAHSİSAT VERİLMESİ HAKKINDA 1 / 391 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

MALİYE  VEKALETl  1928 YILI  BÜTÇESİNE 
OLAĞANÜSTÜ  ÖDENEK  VERİLMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
5 Mart 929 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde Kibrit fabrikası  olmadığından İnhisar İdaresince memleket dahilinde istimal ve istih-
lâke arzedilen kibritlerin memaliki ecnebiyeden celbedilmesi mühim miktarda paramızın harice çıkmasına se-
bep olmaktadır. Buna mani olmak üzere inhisar idaresi tarafından  memleketimizde bir kibrit fabrikası  tesisine 
lüzum görüldüğünden fabrika  inşasına ve aynı zamanda İnhisar İdaresi muamelâtının tedvirini temin için bir 
miktar sermayeye zaruret hasıl olmuş ve bu maksatla İnhisar İdaresinin fazlai  varidatı karşılık gösterilerek Ma-
liye Vekâleti 1928 senesi bütçesinde yeniden açılacak fasla  yüz elli bin lira tahsisatı fevkalâde  olarak ilâvesine 
ve üç sene zarfında  inşaat için (800 000) liralık taahhüdat icrasına zaruret görülmüş ve merbut kanun lâyihası 
bu esas dairesinde tanzim ve takdim kılınmıştır. 

SAMSUN SAHİL DEMİRYOLLARI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN SATIN ALINACAK HİSSE SENETLERİ HAKKİNDA 

1 / 397 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

(MALİYE  VEKÂLETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

7 Mart 929 

ESBABI MUCİBE 

Samsun sahil demiryolları anonim şirketi ile müessislerinden Nemlizade mahdumları tarafından  vaki olan 
müracatta mezkûr şirket namına İşbankasından olbaptaki kanun mucibince üç yüz bin liralık istikraz aktine 
hazinece kefalet  olunması ve buna mukabil mezkûr hattın 250 000 lira kıymetindeki hisse senedatının 150 000 
liraya Hükümete devrini ve nizamnamei mahsusu mucibince tahsisat masrafına  zam olunan yüzde on beşler-
den atî için feragati  ve yüz müessis hisse senedinin bilâbedel hazineye terki bitteklif  kabul olunduğu taktirde 
hattın tamamına ve bilcümle alât ve edevatına Hükümetçe ipotek vazına muvafakat  edilmektedir. 

Teklifi  vakiin Hükümetçe takip edilmekte olan şimendifer  siyasetine muvafakati  bedihi olup mezkûr 
şirkete 300 000 liraya kadar kefalet  olunması da 28 Mayıs 928 tarih ve 1336 numaralı kanun iktizasından bu-
lunmasına binaen kefalet  muamelesi ifa  edilmiş ve hattın sermayesinin bir kısmı mühimmine de Hükümetin 
iştiraki bulunmuş olduğundan mezkûr 150 000 liralık hisse senedatının mubayaası halinde Hükümet hattın 
hemen nısfından  ziyadesine sahip olacak ve bu takdirde memleketin vaziyeti iktisadiyesine göre hattın inşa ve 
inkişafı  temin edilmiş olacağından teklifi  vaki muvafık  görülmüş ve keyfiyeti  mübayaanın istilzam eylediği 
masarifin  Nafıa  bütçesinin tahsisattan tesviyesi mümkün bulunmuş olmakla merbut kanun lâyihası tanzim ve 
takdim kılınmıştır. 

TİCARET MUKAVELENAMESİ AKTEDİLMİYEN DEVLETLERLE 1930 HAZİRANINA KADAR 
MUVAKKATEN TİCARET İTİLAFNAMESİ AKTİ HAKKINDA 

1/407 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 
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TİCARET  SÖZLEŞMESİ  İMZALAMAMIŞ  OLDUĞUMUZ  DEVLETLERLE 
1930 HAZİRAN  AYINA  KADAR 

TİCARET  ANLAŞMASI  YAPILMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 
(HARİCİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

• 16 Mart 1929 

ESBABI MUCİBE 

Gayri akit ecnebi her hangi bir devletle azamî iki seneyi tecavüz etmemek üzere muvakkat ticari itilaf-
nameler akti için İcra Vekilleri Heyetine salahiyet bahşeden 10 Nisan 1927 tarihli muaddel kanun mucibince 
muhtelif  tarihlerde modüs vivendiler aktedilmişti. Mezkûr kanunun tayin ettiği azamî müddet İspanya için 
6 / N i s a n / 9 2 9 da, Amerika müttehit devletleri için 10 /Nisan / 929 da, Mısır için 17 /Nisan /929 da ve İran 
için ise 1 /Haziran/929 da, hitama erecektir. Elyevm yalnız İran ile bir ticaret mukavelesi akti zımnında Tah-
ran'da müzakerat cereyan etmektedir. Yukarıda zikredilen tarihlerin inkızasından sonra vasi mikyasta müna-
sebatı ticariyemiz olan Amerika, Mısır ve İspanya'da emtea azamî tarifelere  ve müşkülata maruz kalmasına 
mani olmak için bu memleketlerle ileride kat'i ticaret muahedeleri aktedilmek üzere şimdilik muvakkat ticarî 
itilafııameler  akti zaruridir. 

24 Mart 1929 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Hükümet Lozan'da ve Lozan'dan sonra kendilerile ticaret mukavelesi aktedilmiş olan Devletlerle mev-
cut muahedeler munkazi olduktan sonra yeni muahedeler aktedinceye kadar muvakkat itilafnameler  yapabil-
mek için 10 Nisan 927 tarihli ve 1005 numaralı kanun ile lazım olan salahiyeti haiz bulunmaktadır. Halbuki 
kendilerile henüz muahede yapılmamış olan devletlerle mevcut muvakkat itilafnamelerin  müddetlerinin inkı-
zalarında bunlarla Tarife  mücadelesine girişmiş olmamak, binenaleyh bu memleketlere olan ihracatımızı müte-
essir etmemek için bir veya müteaddit defalarda  olarak yeniden muvakkat ticarî.itilaflar  yapabilmek için bir 
sene müddetle Hükümete salahiyet itası ihracatımız noktai nazarından muvafık  görülmüştür. 

TİCARET VE SANAYİ ODALARI ÂZALARILE MÜSTAHDEMİNİNİN 
VAZİFEİ MEMURELERİNDEN DOLAYI TAKİBAT İFASI HALİNDE 

DEVLET MEMURLARI GİBİ MUHAKEMELERİ İCAP EDİP ETMİYECEĞİNİN 
TEFSİRİ HAKKINDA 3 / 2 6 0 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ 

TİCARET  VE  SANAYİ  ODALARININ  ÜYELERİ  İLE  BURALARDA  ÇALIŞANLARIN 
BU  GÖREVLERİ  İLE  İLGİLİ  OLARAK SORUŞTURMA  YAPILMASI  DURUMUNDA 

KENDİLERİNİN  KAMU  GÖREVLİLERİ  GİBİ  YARGILANIP  YARGILANMAYACAKLARININ 
YORUMUNA  İLİŞKİN  BAŞBAKANLIK  YAZISI 
(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

23 Mart 1929 

Ticaret odaları meclisi âzalarının ve müstahdemininin, vazifei  memurelerinden dolayı memurin muha-
kemat kanununa tevfikan  muhakeme edilip edilmiyecekleri meselesi tereddüdü mucip olmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun 279 ncu maddesinde "Devlet, vilâyet ve nahiye ve karyelerin nezareti altında 
bulunan bir hizmette maaşlı veya maaşsız daimî veya muvakkat vazife  görenler memur sayılır" diye yazılı ol-
duğundan odalar kanununa tevfikan  müessesatı umumiyeden olan, vekâleti acizinin nezaret ve murakabesi 
altında bulunan ticaret ve sanayi odaları meclisleri âzasının bu maddei kanuniyeye tevfikan  memur addedil-
meleri lâzımgeleceği teemmül olunmaktadır. 

Ehliyeti ticariye ve ticaretle iştigal umumi hizmet ifa  edenlerin ciheti cezaiye itibariyle memur addedil-
melerine mani olmıyacağından ve netekim her biri ziraat, ticaret veya serbest meslek erbabından olan köy ve 
mahalle ihtiyar meclisleri âzalarının da mülkî vazife  ve hizmetlerden dolayı memurin muhakemat kanununa 
tabi bulundukları âşikâr bulunduğundan keyfiyetin  B.M.M. tarafından  tetkiki ile bir karar istihaline müsaade 
buyrulması rica olunur. 
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14 Mayıs 1929 
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Memurin kanununun birinci maddesinde (Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda 
mukayyet olarak umumî ve yahut hususî bütçelerden maaş alan kimseye memur denir.) denmesine nazaran 
ticaret ve sanayi odaları âzalarile müstahdemininin memur addedilemiyeceği gibi haklarında ahkâmı umumi-
ye haricinde muamele icrası için de sarahati mahsusa olmadığından usülü muhakeme noktai nazarından da 
yapılacak muamelenin memurlara yapılanın ayni olamıyacağı ve fakat  Türk Ceza Kanununun 279 ncu mad-
desinde (kanunun tatbikatında Devlet, vilâyet ve nahiye ve karyelerin nezareti altında bulunan bir hizmette maaş-
lı veya maaşsız daimî veya muvakkat vazife  görenler memur sayılır.) denilmekte olmasına göre bunların da tıp-
kı memurlar gibi ceza görmeleri lâzım geleceği pek tabiî bulunduğu cihetle maddei mezkûrenin tefsirine  mahal 
görülememiştir. 

MAARİF VERGİSİ KANUNUNUN 
1230 NUMARALI ZEYLİ AHKÂMININ TEMDİDİ HAKKINDA 1 /428 NUMARALI 

KANUN LÂYİHASI 

MİLLİ  EĞİTİM  VERGİSİ  YASASINA 
1230 NO.LU  YASA  İLE  EKLENMİŞ  HÜKÜMLERİN  UYGULANMA  SÜRESİNİN  UZATILMASINA 

İLİŞKİN  YASA  TASARISI 
(MAARİF  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

l Nisan 1929 

ESBABI MUCİBE 

Evvelce tevzi usulile alınmakta olan ilk tahsil vergisini munzam kesir haline sokan 22 Haziran 1927 tarih 
ve 1130 numaralı Maarif  vergisi .kanunu ile elde edilen paranın vilâyetlerin ilk mektep masraflarını  koruyama-
ması üzerine bütçesi açık olan vilâyetlerde yol mükellefiyetine  tabi olanlardan azami dört yevmiye miktarından 
bir vergi alınmasına 1230 numaralı ve 6 Mayıs 1928 tarihli kanunla müsaade edilmişti. Ancak geçen sene bun-
dan eyi bir vergi araştırmak maksadı ile mezkûr kanunla verilen salâhiyet bir sene müddetle tahdit olunmuştu. 
Yapılan tetkikat neticesinde ilk tahsil için lâzım gelen parayı başka bir menbadan temin etmeğe imkân görül-
mediği gibi geçen seneki tatbikinde de hiç bir mahzura tesadüf  olunmamış ve mükelleflere  de ağır gelmediği 
anlaşılmış olduğundan mezkûr kanun ile verilmiş olan salâhiyetin gelecek senelere de teşmili zarurî görülmüş 
ve merbut kanun lâyihası bunun için teklif  olunmuştur. 

DEMİR YOLLAR VE LİMANLAR İLE SU İŞLERİ İÇİN 
İKİYÜZ KIRK MİLYON LİRALIK TAHSİSAT VERİLMESİ HAKKINDA 

KANUN LÂYİHASI 

(NAFIA  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
9 Nisan 1929 

ESBABI MUCİBE 

Vatanın, can damarını teşkil eden ana hatları ile dahilî ve haricî iktisadiyatımızın yükselmesi ve kuvvet-
lenmesi için lüzumunda tereddüt edilmiyen limanların inşası ve su işlerinin tabiatın lütfuna  muhtaç kalınma-
yacak surette temini Yüksek Meclisin ve onun kıymetli teşvik ve muzaheratına güvenen Cümhuriyet hüküme-
tinin en esaslı bir umdesidir. 

Asırlar süren felâket  seneleri yanında dakika addolunacak kadar kısa bir iki sene içinde alınan müsbet 
neticeler, her müşkülâta katlanarak, her zahmete göğüs gererek, iktiham edilen mesainin hayırlı bir mahsulü-
dür. 

İmparatorluk, Cümhuriyete, son günlerde satın alınmak suretile millileştirilen, Anadolu ve Mersin - Adana 
hatları da dahil olduğu halde (3748) kilometrelik imtiyazlı demir yolu bırakmıştı. Daha iki, üç senelik kısa bir 
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müddet zarfında  (2264) kilometrelik (bu rakamda 146 kilometrelik Erzurum - San kamış dahil değildir) yeni 
hatların inşası temin edilmiş ve (700) kilometroya yaklaşan ilk safhası  işletmeye bile açılmıştır. Önümüzdeki 
sene içinde bu miktarı, Fevzi Paşa - Pazarcık, Tavşanlı - Balıköy, Ulukışla - Niğde, frmak  - Çankırı, Kayseri -
Şarkışla istikametlerinde (400) kilometre daha inzimam edecektir. Ray döşenip te açılması bir az daha geçike-
cek (200) kilometrelik bir kısım da bu rakamlardan hariçtir. Netice itibarile 1934 senesinde bütün bu yollarda 
tirenler faaliyete  başlamış olacağı gibi inşaatın son borçları da ödenmiş bulunacaktır. 

Cümhuriyet Hükümetinin devraldığı hatların seksen seneyi bulan bir mazisi olduğu düşünülür, bundan 
başka hepsinde ecnebi sermaye damgasının bulunduğu ve mühim bir ekseriyeti için milletin ağır bir teminat 
yükünü kabul ettiği de mülâhaza olunursa bu kısacık zaman içinde kendi sermayemiz, kendi bilgimiz ve eme-
ğimizle yaptığımız ve yapmakta olduğumuz işlerin hakiki kıymeti daha iyi anlaşılır. 

Demiryolları için Hükümetin istihdaf  ettiği birinci merhale bitmiş telakki olunabilir. Fakat kendisine 
emanet edilen vazifelerin  ehemmiyetini bilen hükümet, mesaisinin bu merhaleden sonra daha büyük bir kudret-
le başlaması lâzım geldiğini takdir etmektedir. 

Her gün mes'ut semerelerini aldığımız işler bize neticeyi değil neticeye varmak için lâzım gelen kuvveti 
vermektedir. Yeni Devlet maddiyat ve maneviyat sahalarında her gün yeni ve açık bir ufka  atılmayı şiar edin-
diğinden, bu yürüyüşün devamı demek olup kuvvetli bir çalışma programından doğan bu kanun lâyihasının 
tanzimi zarureti hisedilmiş ve evvelce tehiri muvafık  görülen işlerin yapılmakta olan birinci merhaledekiler-
le birlikte yaptırılmasına lüzum hasıl olmuştur. 

Bunun için bu gün yapılmakta olanlara zamimeten memleketin bir birinden daha imara muhtaç toprak-
larında yeniden altı istikamette demir yoluna başlanması zamanının geçikmeğe tahammülü kalmamıştır. 

(70) kilometrelik Filyos - Ereğli (294) kilometrelik Afyon  - Antalya, (230) kilometrelik Malatya - Hanlı 
(Sivas), (83) kilometrelik Diyaribekir - Ergani, (520) kilometrelik Sivas - Erzincan - Erzurum ve (255) kilomet-
relik Adapazari Bolu - Bayındır hatları yapılmakta olan işlerin lüzûmlü bir temadisidir. Gerek yapılmasına 
devam edilen bu günkü hatlar, gerek bu kanunla mezuniyet ve tahsisati istenen demir yolların zaruri bir netice-
si de şüphe yok ki limanlardır. 

Samsundan dahile uzanan yol Anadolunun münbit sahalarına ilerledikçe bu limanın yaptırılması her 
düşüncenin kabul ve teslim ettiği bir hakikat olmuştur. 

Kömür hattı olan Filyos yolunun bu farik  vasfa  temamen sahip olabilmesi için Ereğliye kadar limanı ile 
birlikte bitmesi icap eder. 

Ergani hattı memleketin en zengin bir servet menbaı olan Bakıra vardığı zaman Mersin limanının da, ni-
hayet teferrüata  ait işler müstesna olarak, inşa edilmiş olması lâzımdır. 

Bundan başka, Karadenizde en bariz bir ihtiyaç şeklinde tecelli eden Trabzun, İnebolu, Amasrada birer 
dalga kıran inşası da aynı ehemmiyetle düşünülecek mübrem zaruretlerdendir. 

Bütün bunlara ilâveten son kurak senelerin lüzumunu ispat ettiği su işlerini bu günden düşünmek sure-
rile; başlanan işlerin fasılaya  uğramadan ilerisine devam etmek lâzımeden bulunmuş ve ilk safhası  bu kanunla 
arzedilen ümran programı da bu esas dahilinde tanzim kılınmıştır. 

Memleketimizin hayat ve inkişafında  en mühim amillerden birisini teşkil edecek olan su siyasetinin taha-
kuku için yapılan ilk umumî tetkikata göre, 19 senede (250) milyon raddesinde bir meblağ sarfi  lâzım gelmek-
tedir. İlk on senede tahsisi teklif  edilen (100) milyon lira ile ilk hamlede memleketin sıhhati ve iktisadiyatı üze-
rinde en kısa müddet zarfında  en faydalı  semereler-verecek olan sahil mıntakalarındaki büyük havzalarla bun-
ların menbalanna tesadüf  eden Orta Anadolunun mevziî bir çok yerlerindeki su işleri başarılacaktır. 

On sene sonunda bunların mühim bir kısmı bitmiş ve geri kalanların da etütleri ikmal edilmiş bulunacak 
ve yapılan tetkikata nazaran İrmakların hasar ve tahribatı men edilerek bataklıklar kurutulacak, bazı mahaller-
de seyri sefain  temin edilecek ve on milyon dönüm raddesinde arazi sulanacaktır. 

Yukarıda yazılan işler için bugünkü iktisadî şeraite ve görgülere nazaran sulama işleri için balada arzedi-
len (100) milyondan maada (46) milyonu limanlar, (154) milyonu da demir yollar için olmak üzere (200) mil-
yon liralık daha bir masraf  ihtiyarı zarurî görülmektedir. Bundan dolayı lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri 
ile bu miktar tahsisat talep edilmiştir. 

Fakat, hakikatte bu tashihatın tamamının yeni bir mezuniyet demek olmadığı da nazarı dikkatten uzak tu-
tulmamalıdır. Bu kanunla verilen umumî tahsisat arasında evvelce 19 haziran 1927 tarih ve 1094-1095 numaralı 
kanunlarla inşalarına mezuniyet verilmiş olan Samsun ve Mersin limanlan da dahil olduğu için mezkûr kanun-
larla kabul buyrulan (20) milyon liralık tahsisat bu defa  iptal edilmektedir. Bundan başka, Ergani - Diyarıbe-
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kir ve Filyos - Ereğli hatları ve Ereğli limanı için de yine evvelce 24-3-926, 25-11-926 tarih ve 793, 943 numaralı 
kanunlarla inşa mezuniyeti alınmıştı. Yalnız tefrik  edilmiş olan tahsisatın yetmemesi hasebile istenen bu tahsi-
satın bir kısıtlı da şu suretle evelki mezuniyetlere ait noksan tahsisatın ikmali mahiyetinde bulunmaktadır. 

Bu güne kadar inşası B. M. M. ce kabul edilen demir yolları ve limanların doğurduğu tecrübeler her hat, 
her liman ve her nafıa  tesisatı için ayrı ayrı Yüksek Meclisten mezuniyet almakta faide  olmadıktan başka bi-
lakis bazı mahzurlar olduğunu isbat etmiştir. Bu cümleden olarak ilk önce yapılması düşünülüp hakkında ka-
nunî müsaadesi alınan bir takım hatlardan sonra vazgeçilmiş, güzergâhlar üzerinde değişiklikler lüzumu hisse-
dilmiş hatların şekilleri muhtelif  tarihlerde tebeddülata uğramış, nihayet istihsal edilen tahsisatlar çoğalmış ve 
ya azalmış, fakat  her defasında  bu değişmeler ayri bir kanuna ihtiyaç hasıl etmiştir. Buna binaen istenen bu 
tahsisatın kullanılacağı demiryollar, limanlar ve su işlerine, kanunun birinci ve ikinci maddeleri ahkâmı daire-
sinde kalmak şartile, ihtiyaç nisbetinde tevzii ve hatların kanun ile tayin edilen veçhe dahilinde başlangıç nok-
talarile uğraklarının tespitinde Hükümete salâhiyet verilmesi daha muvafık  görülerek yaptırılacak işlerin, evel-
ki kanunlarda olduğu gibi her birine ait tahsisatın tefriki  ve hatların şekil ve güzergâhlarının takyidinden çe-
kinılmiştir. 

Hulâsa, bu kanunla yapılan teklif  mahdut bir teklif  olmayıp rubu asır devam edecek olan imar siyasetinin 
yeni bir safhasını  teyit mahiyetindedir. Çünki bu büyük imar siyasetine Cümhuriyetin ilânile beraber başlan-
mış ve Devletin malî vaziyetinin bu günlere nazaran daha dar bulunmasına rağmen azimle bu güne kadar muvaf-
fakiyetle  devam olunmuştur. Bundan sonra yapılacak işler yeni bir başlangıç olmayup evvelce atılmış olan ge-
niş ve sağlam temel üzerine o büyük başlangıcın devamından başka bir şey değildir. 

Evvelce başlanılan inşaatın bedelleri 1934 senesi nihayetine kadar ödenmek üzere taahhüdat yapılmıştı. 
Bu sefer  yaptırılacak işler bu müddet zarfında  başlanılması ve bundan dolayı bir kısım tediyatın bu senelere 
isabeti tabiî ise bütçenin daima nazarı dikkatten uzak tutulmaması icap eden muvazenesi hasebile bu mun-
zam işler tediyatı merkezi sıkletinin müteakip senelere tahmili zaruridir. Bu itibarla, yeniden istenen tahsisa-
tın evvelki mühletten bir az daha fazla  bir zaman uzaması lüzumu teayyün etmiş ve bu müddet de demir yollar 
ve limanlar için (12), sulama işleri için (10) sene olarak tahmin edildiğinden kanunun birinci ve ikinci madde-
leri ile bu şekilde mezuniyet istenilmiştir. Her sene sarfı  icap eden kısmı bütçeye konulacağı için bu mezuniye-
tin bütçenin umumî müvazenesini ihlâle sebebiyet vermeyeceği bedihidir. Bu noktadan düşünülecek bir mahzur 
tasavvur edilemez. Bütçemizin seneden seneye iktisap ettiği inkişaf  ve müsmir sarfiyatın  umumî masarif  arasın-
da günden güne almakta olduğu ehemmiyetli nisbet gelecek senelerde bu inkişafın  daha müsait neticeler vere-
ceğinde her türlü şüphe ve tereddüdü izale edecek mahiyettedir. Bundan dolayı, Cumhuriyet Hükümeti vatanın 
zenginlik ve yüksekliğine hizmet edecek ve memleketin ebedî bir sermayesi haline inkılâp eyleyecek olan bu 
ümran masarifi  için velev (12) senelik te olsa şimdiye kadar yapılan taahhütlerden daha kuvvetli bir taahhüde 
girmekten, korku yerine hakikî bir zevk ve iftihar  duyar. 

Hükümetçe Nafıa  işlerinde şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tediye tarzı, işlerin bir an evel ikmaline 
mukabil tediyatın bir müddet daha ihmalini elde etmekti ve bunun için de 25-12-1926, 18-6-1927 tarih ve 
944, 1091 numaralı kanunlarla B. M. M. den (220) milyon liralık bono ihracı mezuniyeti alınmıştır. 

Bono usulünde filhakika  Hükümet, yaptırdığı işlerin bedelini biraz geçiktirmek imkânı malîsini elde et-
mekte idi. Fakat, tecrübeler bu kazanca tekabül eden maliyet farkının  neticede yüzde otuza baliğ olduğunu 
ispat etti. Gerek bu fazla  tediyattan tevakki mutaleası, gerek umumî bütçemizin hayırlı muvazeneti, Hüküme-
ti tediyatmda mecbur olmadıkça peşin esasını takibe sevketmiştir. Bu usul daha şümullü bir emniyet vermek, 
daha müsmir bir netice almak ve iş programımıza tamamile hakim olmak için çok faideli  olmakla beraber ar-
zedildiği veçhile daha kârlıdır. 

Hükümetin bundan sonra takip etmek istediği gaye, katlanılan fedakârlığa  değmedikçe bono veya kre-
di gibi veresi tediyata girişmemektir. Mahza, Devlet hayatının istilzam edeceği bu ahvalde, bir takım âlî mülâha-
zalarla kısa da olsa muayyen bir zaman kazanmak için mali külfet  ihtiyar edilebilir. Gerek böyle bir vaziyette 
evvelki kanunlarla alınan bono mezuniyetinin işlere raptedilmemiş bakiyesinin kâfi  geleceği düşüncesile ve 
gerek taahhüdatta peşin paranın esası ittihazı hasebile tediyatın icrası şekillerinde kanuna takyidi bir hüküm 
konulmamıştır. 

Fakat, ister bono veya kredi şeklinde olsun, ister tahsisatına müsteniden nakten tediyeyi icap ettirsin, 
gelecek senelere şamil taahhütlerden Hükümete terettüp eden borçların tediyesini ve bu hususta Ziraat banka-
sının vesatetini temin için, yukarda da arzedildiği veçhile evelce 25/ 12/ 1926, 18 / 6 / 1927 tarih ve 944, 1091 
numaralı kanunlarla tahsis oluanan tütün, kibrit, ispirto ve içki inhisarları varidatının evelki müsaadelerle icra 
edilen taahhütlere yenilerinin ilâvesinden tahassül edebilecek fazla  tediyata tekabül etmek üzere tuz inhisarı 
hasılatı ile de lüzum görüldükçe takviyesi tensip olunmuş ve lâyihanın dördüncü maddesinin tanziminde bu 
mütaleat nazarı- itibare alınmıştır. 
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Maruz izahata binaen, şimdiye kadar ihtiyaç nisbetinde müteferrik  kanunla temin edilegelmekte 
olan ümran tesisatının toplu bir şekilde istihsali gayesine rnatı.f  olan bu lâyiha Yüksek Meclisin naza-
tasvibine arzolunmuştur. 

ŞOSE VE KÖPRÜLER HAKKINDA 1/431 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

(NAFIA  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

10 Nisan 1929 

ESBABI MUCİBE 

Bu gün temeddün ve terakki merhalelerinde pek çok ilerlemiş olan memleketlerde insanların ve eşyanın 
bir mahalden diğer mahalle gidiş ve götürülüşü medenî kuvvetlerinden ve asıl kıymetlerinden hiç bir şey kay-
betmeksizin mükemmel rahat ve çabuk vasıtalarla yapılmakta olduğu ve bu sayede bunlar benliklerini, içtimaî 
münasebetlerini sıkı bir tesanütle yekdiğerine bağlayarak varlık ve vermelerinden istifade  ederek maddî kuv-
vet ve kazançlarını daima artırmakta olduklarını sade bir bakışla görüp anlamaktayız. Cumhuriyet Hükümeti 
Milletin kazancını ve bu yüzden refahını  yükseltecek nakil vasıtalarından en tesirli ve vergili olan demiryolla 
rınm yapılmasından işe başlamıştır. Demiryolları bir kaç koldan hedeflerine  doğru hızlı hızlı uzanırken öteden 
beri bildiğimiz bir hakikat olan ve bir nehrin tabileri gibi demiryollarını besleyecek bulunan şoseler ihtiyacını 
pek açık göstermiştir. 

Demir yollarının her durağını iç memleketlerden gelecek insan ve mallan kolaylıkla kabul edebilmesi 
için şoseler de aynı dikkat ve ehemmiyetle iki tarafa  dal budak salmalıdır. 

Bundan başka şoseler demiryollarına yardım ettikleri kadar bu gün pek yüksek kudret ve istirahatı havi 
hızlı gidişli makineleri nakliye vasıtalarının gidip gelmesine yaramaktadırlar. Şoseler demiryollar kadar bü-
yük masrafı  mucip olmadığı halde memleketin en kenar noktalarına kadar sokulurlar. Kolay ve çabuk yetiş-
tirecek vasıtaların hareketine müsaade suretile umumî ümrana hizmet ederler ve bu suretle şoseler iki başlı 
hizmet ifa  edegeldiklerinden ehemmiyetleri üzerinde daha ziyade durmak fazla  olur. Memleketimizde yol yap-
ma işlerine ilk olarak 2 Ağustos 1285 (1872) tarihli nizamla başlamıştır. Bu nizama göe 16 yaşından 60 yaşına 
kadar olan erkekler, evlerinin bulunduğu yerlerde 12 saat uzaklara gidip ve hayvan, araba sahipleri bunları 
da beraber götürüp senede 4 gün yollarda çalışmağa borçlu tutulmuş ve köprü, duvar gibi yapı işlerile inşaata 
lâzım olan alât ve edevatın ve memur maaşlarına verilmek üzere lâzım olan para doğrudan doğruya Devlet 
hazinesinden tedarik olunmuştu. Fakat bilgisizlik yüzünden vukua- gelen bir çok fena  tutumlar bu işi angariye 
haline getirmiş ve Devlet hazinesinden verileceği kabul edilen para da bazan verilmiş olmasından bu nizam 
bir işe yaramamıştı. 1306-(1893) senesi iptidasında bu nizam değiştirilmiş, yerine Ziraat Bankası ondalık kâr-
larından (30 000) lirası memur maaşlarıyle sair masarife  karşılık tutulmuş, mükelleflerin  yaşı 16 dan 20 ye çıka-
rılmış ve her vilâyetin zenginlere göre kıyılan parayı vermek veya senede 4 gün yol işlerinde çalışmakta serbest 
olmak şartile ikinci bir nizam konmuştur. Bunda da mükelleflerin  çalışma veya para verme arasında serbest 
bırakılmaları memleket hudutlarının genişliğine göre nüfusu  az şehir ve köylerin birbirinden uzak bulunmasın-
dan mükelleflerin  hepsinin yollara getirilmemesi ve yol vergisi adıyla toplanılan paranın yol işlerinden başka 
taraflara  sarfına  göz yumulması gibi çıkan sebeblerden bir fayda  elde edilmemiştir. 

Yirmi sene de bu ikinci deneme ile geçirildikten sonra 1325 (1909) senesi umumî bütçesile geçen usuller-
den kalma ödenmemiş yol borçlarının hepsi af  ve yol borcunun yalnız para ile ödenmesi kararlaşdırılmıştır. 
Bu usul yol işlerine o zamana göre oldukça uygunluk göstermekte iken Balkan Harbi ve daha sonra büyük 
harp sebebile tatbik edilmemiş ve neticesi hakkıle anlaşılmamıştır. Muharebelerin sonunda 542 numaralı şim-
diki kanun ilân edilmiştir. Bu kanunda da mükellefler  yollarda çalışma veya para verme arasında serbest bıra-
kılmış çalışma yerlerinin uzaklığı 8 saat ve mükellefiyet  miktarı da 6 ile 12 gün arasında temdit ve memleketin 
bütün erkek nüfusunun  18 ila 60 yaşı arasındakileri bu nizama tabi tutulmuştur. 

Bu kanunla iş yapılamazdı denilemez; her vilâyette az çok yol ve köprü işleri meydana getirilmiştir. Fa-
kat bu tarzda çalışmanın sonu bir gayeye müteveccih olmadığından ve bir merkezden idare edilmediğinden 
tertipsiz, dağınık işler açılmış bazı yolların tamiratı yapılırken buna yetişilmediği halde yeni yolların açılması-
na girişilmiştir. Mükelleflerin  8 saatten daha uzak mesafelere  götürülmemesi de hem bu şekle yardım ve 
hem de çalışma kuvvetlerinin küçük parçalara ayrılmasını icap ettiğinden memleket içinde her tarafta 
birden gelişi güzel yapılan yollar parça halinde birbirinden uzak dağınık ve bağlantısız bir şekil almıştır. O 
derecede ki iki vilâyetin yekdiğerine komşu iki kazası dahilindeki uzun yollar bile birleştirilmemiştir. Belli bir 
program ve fennî  icapların tatbikına muvaffak  olunamadığından memleket evladının sarfettikleri  para ve 
emek hedere mahkûm bulunuyor. 
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Buna binaen vatanın bu günkü askeri ve iktisadî ihtiyaçatına göre memleketin her tarafını  şoselerle örül-
müş bir ağ içine almak ve bu işte en son yüksek fennî  esasları tatbik hususlarını gaye bilen Hükümet geçen tec-
rübelerden aldığı neticelere göre yeni bir (şose ve köprüler kanunu)nun tanzim ve mevkii tatbika vazedil-
mesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu ihtiyaçtan doğan ve lâyiha halinde takdim edilen kanun, memleketi müdafaa  ve iktisadiyatı nokta-
larından vatanı kaplayacak bir şose şebekesi vücuda getirmek ve şoselerin yapılışlarında en son fennî  terakki-
leri tatbik etmek gayesile yol işlerinin bir .merkezde idaresini istihdaf  etmektedir. 

Memleketin halen ihtiyacı, en idareli hesap ile, uzunlukları toptan ve takriben 12 kilometreye varan köp-
rüler ile (15 000) kilometresi bu gün mevcut fakat  bağlanışsız parçalar halinde noksan, bozuk bulunan ve (6 

000) kilometresi yeniden açılmağa ihtiyaç gösteren -ki : Hepsi birden (21 000) kil ometre tutan şoselerden ibaret-
tir. 

Memlekette geçer fiyata  göre yapılan hesaplarda köprülerin inşası takriben (12) milyon ve şoselerin yapıl-
ması da (220) milyon ki: Cem'an ve yuvarlak bir hesapla (232) milyon liraya ihtiyaç görülmektedir. 

Hükümet, ihtiyaçları sıraya koymak lüzumunu görmüş bunun için de sular üzerindeki mühim ve büyük 
köprülerle Devlet merkezi olan Ankara civarındaki yollar ve vatanın vücutlarına en çok ihtiyaç gösteren ve en 
büyük faydalar  getirecek olan şoselerin ehemmiyetlerine göre yapılmasına ihtiyaç olan (21 000) kilo-
metre yola eldeki vasıtalara göre her taraftan  birden başlamak imkânsızlığı meydanda olduğundan yol yap-
mada güdülecek bir sıra kurmak zaruridir. Yeni yapılacak Cumhuriyet yollarında bu gün fen  sahasında mey-
dana gelmiş olan en yeni esasların tatbik edilmesi yani iniş, yokuşları, dönemeçleri, kilometre taşları, muhafaza 
kulübeleri ve hatta şosenin iki taraf  boyunca dikilen ağaçları mümkün olan yerlerde yolcu ve hayvanların su 
ihtiyacına karşı çeşmeleri gibi asrımızın icabatı tatbik edebilmekle beraber bizatihi şose ve köprüden dayanıklı 
ve sürekli ömürlü olacak şekillerde yapılabilmeleri de göz önünde tutulmuştur. Çünki şimdiye kadar mevcut 
olan yollar sadece hayvanla geçilir ağır yürüyüşlü, az yüklü araba tekerlekleri altında azar azar aşınarak eski-
mekte iken son zamanlarda çoğalan hızlı gidişli ve ağır yüklü makineli arabaların lâstik tekerlekleri şoselerin 
yüzlerini söküp atmaktadır. 

Bu tarzda büyük emek ve masraflar  ile meydana getirilecek şoselerimizi bitirdikçe geçmiş zamanlarda 
olduğu gibi kendi hallerine yüz üstü bırakmağa rıza gösterilmeyeceği tabidir. Şoselerin her zaman yeni, iyi ve 
sağlam bulunmalarını temin ve az vakitte harap olarak büyük masraflara  meydan vermemesi için inşalarını 
müteakip hemen sıkı bir mütemadi tamirata tabi tutulmaları lüzumu herkesçe musaddaktır. 

Bu günkü yol mükellefiyeti  kanununa göre son üç sene içinde meydana çıkarılan mükelleflerin  sayısından 

•• r 2.038.0002.019.000-2.257.000 „ , , , m , ..;.. 
orta hesap her seneye yol ınşasıle mükellef  r = 2.131.000 amele duştuğu 

• 

ve yine her mükellefe  vilâyet meclisleri kendi kararlarına göre başka başka çalışma günleri veya buna karşı 
muhtelif  miktarda para kıydıkları ve bu paranın miktarı en yukarı orta hesapla 8.80 lira tuttuğu cihetle yuka-
rıda miktarı yazılı amele işinin para olarak tutarı (18) milyon (752) bin (800) liraya yükseldiği anlaşılmıştır. 

Halbuki: Bu miktar pek azdır. Bu hesabı diğer memleketlerin bu türlü hesaplarile karşılaştırırsak meselâ: 
Almanya'da yol mükelleflerinin  sayısı bütün erkek nüfusun  % 56, Danimarka'da % 52, Finlandiya'da % 53, 
Fransa'da % 57, Portekiz ve İspanya'da % 50, Japonya'da % 51, Amerika'da % 55 olduğu halde bizde % 33 
olması bir çok mükelleflerin  hesap dışında kaldıklarına şüphe bırakmamaktadır. İleride yapılacak ciddî taki-
bat ile mükellef  miktarının en az % 42 ye çıkarılması mümkündür. Bu nisbet memleketimizin umum erkek nü-
fusu  arasındaki 18 ilâ 60 yaşındaki mükelleflerin  bilhesap asgarî miktarıdır. Şu halde umum nüfusa  göre mü-
kellef  adedi (2.765.000) bunun yukarıda zikredilen vasati miktarda kesirin tarile 8 liradan tutarı (22.120.000) 
lira etmek icap eder. Bu günkü vaziyette (700) bin kadar mükellef  bedenlerile çalışmak vaziyetinde oldukların-
dan kanunen muaf  olan anasır karşılığı ile tahsilatta ilk seneler için vaki olacak noksan mukabili de çıkarı-
lırsa bedenlerile çalışacak ameleden başka 12 milyon kadar bir nakit kalır. Hususî idarelere terkolunacak yüz-
deler çıkarılınca senede altı milyonluk bir naktın esaslı inşaat için elde kalacağı hesap olunabilir. Muallim mek-
tepleri için kesilen yüzde onların yol parasına tesiri takriben bir milyon iki yüz bin lira kadar olduğundan mez-
kûr kanunun sonu olan 930 senesi nihayetine kadar beş, beşbuçuk milyonla çalışılması mümkün olacağı tah-
min edilir. Tabiî bu miktar her senede artacaktır. Cumhuriyet yolları için kurulacak yeni nizamda mükellefler 
borçlarını eski kanunda olduğu gibi bedenen veya bedelen ödemek arasında serbest bırakılmış ve Nafıa  Vekâ-
leti tarafından  yapılacak yeni yollar için yalnız bedelen toplanacak paranın yarısı alınmak suretile karşılık gös-
terilmiştir. 

Ancak bedenen çalışacaklara, borçlarını ödeyebilmeleri için mutlaka iş göstermek zarurî bulunduğun-
dan dağınık ve birbirinden uzak köylerdeki halktan çalışmak isteyenlerin hepsine iş bulmak için evlerinden 



— 339 — 

12 saat mesafeye  kadar gidip yol işlerinde çalışmaları ve yol işi bulunmazsa diğer nafıa  işlerinde çalışmalarının 
kabul edilmesi doğru ve elzem sayılmıştır. Bâzı mahallerin nufusu  sık ve bazılarının seyrek olmasından nufu-
su az olan mahallerin yolları geri kalmaması ve memleketin her cihetinin ümran ve inkişafının  temini maksadi-
le muayyen ve muntazam bir programa teban sarfolunacak  olan bu paranın temelini teşkil edeıı yol vergisi de 
orta hesapla adam başma tutarı bulunan 8 liranın mükelleflere  müsavi olarak taksimi mühik addolunmuştur. 
Bu 8 lira şimdiye kadar mahallerinin takdiri ile alınan paraların orta miktarından 8 lira daha aşağı olduğu gibi 
bu yeni nisbetle bir çok vilâyetler şimdiye kadar verdiklerinden az verecekleri gibi yalnız bir kısım vilâyetler 
bir az fazla  vereceklerdir. 

Nafıa  Vekâletince yapılacak büyük köprülerle yeni şoselerden inşasına henüz sıra gelmeyenlerle bu gün 
mevcut ve üzerlerinden geçilmekte olan diğer bilcümle yolların tamirlerine sarfedilmek  üzere tahsil olunacak 
paranın % 25 inin ve verginin toplanmasile bedenen çalışacak amelenin şevkleri için kullanılacak memur 
ve müstahdemlere verilmek üzere yine tahsilâtın % 10 unu ve bu gün mevcut olmayıp ta mahallî idareleri 
tarafından  mahalleri için faydalı  görülecek yollara sarfedilmek  şartile de ayrıca tahsilâtın % 15 nin yani para 
tafsilâtının  yarısının vilâyetlere bırakılması düşünülmüştür. Bunlardan başka mükelleflerin  bedenen öde-
yeceklerden tamamen vilâyetler istifade  edeceklerine ve bu da umum mükellefiyetlerin  üçte biri nisbetinde 
bulunduğuna göre yol mükellefiyetinin  % 67 sinden vilâyetler istifade  edüp yalnız % 33 büyük köprülerle 
yeniden açılacak millî şoselere kalır. 

Yol parası iki müsavi taksitte alınacak ve umumî, hususî bütçelerden ve belediyelerden maaş ve tahsisat 
ve ücret alan memur ve müstahdemler yol borçlarının eski nizam gibi para olarak ödenmesi münasip görülmüş-
tür. Bu sarahat dahilinde toplanacak, yol vergisinden vilâyetlere terk olunacak para çıkarıldıktan sonra Vekâlet 
emrine beş, beş buçuk milyon lira ancak binlerce kilometrelik şoselerin yapılmasına mahsus olup yapılması 
biten yolların bakım masraflarının  umum Devlet bütçesine konulması zarurî görülür. Vilâyetlerden alınacak 
yol paraları umumî bütçeden rakamsız fasla  irat ve masraf  kaydıle hesabının tutulması ve toplanacak parala-
rın Ziraat Bankasında muhafazaları  muamelenin selameti noktai nazarından münasip görülmüştür. 

Bu kanunla aranan esas maksat şöylece hülasa edilir: Millet yollar için az para vermiyor. Fakat bu para-
lar fennî  esaslara ve umumî bir programa tebaan sarfolunmuyor.  Bu paraların mühim bir kısmını Nafıa  Vekâ-
lerinin mesuliyeti altında ve vatanın iktisadî, askerî taleplerine uyan bir sıra ile ve dünyaca tatbik edilen daya-
nıklıkta yollar yapılmağa sarfolunursa  memleket iyi bir şose ağına sahip olur. Şimdiki şekil devam ederşe se-
neler geçer netice şimdikinden farklı  olmaz. Hükümet ele geçen yol parasının ihtiyaçlara, hususî maksatlara 
fensiz,  dayanaksız yollara sarf  ederek ucuz para ile yola benzer kıymetsiz şeyler yapmaktansa bu paranın mü-
him bir kısmını eline alarak pahalı fakat  esaslı bir şebeke vucude getirmeği ve bu şebekeyi daima iyi halde muha-
fazayı  tercih etmektedir. 

Mamafi  diğer taraftan  her tarafı  tazyik eden acele yol ihtiyacı ile yeni yollar yapılıncaya kadar eskilerinin 
iyice bir halde tutulması da düşünülerek bu vazife  Vekâletin umumî idaresi altında vilâyetlerde bırakılmıştır. 
Mükellef  amele ile ele geçecek paradan vilâyetlere terk olunacak % 50 nin yekunu umum yol vergisi (para ve 
beden) yekûnunun % 67 si kadardır. 

BİLÂVASITA VERGİLERE MUNZAM KESİRLERİN 
VERGİLERİN AS1LLARİLE TEVHİDİNE VE VERGİLER NİSBETLERİ ÜZERİNDEN 

İCRA KILINAN TADİLÂTA DAİR 1 /432 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

DOLA YSIZ  VERGİLERE  EKLENEREK  BUNLARI  YÜKSELTEN  ÇEŞİTLİ  YÜZDELERİN 
VERGİLERİN  ASILLARI  İLE  BİRLEŞTİRİLMESİNE  VE  BÖYLECE 

VERGİ  ORANLARINDA  YAPILACAK  DEĞİŞİKLİKLERE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

15 Nisan 1929 

ESBABI MUCİBE 

Devletçe istifa  edifmekte  olan bilâvasıta vergilerin muayyen ve müstakir matrahları bulunması hasebile 
memleketimizde de vilâyet ve belediyeler gibi mahallî idareler ihtiyacatının, mezkûr vergilerin miktarı aslile-
rine bir nisbet dahilinde zam icrası suretile temini usulü ihtiyar edilmiş ise de, gerek Hükümetçe, gerek mahal-
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lî idarelerce her yeni ihtiyaç zuhurunda bu tarza tevessül olunması, kesri munzamların lüzumundan fazla  tenev-
nevvüünü intaç etmiştir. Başlıca bilâvasıta vergilerimizi teşkil eden arazi, emlâk ve müsakkafat,  kazanç ve sa-
yım vergileri üzerinden halen istifa  edilen kesri munzamlar altı neve baliğ olmaktadır. 

1 - Vilâyet, 2 - Belediye, 3 - Ziraat Bankası hisseleri, 4 - Maktu zam, 5- İdarei hususiye hissesi, 6 - Maarif 
vergisi. 

Kanun lâyihasında muhtelif  matrahlar üzerinden alınan vergilerin nisbeti, vergi miktarı asiisile elyevm 
alınmakta olan kûsûru munzammanın baliğına tekabül edecek derecede vaz ve yalnız hesap neticesinde zuhur 
eden kesirler adedi tama iblağ olunmuştur. 

Servet ve iktidarın bazan gayrimenkul, bazan istihlâk şeklinde arzı vucut etmesi vergilerin de teaddüdünü 
istilzam eylemiştir. Her mükellefin  kudreti nisbetinde masarifi  devlete iştirakini tazammun eden adaleti 
teklifiyenin  tesisi bir mükellef  tarafından  ödenilen bu muhtelif  vergiler arasında tevazün teminile kaimdir. 

* 

Bu noktai nazardan bir memlekette alınan vergilerin heyeti mecmuasının ahenktar bir kül teşkil etmesi 
lâzım gelir. Halbuki bila vasıta vergilerimizin başlıcalarından madut olan emlak vergisini memleketimizin bir 
kısmında 50, 60 sene evvel tespit edilip tahavvulatı lâyıkile takip edilmemiş olan (Kıymet)ler üzerinden, diğer 
kısmında ise, irat nisbetinde istifası,  bu tecanüsün tesisini haddi zatında işkâl ettiği halde ahkâmı mevzuunda 
icra edilen tadilat esnasında ani nam ve mahiyette olan bu verginin nisbetleri arasında kâfi  derecede tenazur 
aranmaması tesisi tekâlifte  gözetilen gayeye tevafuk  etmeyecek neticeler tevlit etmiştir. Aynı suretle çiftçi,  ti-
caret ve sanat erbabı gibi muhtelif  sunufu  içtimaiye arasında da kabiliyeti teklifiye  ve derecei mahmuliye nokta-
larından temini müsavata hakkile itina olunmamış ve bu yüzden aşikâr bazı nisbetsizlikler vucut bulmuştur. 

Zikredilen ademi tecanüs ve tevazünün izalesi, matrahlarda yeknesakı temine ve vergi sistemimizin yeni 
baştan tanzimine mütevakkıf  olmakla beraber, bu ümniyenin husulüne kadar bariz bazı nisbetsizliklerin ipka-
sı tecviz olunmamış ve lâyıhai kanuniyeye bu yolda ahkâm da dercedilmiştir. 

Merbut: 1 

Müsakkafat  ve Emlak Vergisi Küsuru Munzamması 

İfraz  edilen hisseler: 

25 2 

25 % belediye hissesi - hududu belediye dahilinde ^ x — vilâyet hissesi - hududu belediye ha-

ricinde küsuru munzamma: 
5 % maktu zam 5 % idarei hususiye hissesi 25 % e kadar maarif  vergisi. 

Merbut: 2 

Arazi Vergisi Küsuru Munzamması 

ÖŞRE TABİ ARAZİ 

Tahsilâttan ifraz  edilen hisseler: 

3 3 1 3 3 
—- menafi  ve iane hissesi — X — Ziraat bankasına — x •—- idarei hususiyeye: 
8 8 4 8 4 

Kesri munzamlar: 

5 % maktu zam 5 % idarei hususiye 25 %£e kadar Maarif  vergisi: 

Merbut: 3 

Kazanç Vergisi Küsuru Munzamması 

Maktu zam 5 % 

Belediye hissesi 5 % e kadar 

İdarei hususiye hissesi 5 % beyannamelilere 2,5 % beyannamesizlere 

Maarif  vergisi 50 % ye kadar: 
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Sayım Vergisi küsuru Munzamması 

İfraz  edilen hisse: 7,5 % vilâyet hissesi küsuru munzamması: 
İdarei hususiye hissesi 
Koyun (Deve 
Keçi ) İki buçuk kuruş: (Manda 
Eşek ) , (İnek 

(Öküz 
Beş kuruş (At 

(Aygır 
(İğdiç 
(Kısrak 
(Katır 
(Canavar 

Trakya ve Garbi Anadolu 

SERMAYE 400 KOYUN OLDUĞUNA GÖRE 

HASILAT 

Lira 
340 Yapağı beher koyunda bir okka (Kıyyesi 85 kuruştan) 

2160 Kuzu Tevellüdat nisbeti 90 % 390 kuzu beher kuzu 6 liradan 
2100 Süt Beher koyundan 35 okka kıyyesi 15 kuruştan 

MASRAF 

300 Bir Kâhya maaş (Şehri 25 liradan) 
300 Bir Kâhya iaşe ( " 10 " ) 
360 İki çoban maaş ( " 15 " ) 
240 İçki oban iaşe ( " 10 " ) 
288 Arpa senede 45 gün verilecektir. 
100 Ot (20 - 30 Arpa) 
300 Telefat  5 % kuzularda 10 % 
200 Mer'a ücreti 

180 Köpek masrafı  (4 köpek yevmiye 50 kuruştan) • 

2088 
4600 gayri safi  hasılat 
2088 
2512 

Netice; Beher koyunun vasati safî  hasılatı (628) kuruştur. 

Orta Anadolu'da 
SERMAYE 400 KOYUN OLDUĞUNA GÖRE 

VARİDAT 
Lira 
420 Yapağı beher koyun bir buçuk okka (kıyyesi yetmiş kuruştan) 

1400 Süt beher koyundan 30 okka (kıyyesi on kuruştan) 
2160 kuzu tevellüdat nisbeti 90 % 360 kuzu (beheri 6 liradan) 

Merbut: 4 

Merbut: 5 

Merbut: 6 

3980 



MASRAF 

Lira 
240 Bir kâhya maaşı (şehrî 20 liradan) 
120 Bir kâhya iaşe (şehrî 10 liradan) 
140 İki çoban maaş senevi 
192 İki çoban iaşe şehrî 8 liradan 
J50 Ot 
200 Mer'a ücreti 
100 Köpek masrafı  10 % 

1542 

3980 Gayri safî  hasılat 
1542 Masraf 
2438 Safî  hasılat 

Netice: Beher koyunun safî  hasılatı (609 kuruştur) 

Merbut: 7 

Erzurum Toprağında Sürü İdaresi 

MER'A VEYA YAYLA MINTIKASINDA 

HASİLAT 

Sermaye 200 koyun olduğuna göre 180 kuzu beheri 7:8 liradan 
180 Batman beyaz peynir beher batman 3 liradan 
Bir koyun bir senede bir batman beyaz peynir verir 2 koyun 180 kuzu yapağı hasılâtı 400-kıyyedir 
İhtiyar koyunların gençlerle mübadelesi sürüyü gençleşdirme 

Senede 50 ihtiyar koyun satılır yerine genç alınır. Bu mübadeleden 350 lira elde edilir. 

(İhtiyar koyunların beheri 17 kuzuların beheri 10 liradan) 

MESARİF 

Lira 
Senede 45 gün ot verilir: Yevmiye 90 

Beher koyuna bir kıyye (kıyyesi bir kuruştan) Döl zamanı yani koyunların doğurduğu zamanda 
yapılan masraf 

(Doğuran koyun mer'aya gitmez. İki üç gün ağılda kalır ot yer.) 30 
Çoban masrafı  300 
Tuz ve sair masarifi  müteferrikası  50 

Koyun telefatı  250 
Ağıl kirası 400 

1120 
Şarkta umumiyetle yetişmiş kuzu satıldığı cihetle kuzu fiyatları  yüksek hesap edilmiştir. 

15 Mayıs 1929 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Vilâyet ve sair mahalli idareler masarifini  karşılamak için bilâ vasıta vergilerin asıllarına munzam kesir 
suretinde yapılmış bir takım zamlar vardır. Bidayeten emlâk ve arazi vergileri gibi mahdut bir iki kısım ver-

Lıra 
1260 
540 
200 
350 

2350 
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giye münhasır kalan bu kesirlerin, mahalli idarelerinin seneden seneye artan ihtiyaçlarını temin zarureti karşı-
sında hemen bilumum bilâ vasıta vergilere teşmiline mecburiyet hasıl olmuş, hatta vergi sıkletinin umum mü-
kellefler  için tevazününü ve verginin umumiyet kaidesini temin maksadiyle bazı mütemeddin memleketlerde 
cari olduğu üzere mütemmim vergi olarak vaz ve ihdas edilmiş olan (maktu vergi)nin de tatbikatta görülen 
büyük müşkülât sebebile kesri munzam halinde istifası  cihetine gidilmiştir. Bu suretle nevi ve miktarları artan 
ve bazı vergilerle, nevileri altıya ve miktarları da asıl verginin yüzde yetmişine baliğ olan bu kesirlerin muame-
lâtı pek ziyade çoğalttığı tahsil masrafını  arttırdıktan başka bir çok yanlışlıklara da sebebiyet verdiği ve mü-
kellefler  için ilk nazarda vereceği vergi miktarının bilinmesine de mani teşkil edecek hale geldiği açık bir haki-
kattir. Mükellefler  için verdikleri vergiyi bilmemek gibi şayanı arzu ve terviç olmıyan ve mütemadi yanlışlıkları 
müstelzim bulunan bu günkü usulün ilgasile bilâ vasıta vergilerimizin tehakkuk ve tahsilâtında büyük bir sa-
delik ve suhuleti ve her cihetten faideyi  mucip görüldüğünden hükümetin bu teklifi  encümenimizce memnuni-
yet ve takdir ile kabul edilmiştir. 

Müsakkafat  Vergisi 

Memleketimizde müsakkafattan  birisi 14 Haziran 1326 tarihli müsakkafat  kanunu mucibince tahriri 
icra edilmiş olan mahallerde müsakkafatın  tahmin edilen varidatı gayri safileri  üzerinden ve diğeri henüz mez-
kûr kanun mucibince tahrir yapılamamış olan yerlerde 302 tarihli emlâk nizamnamesi mucibince emlâkin kıy-
metleri üzerinden muayyen nisbetlerde olmak üzere iki surette vergi alınmaktadır. 

Müsakkafat  vergisi kanunu cari olan mahallerde verginin nisbeti ahşap ikametgâhlar ile değirmen ve fab-
rikalar için % 9 ve bundan maada müsakkafat  için % 12 olup küsuratın tevhidile bu nisbetlerden % 9 nisbeti 
% 15, 12 ve % 12 nisbeti dahi 16, 20 ye baliğ olmakta ve kesirlerin adedi tama ircaile bu nisbetlerin 13 ve 17 
olmak üzere kabulü halinde hazine lehine birisinde 0,85 ve diğerinde 0,80 fark  tahassul etmektedir. 

Arazi Vergisi 

Memleketimizde arazi vergisi tatbikatında iki hal caridir. 

1 - 331 senesinden evvel yapılan tahrirler üzerinden vergi alınan yerler. 

2 - Buralarda 331 senesinden sonra kıymetleri tadil görmüş olan bir kısım arazi ile 1341 senesinden iti-
baren yeniden tahrir ve kıymetleri takdir edilmiş olan araziler mükellefiyet  noktasından vaktiyle arazi, üşre 
tabi ve gayri tabi olmak üzere iki kısma bittefrik  üşre tabi araziden binde altı ve üşre tabi olmıyan araziden 
de binde on nisbetinde vergi alınmakta idi. 

17 Şubat 321 tarihli ve 553 numaralı kanun ile vergi nisbeti sekiz misle biliblâğ binde kırk sekize çıkarıl-
mıştır. 331 tarihinden sonra rayiçler üzerinden kıymetleri takdir edilmiş olan arazinin artık üşre tabi ve gayri 
tabi suretindeki eski taksimatın devamına mahal kalmadığından bu lâyihada her iki kısım arazi için vergi nis-
peti ve küsuratı da tevhit edilmiş ve binde altmış beş olarak tespit edildiğinden hazine lehine bundan binde 0,20 
ve küsurat ile birlikte binde 8,10 na baliğ olan binde altı nisbeti dahi binde on olarak kabul edildiğinden bun-
dan da binde 1,90 nispetinde bir fark  tahassül etmiştir. 

Memleketimizde binde kırk sekiz vergiye tabi kıymetler yekûnu (146.946.176) liraya ve binde altıya tabi 
kıymetler yekûnu da (231.967.719) liraya baliğ olduğundan bu kıymetlere ve hasıl olan kesir farklarına  göre 
yapılan hesap neticesinde arazi vergisi nispetlerinde binde kırk sekizinden 29.389 ve binde altılıdan dahi 440. 
738 ki ceman 470.127 lira bir fazlalık  hususile geleceği anlaşılmıştır. 

Kazanç Vergisi 

Kazanç vergisi muhtelif  matrah ve nispetler üzerinden alındığından nispet ve matrahlarda yapılan ta-
dilât ve dolayısile varidatta hasıl olacak fazlalıkları  dahi ayrı ayrı hesap etmek icap etmektedir. 

Binnetice, kazanç vergisinden ceman (965.037) lira raddesinde fazlai  varidat husulü tahmin edil-
mektedir. 

Sayım Vergisi 

Sayım vergisine tabi hayvanattan koyun, kıl keçi ve merkepten alman vergi miktarı küsurlarile beraber 
re'es başına 47,5 kuruşa baliğ olmaktadır. Lâyihada bu miktarın 60 kuruşa iblağı teklif  edildiği cihetle beher 
hayvandan 12,5 kuruş hazine lehine bir fark  hasıl olmaktadır. 928 senesi tadadına nazaran memleketimize 
(12.078.747) koyun ve (8.840.378) re'es keçi, (919.750) adet de eşek bulunduğuna göre yapılan hesap neti-
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cesinde koyundan (1.509.843) kıl keçiden (1.105.047) ve merkepten (114.968) lira fazla  varidat hasıl olacağı 
anlaşılmıştır. 

İzahattan anlaşılacağı üzere teklifatı  vakıanın kıymet takdirinde 3.272.752 lira fazlai  varidat husule gele-
ceği tahmin edilmektedir. 

DENİZ TİCARETİ HAKKINDA 1/443 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

(ADLİYE  VEKÂLETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

18 Nisan 929 

ESBABI MUCİBE 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunarak 1926 senesi 4 teşrinievvelinde tatbikine başlanan yeni 
ticaret kanunumuzun ikinci kitabını teşkil eden deniz ticaret kısmı 470 madde olup Alman ticaret kanununun 
deniz ticareti kısmından aynen alınmıştır. 

Alman deniz ticareti kanununun mütekâmil yeni ve pratik esasları ihtiva etmesi ve tatbik edilmekte bulu-
nan ticaret kanunumuzun kara ticareti kısmının bir çok hükümlerinin dahi Alman ticaret kanunundan iktibas 
edilmiş olması Türk Cumhuriyetinin denizlere teallûk eden ahkâmı hukukiyesinin Alman kanunundan alın-
masına âmil olmuştur. 

Bundan başka, 67 sene evvel Fransanın 1807 tarihli deniz ticareti kanunundan alınmak suretile 
vücuda getirilmiş olan şimdiki kanunumuz eskiliğinden mütevellit geniş noksanları dolayısiyle hali hazır ihti-
yaçları tatmin edememektedir. Beynelmilel ticarî münasebetlerimizde ehemmiyeti derkâr bulunan bu kanun 
lâyihası Büyük Millet Meclisinin tasvip ve kabulüne iktiran eylerse Türkiye Cumhuriyetinin, 1926 senesinde 
tatbikina başlanmış olan ticaret kanunumuzun kara ticareti kısmiyle beraber, 1485 maddeden mürekkep ol-
mak üzere vatandaşlara ve yabancılara en geniş teminatı bahşeden muasır medeniyetin en yeni, en mütekâmil 
ve ticari hadiseleri vüs'atle kavrıyan bir ticaret kanununa sahip olacağında Adliye Vekâletinin kanaati vardır. 

ZİRAAT MAKİNELERİNDE KULLANILAN 
MEVADDI MÜŞTAİLENİN RÜSUMU HAKKINDAKİ KANUNUN 

BİRİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİNE DAİR 3 /279 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ 

TARIM  MAKİNELERİNDE  KULLANILAN  YAKITIN 
ÇEŞİTLİ  RESİMLERDEN  BAĞIŞIK  TUTULMASİ  İLE  İLGİLİ  YASANIN 

1. MADDESİNİN  YORUMUNA  İLİŞKİN  BAŞBAKANLIK  YAZISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

22 Nisan 929 

22 Şubat 926 tarihli ve 752 numaralı kanunun birinci maddesinde (traktör veya motörlü veya biçer dö-
ğer makine ve kamyon ve kamyonet kullanan çiftçilerin  alâtı mezkûre için sarf  edecekleri petrol, benzin ve ma-
zot gümrük ve istihlâk ve inhisar resimlerinden muaftır)  diye muharrerdir: Çiftçilik  mefhumuna  dahil olan 
ameliyatı ziraiyede müetamel makineler için sarfedilecek  mevadı müşteilenin resimden muafiyeti  iktiza etmek-
te ise de çayır biçmeğe mahsus makinelere petrol ve benzinde resimsiz olarak itasında bihakkın tereddüt edil-
mektedir. 

Bu muafiyetin  ancak arazinin sürülmesi haline hasredildiği anlaşılmakta ise de tatbikatında husule gelen 
tereddüt ve teşevvüşün izalesi ve ahkâmı kanuniyenin bitemamiha tatbikini temin için keyfiyetin  tefsiren  halli 
hususunun Büyük Millet Meclisine arzını rica eylerim. 

11 Mayıs 1929 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Bu tezkerede çayır biçmek için kullanılan makinelerin de bu kanunun şümulü dahilinde olup olmadığı-
nın tefsiri  talep edilmektedir. Dördüncü maddenin (D) fıkrasında  ise zikredilen âletlerle değil yalnız çayır 
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biçmek ameliyatı için hatta çiftlikte  başka bir ameliyatı ziraiye icrası matlup ve meselâ traktörle çevrilen bir 
tulumba makinesi mevcut olup ta onunla sulama ameliyatı yapılması dahi müstelzem ise onun için de mevaddı 
müşteile talebi zımnında beyannameye izahat verilerek resimsiz [mevaddı müşteile alınabileceği pek sarih 
olarak gösterildiğinden, kanunun birinci maddesinin tefsirine  lüzum görülememiştir. 

MAADİN NİZAMNAMESİNİN BAZI MADDELERİYLE 
TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNİN TADİLİNE DAİR KANUNUN 

BAZI MADDELERİNİ TADİL EDİCİ 1 / 453 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

MADENLER  TÜZÜĞÜNÜN  BAZI  MADDELERİNİ  VE  TAŞOCAKLARI  TÜZÜĞÜNÜN 
DEĞİŞTİRİLMESİ  İLE  İLGİLİ  YASANIN 

BAZI  MADDELERİNİ  DEĞİŞTİREN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

28 Nisan 929 

ESBABI MUCİBE 

Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadiline dair olan 12"Nisan 341 tarihli ve 608 numaralı kanu-
nun mezkûr nizamnamenin kırk beşinci maddesini muaddil birinci maddesinde (maadini mekşufe  veya met-
rukeden olup ta Devletçe mukayyet olanlar ile ihaleleri münfesih  bulunan madenler, Hükümetçe ya doğrudan 
doğruya idare-veyahut temettüatı safiyeye  Hükümetin iştiraki şartiyle sermayesinin lâakal yüzde elli biri Tür-
kiye Cumhuriyeti tebaasına münhasır olan Türk şirketlerine ihale olunur. Ancak bu yüzde elli bir miktarında-
ki Türk sermayesinin tamamına bir sene zarfında  talip çıkmadığı takdirde noksanı Hükümet tarafından  tediye 
edilir.) diye yazılmıştır. 

1 - İşbu madde (lâakal yüzde elli biri Türkiye Cumhuriyeti tebaasına münhasır olan Türk şirketlerine 
ihale olunur.) kaydi memleketimiz iktisadiyatım yükseltecek olan tabiî servetlerimizden azamî istifadeyi  te-
mine hadim olacak haricî sermayelerin gelmesini mani bulunduğu bu bapta vaki müracaattan anlaşılmıştır. 

2 - Yine mezkûr maddedeki (sermayenin tamamına bir sene zarfında  talip çıkmadığı takdirde noksanı 
Hükümet tarafından  tediye edilir.) kaydı dahi Hükümete bir mecburiyet tahmil eylediği halde bu güne kadar 
bu maksatla bütçeye tahsisat vaz'ına imkân görülememiş ve fiiliyat  sahasında bu kaydın faydalı  neticelere va-
racağına delâlet edebilecek bir vaziyet hadis olamamıştır. 

6 Mayıs 929 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Filhakika 12 Nisan 1341 tarihli ve 608 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince maadini mekşufe 
veya metrukeden olup ta Devletçe mukayyet olanlarla ihaleleri münfesih  bulunanların işletilmelerine talip çı-
kacak olan şirketlerin sermayelerinin yüzde elli birinin behemehal Türkiye tebaasından olanlara ait bulunması 
ve diğer taraftan  da bu miktarın tamamının bir sene zarflnda  talip bulunmadığı takdirde noksanının Hükü-
met tarafından  tediyesi meşruttur. Hükümetin esbabı mucibesinde de beyan edildiği veçhile bu hükmün vaz'-
mdan maksut gayeye tatbikat sahasında şimdiye kadar vasıl olunamamıştır. Çünkü tabiî servetlerimizden isti-
fadeye  kâfi  miktarda millî sermaye maalesef  elyevm mevcut olmadığından kanunda gösterilen şekil ve şeraitte 
şirketler teşekkül edememiş edenler de muvazaa yolunu tutmuşlardır. 

Diğer taraftan  ise daha müstacel ve mübrem ihtiyacat dolayısile hükümet de bu gibi iştiraklere kanunun 
tarifatı  dairesinde yardımda bulunamamıştır. 

Maden gibi müessesatın bir şekli iktisadide işletilmesi ve matlûp menfaati  temin eyliyebilmesi için büyük 
sermaye ve teknikin mevcudiyeti iktiza edeceğinden Encümenimiz bu gayeyi temine matuf  olan kanun lâyiha-
sının birinci maddesini (Mekşuf  veya metruk madenlerden olupta Devletçe mukayyet olanlarla ihaleleri 
münfesih  bulunan madenler Hükümetçe ya doğrudan doğruya idare veyahut temettüatı safiyeye  Hükümetin 
iştiraki şartiyle Türk şirketlerine ihale olunur) aynen kabul etmiştir. 
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MEVCUT AVRAKI NAKTİYENİN YENİLERİLE İSTİPDALİNE DAİR KANUNA 
BİR MADDE İLÂVESİ HAKKINDA 1/476 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

KULLANİLMAKTA  OLAN  BANKNOTLARIN  YENİLERİ  İLE  DEĞİŞTİRİLMESİ  KONUSUNDAKİ 
YASAYA  BİR  MADDE  EKLENMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

5 Mayıs 929 

ESBABI MUCİBE 

30 Kanunevvel 341 tarihli kanun mucibince mevkii tedavüle çıkarılmış olan bir, beş, on, elli, yüz, beş 
yüz ve bin liralık yeni evrakı nakdiyeden yırtılıp ve süveri muhtelife  ile kirlenip tedavül edemiyecek bir şekil 
iktisap etmiş olanlarının tebdili zarureti hasıl olmuştur. 

İşbu evrakı nakdiyeden kıymeti muharreresinin tam olarak mevcut bulunan kısmına isabet eden mikta-
rı üzerinden mübadelesi için bir talimatname tanzim edilmekte ise de böyle bir talimat yapabilmek için kanun-
la mezuniyet istihsali zaruri görülmüş ve bu itibarla merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

ZİRAİ İTİBAR VE ALIM KOOPERATİFLERİ HAKKINDA 
1 /580 NUMARALİ KANUN LÂYİHASI 

TARİM  KREDİ  VE  SATIŞ  KOOPERATİFLERİ  YASA  TASARİSİ 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

II Mayıs 1929 

ESBABI MUCİBE 

İtibarı ziraî meselesi on dokuzuncu asrın nısfı  ahirinde Avrupa iktisatçılarını ve maliyecilerini ve Hükü-
met ricalini işgal eden ve ehemmiyetle tetkik edilen bir mevzu olmuştur. Ziraî istihsalâtı için çiftçi  herkesten 
ziyade krediye muhtaçtır. Büyük itibar müesseseleri maddî ve sağlam aynı zamanda nakde her zaman kabili 
tahvil olan menkul ve gayri menkul teminat mukabilinde iş yaparlar. Bu müesseselerin müstakrizlerin şahsî 
evsaf  ve kabiliyetlerine ve ruhsal kudretlerine istinaden yaptıkları muamele pek azdır. Çiftçi  sınıfının  büyük bir 
ekseriyeti ve muhtaç olduğu kredinin istihsali için kâfi  derecede bir banka teminatı irae edemiyecek vaziyette-
dir. 

Bu hal büyük itibar müesseseleri nezdinde mazharı itibar olamıyan çiftçiyi  para tedariki ızrarı karşısın-
da murabahacıların kucağına atılmak mecburiyetinde bırakır. Memleketimizin yalnız ücra köşelerinin değil 
belki en feyyaz  ve mamur istihsal mıntıkalarının dahi az çok bu illetin tahribatından müteessir bir manzara 
arzettiğine esefle  şahit olmaktayız. 

Çiftçinin  murabahacılığın zulmünden kurtarılması ve mahsulünü müsait zamanda değer kıymetile sa-
tabilmesi ve binnetice sai ve sermayesi mahsulünden hakkile istifade  ve fennin  ve terakkıyatın icabatına göre 
toprağını İslah ve maliyet fiyatını  tenzil ve istihsalâtını tezyit edebilmesi çarelerini arayan iktisatçılar ve 
Hükümet ricali bu gayeyi ancak ziraî itibar sahasında vücuda getirilecek mahallî teşekküller ile vusulü 
görmüşlerdir. 

Memleketimizde itibarı ziraî düşüncelerinin menşeini her memlekette olduğu gibi mürabahanın şiddet-
le hüküm süren bir devrini aramak lâzımdır. Merhum Mithat Paşa da Ziraat Bankamızın ilk temel taşı olan 
menafi  sandıklarını tesis ederken bu gayenin temini mülâhazasından mülhem olmuştur. Filhakika mezkûr san-
dıkların teşekkülünün tesadüf  ettiği devirde çiftçi  muhtaç olduğu parayı tedarik için senevi yüzde dokuz yüz 
raddesinde müthiş ve bi aman bir borç yükü altında ezilmekte idi. 

Mahalline sarfedilmiyen  krediler çiftçi  için faide  yerine bilakis zarar tevlit eder. 

Bu sahadaki en müessir murakabe çiftçinin  vaziyet ve faaliyeti  ile yakından alâkadar olan mahallî bir te-
şekkül ile başarılabilir. Bu izahata göre ziraî kredilerin memleketin ihtiyacına en uygun sistemi çiftçinin  mua-
venet ve kefaleti  mütekabile esası üzerinde birleşerek müşterek ihtiyaçlarını istifa  eylemeleri şeklindedir. 
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Azasının mütesanit kefaletine  istinaden işe girişecek olan bu gibi teşekküllerin hedefi  tohum, gübre, alât, 
makine ve hayvan mübayaası için ihtiyar edilen masraflar  ile rençber ve amele ücretlerinin teminine matuf  ola-
cağı cihetle kredi vadelerinin kısalığı ve ikraz olunan meblağa cüziyeti itibari zirainin en esaslı farikalarından 
bulunmaktadır. 

(inşaat ve tesisat, teşcir, teybis, irva ve İska gibi uzun senelere taksim edilen taksitler ve itfası  mümkün 
olabilen ve büyük sermayelere ihtiyaç gösteren ameliyatı cesimenin müstelzim olduğu masraflar  bittabi itibarı-
ziraî mefhumunu  ve ziraî kredi teşekküllerince takip olunması lâzım gelen maksadın haricindedir.) 

Çiftçinin  iktisadî ve içtimaî vaziyetinin çarei islâhını bu teşekküllerin taammüm ve inkişâfında  bulan 
mütemeddin milletler Kooperatif  namı umumisi altında bu teşekküllerin memleketlerinde teesüs ve inkişafına 
bütün kuvvetlerile hasrı mesai eylemişlerdir. 

Bu memleketlerde meydana gelen ziraî kooperatifler  hali hazırda çiftçinin  kredi ihtiyacından maada di-
ğer sahalardaki muamele ve ihtiyaçlarını da temin etmektedir. 

Memleketimizde ziraî itibar kooperatifleri  hakkında ilk defa  22 Nisan 340 tarihinde itibarı ziraî birlikleri 
kanunu neşredilmiştir. 

Bu kanundan evvel 13 Mart 329 tarihli idarei umumiyei vilâyat kanununda vilâyataait hidematı mahalli-
ye meyanında ziraî teavün şirketlerinin de tesisi hakkında bir kayda tesadüf  etmektedir. 926 senesinde mevkii 
tatbika konulan ticaret kanununun kooperatifler  hakkındaki faslı  mahsusu ise alelumum kooperatiflere  şamil 
bulunmaktadır. Yeknesak ve muntazam teşkilâta tabi olması lâzım gelen ziraî kooperatiflerin  ihtiyaç ve inki-
şafını  temin edecek vaziyette olmayan işbu ahkâmın neşredilmesine rağmen ziraî kooperatifler  teşkilât ve mua-
melâtına ait kanuna dokunulmamıştır. İtibarı ziraî birlikleri kanununda birliklerin teşekkülü etrafında  ümit 
edilen gaye ve neticeyi vermediği dört beş senedenberi yapılan tecrübelerle müşahede olunmuştur. 

Gayri mahdut mesuliyet, bilhassa küçük çiftçiye  yardım etmek üzere teşekkül eden köy kooperatifleri-
nin mebnayı aslisidir. Bu teşekküller menba ve kuvvetini iştirak ve tesanütten alarak bu sayede bir müessesei 
itibariye nezdinde kredi bulmağa kâfi  bir kudret iktisap edeceğine nazaran bu esas köy itibar kooperatifleri-
nin enmühim vasıflarından  biri olmak lazım gelir. 

Köyün zenginleri esasen kâfi  teminat icrasiyle muhtaç oldukları krediyi bankalardan her zaman istih-
sal edebileceklerinden bu sınıf  çiftçinin  fakir  köylünün taahhüdatından mütevellit mesuliyetlere iştiraki icap eden 
ettiren bu teşekküle girmek isteyecekleri tabiidir. Bundan maada kredi ihtiyacı için de çırpınan fakir  köylüyü 
insafsızca  istismar eden bu zengin zümrenin çiftçiye  kredi temin edecek bir teşekkül ile karşılaşmaları menfaat-
larını da ihlâl edeceğinden kooperatif  teşkiline ön ayak olacakların teşebbüslerine mani olmaya çalışacakları 
3a ayrıca şayanı kayittir. Bineaenaleyh kooperatiflerin  teşkili ve taammümünü teshil için ekseriyetin muvafa-
kati kaydının bertaraf  edilmesi zarurî bulunmaktadır. 

TEŞVİKİ SANAYİ KANUNUNUN 
26 NCI MADDESİNİN TADİL VE 42 NCİ MADDESİNİN DE İLGASI HAKKINDA 

1/469 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

SANAYİİ  TEŞVİK  YASASININ 
26 NCI  MADDESİNİ  DEĞİŞTİREN  VE  42 NCİ  MADDESİNİ  KALDIRAN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKÂLETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

14 Mayıs 1929 

ESBABI MUCİBE 

929 tarihli teşviki sanayi kanunundan istifade  eden 470 müessesenin 281 kadarı 341 tarihinden sonra 
muafiyet  ruhsatnamesi istihsal edebilmişlerdir. Bunlardan büyük bir kısmı 1055 numaralı teşviki sana-
yi kanununun 42 nci maddesinde tayin edilen müddet zarfında  müracaat ederek ruhsatnamelerini tebdil etmiş-
lerse de bir kısmı takriben 10 müessese müddeti kanuniyesinin geçmesinden sonra müracaat etmiş oldukların-
dan bunlara tedbir yeni muafiyet  ruhsatnamesi verilmemiştir. Bu müesseseler henüz yeni teşekkül etmiş ve an-
cak son senelerde muafiyet  ruhsatnamesi alabilmiş olduklarından müsaade ve muafiyatından  kâfi  derecede is-
tifade  edememişlerdir. Bu itibarla henüz lâyıkı veçhile terakki ve inkişaf  edemiyerek müşkülâtla çalışabilmek-, 
te bulunan bu müesseselerin, esnebî mamulâtile rekabet edebilmeleri mümkün olmadığı gibi yanı başlarında 
Teşviki Sanayi Kanunundan istifade  ederek müsaade ve muafiyetlere  istinaden çalışabilen aynı nevi müesse-
seler mamulâtile dahi rekabet edebilmelerine imkân yoktur. Binaenaleyh bu müesseselerin kapanmalarına mani 
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olmak için emsallerinin istifade  etmekte olduğu muafiyetlerden  bunların dahi istifade  ettirilmesi zaruri görül-
mektedir. 

ZİRAAT MAKİNELERİNDE VE ZİRAATTE KULLANILAN 
MEVADI MÜŞTAİLE VE MUHARRİKE İLE 

MÜSTAHZERATI KİMYEVİYENİN RÜSUMU HAKKINDAKİ K A N U N U TADİL EDİCİ 
1 / 498 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TARIM  MAKİNELERİNDE  VE  TARİMDA  KULLANILAN 
YAKIT  VE  İLAÇLARLA  İLGİLİ  GÜMRÜK  RESMİ  KONUSUNDAKİ  YASADA  DEĞİŞİKLİK  YAPAN 

YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKÂLETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

14 Mayıs 929 

ESBABI MUCİBE 

İstihsalâtı zürraiyenin tezyidi maksadıle esbabı muhtelifei  iktisadiye dolâyisile traktör kullanan er-
babı ziraat bu işler için Hükümeti cumhuriyenin 929 tarih ve 22-2-926 / 752 numaralı kanunu mahsus ile bah-
şettiği muafiyet  ve muavenet memleket hayatı zürraiyesinde ehemmiyetli tahavvüllerin husulüne sebep olmuş 
ve çiftçilerin  bazı yoksulluklar karşısında makineye ve makineli ziraate karşı duydukları rağbet ucuz petrol 
temini suretile mühim bir inkişaf  sahasına girmiştir. 

Filhakika halkın iptidaî ziraat vesaitile mücehhez bulunduğu Avrupa hükümetlerinde bile makineli ziraat 
fikrinin  taammümü hususunda bu kabil muavenetlerin lüzumuna kanaat getirilmiş ve İtalya devletinin son 
tasdik ettiği İslahatı zürraiye programında gerek zeriyat ve gerekse irva ve İska işleri için traktör ve motörlü 
tulumbalar temini hususunda hükümetin İtalyan çiftçisine  mühim yardımları tesbit edilmiştir. 

Mevadı müştaile kanunun ilk tatbiki tarihi de memlekette ancak (600) kadar traktörün mevcudiyetine 
rağmen bu gün yapılan bir tahrirde işbu mevcudun (2003) adedine yükseldiği kayt edilmekle beraber vaki bu 
tereffuun  hafriyat  sahası ve dolâyisile istihsalatı zürraiyede ehemmiyetli bir surette tezyitten hali kalmadığı 
görülmüştür. 

İstiklâl harbini müteakip Türk çiftçisinin  geçirdiği istihale devresinde traktörlerin ziraatte oynadığı mü-
him hizmetlere bizzat kanaat getirmiş ve büyük çiftlik  sahipleri kuraklık devrelerinde derin hafriyat  icrası su-
retile bu afetin  önüne kısmen geçebilmişlerdir. Fakat buna rağmen son iki senenin tevlit ettiği kuraklık dolâ-
yisile bilhassa kâfi  sermayeye ve alâtı hafriyeye  malik olmıyan mutavassıt çiftçi  sınıfının  geçirdiği buhran ve bu 
hususta Cumhuriyet Hükümetinin gösterdiği alâka ve miktarı muavenet de malum ve müsellemdir. 

Bu gün memlekette kuraklığa karşı yapılacak en mühim tedbirin ancak ıska ve sulu ziraat olabileceği 
temamen anlaşılarak bilhassa merkezi Anadolu'da küçük çay ve nehirlerden istifade  maksadile 3-5 beygirlik 
motörlü santrifüj  tulumbalar kullanılması zarureti görülmüştür. 

Merkezi Anadolu'da sulu ziraatın büyük masraflar  ihtiyarına hacet kalmadan çay ve nehirlerden istifa-
de suretile teminininin pek kolaylıkla husulüne kanaat getiren İktisat Vekâleti santirifüj  tulumbaların tamimini 
terviç etmekte ve eshabı müracaatın işbu tulumbalara da rüsumsuz mevadı müşteile itasına dair vaki müracaat-
larına müzaharet ve yardım etmek için rusumdan muafiyetin  ancak traktör ve traktörün yapacağı işlere inhisar 
ettirilmesi dolâyisile mevadı müşteile kanununun tadiline ihtiyaç görülmüştür. 

Kamyon ve kamyonetle nakliyatı zürraiyenin hem gayri iktisadî ve hemde kontrolünün tatbikatta güç-
lüğünü nazarı itibare alan Vekâlet verilen tahsilat dahilinde işbu alâta sarfolunan  paranın santrifüj  tulumbala-
ra itaasına daha müfit  ve daha vergili görerek kanunun maddelerinde icap eden tadilât yapılarak leffen  takdim 
olunmuştur. 

KİBRİT İNHİSARI MUAMELATININ TARZI İDARESİ VE 
ÇAKMAKLARIN DA DEVLET İNHİSARINDA BULUNDURULMASI HAKKINDA 

1 / 504 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

KİBRİT  TEKELİNİN  YÖNETİLME  BİÇİMİ  VE 
ÇAKMAKLARIN  DA DEVLET  TEKELİNE  ALINMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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16 Mayıs 929 

ESBABI MUCİBE 

Mukavele ahkâmını ifa  edememesi üzerine Mayıs 1928 tarihinde Hey'eti Vekile kararile mukavelenemesi 
feshedilen  Kibrit inhisarı şirketinin muamelâtına Maliye vekâletince vaziyet edilmiş ve 3 Haziran 1928 den 
beri inhisar muamelâtı Emaneten tedvir edilmekte bulunmuş olduğundan bu inhisarın da diğerleri gibi tarzı 
idaresini tespit kanunen lâzım gelmektedir. 

Diğer cihetten ticarî muvazenemizi ve memleket ibtidaî mevadının istimalini teminen dahilde imali için 
sarfı  mesai edilmekte bulunan kibrite şiddetle rekabet eden çakmakların da Devlet inhisarı altına alınması el-
yevm temamen hariçten getirilmekte olan bunlardan kısmı mühimminin millî fabrikalarımızda  yaptırılması 
dolayısile paramızın dahilde kalmasını temin edecektir. 

İşbu kanun Şeker. Petrol ve İspirto inhisarları hakkında elyevm meri mevzuatı kanuniye dairesinde tanzim 
ve takdim kılınmıştır. 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

1340 senesi muvazenei umumiye kanununun 8 nci maddesile kibritin imali, ithali ve satılması Devlet in-
hisarına alınmış ve.yine bu madde hükmüne tevfikan  inhisar bir şirkete devr olunmuştu. Taahhüt ettiği fabri-
kayı yapmayıp muayyen zaman zarfında  kibritin dahilde imaline muvaffak  olamadığından dolayı imtiyaz mu-
kavelesi feshedilen  şirket yerine hükümetçe bir idare ikame olunmuştur. 

Kibridin inhisarda bulunduğu bütün memleketlerde çakmaklar ya çok ağır resme tabi tutulmuş yahut 
menedilmiştir. Mahzurları göz önüne getirilerek inhisarlar tetkik olunursa bunların içinde kibrit ve çakmak 
inhisarının mahzuru en az bulunanlar arasına gireceği şüphesizdir. 

Zira bu maddeler ne şeker ve petrol gibi zarurî ihtiyaçlar cümlesindendir ne de memleketimizde yapıl-
mış sanatlar sırasına girmiştir. 

Bu gün yüzde doksanı memleketimize hariçten gelen bu şeylerin bedeli olarak bir çok paramızın harice 
çıktığı da göz Önüne getirilirse, nisbeten hafif  kalacak olan inhisar mahzurlarına tahammül zaruret kesbeder. 
Encümenimiz 1927 senesinde çakmak inhisarının Büyük Millet Meclisince reddi sebeplerini de araştırmış ve o 
zaman kibrit inhisarı bir şirket elinde bulunmak dolayısile reddin daha çok bu sebepten ileri geldiği kanaatine 
varmış olduğundan, başkalarına devredilmemek kayt ve şartile bu inhisarı kabul eylemiştir. 

AYDIN VE İZMİR - KASABA VE TEMDİDİ DEMİRYOLLARI İDARESİLE AKTOLUNAN 
MUKAVELENAMELERİN TASDİKİ HAKKINDA 1 / 513 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

AYDIN  VE  İZMlR-KASABA  VE  UZANTISIN  D AKİ  DEMİRYOLLARI  ŞİRKETİ  İLE 
YAPILMIŞ  SÖZLEŞMENİN  ONAYLANMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(DAHİLİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

26 Mayıs 929 

ESBABI MUCİBE 

Aydın ve İzmir - Kasaba ve temdidi Demir yollan güzergâhındaki istasyonların ekserisinde halen telg-
raf  ve posta merkezi mevcut olmayıp merkez küşadı da bütçe için hayli masraf  teşkil edecektir. Buna mukabil 
bu mahallerin bilhassa incir ve üzüm mahsulâtı itibariyle memleketin her tarafiyle  muhabereye olan ihtiyaçları 
pek aşikârdır. Bu mühim ihtiyacın bütçeye bar olmaksızın temini için Aydın ve Kasaba demiryolları ile itilâf 
edilmiş ve merbut mukavelename tanzim edilmiştir. 

TAPU KAYITLARINDAN KANUNİ SEBEPLERLE KIYMETİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN 
TASFİYESİ HAKKINDA l / 522 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TAPU  KAYITLARINDAN  YASAL  NEDENLERLE  DEĞERİNİ  YİTİRMİŞ  OLANLARIN 
SİLİNMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKLETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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30 Mayıs 929 

ESBABI MUCİBE 

Tapu defterlerinde  mukayyet gayri menkıil mallardan takriben yüzde otuzu gayri resmî satış, hibe, tak-
sim gibi sebeplerle elden ele geçerek hukukî kıymetlerini zayi etmişlerdir. 

Tapu teşkilâtının bidayetinden beri geçen yarım asrı mütecaviz bir müddet zarfında  Devletçe umumi bir 
Tapu tahriri icra edilmemiş ve gerçi Cumhuriyet Hükümetince bu lüzum takdir olunarak beş seneden beri mem-
leketin bazı taraflarında  plânsız ve bazı taraflarında  da plânlı kadastro yapılmakta ve gayri menkul mallar ha-
kikî sahipleri namına kayıt ve tescil olunmakta ise de bu ameliyelerle sicillin tesisi zamana mütevakkıf  olması 
hasebile kadastro sahaları haricinde bulunan mahallerdeki gayri menkul malların da münferiden  vuku bula-
cak müracaatlar üzerine hakikî sahipleri namına kaydını teshil ve kanunu medeninin gayri menkul mallara 
müteallik ahkâmının tatbikini temin için bşzı ahkâm vaz ve tedvinine ihtiyaç hissedilmiş ve bunun için birinci 
madde kaleme alınmıştır. 

Tapu kayıtlarının mahalle, kariy, mevki itibarile tutulmayıp vukuat itibarile tutulması ve aynı zamanda 
da umumî bir tahrir icrasına istinaden tesis edilmemiş bulunması yüzünden bir gayri menkulün muhtelif  sebep-
lerle muhtelif  tarihlerde başka başka kimseler namına kaydı icra edildiği ve bu kayıtların hangisinin sahih ve 
muteber olduğunu idareten tayine imkân görülmediği cihetle bu gibi teşevvüşatı izale maksadile ikinci madde 
yazılmıştır. 

Tapu kayıtları plân ve mesahaya müsteniden tesis olunmamış olduğundan gayri menkul malların kayıt-
larında murakkam mıkdarlarının mesaha neticesinde zuhur edecek mikdar veçhile tashihini temin için üçün-
cü madde tahrir olunmuştur. 

G Ü M R Ü K MUAFİYETİNE AİT 
BAZI HUSUSİ KANUNLARIN MERİYETLERİNİN DEVAM EDİP ETMİYECEĞİNİN 

TEFSİRİNE DAİR 3 / 343 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ 

GÜMRÜK  BAĞIŞIKLIĞI  İLE  İLGİLİ  BAZI  ÖZEL  YASALARIN 
YÜRÜRLÜKLERİNİN  SÜRÜP  SÜRMEYECEĞİNE  İLİŞKİN  BAŞBAKANLIK  YAZISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

Yeni gümrük ithalât tarife  kanununun, 31 nci maddesinde ahkâmı ilğa edilmiş bulunan kanunlar tadat 
edilmiş ve bu maddenin sonunda da, işbu kanuna muhalif  olan diğer kanunlar, tefsirler,  kararlar mülgadır de-
nilmiş bulunması dolayısile muhtelif  tarihlerde kabul edilmiş bulunan ve yeni tarife  kanununun ne metninde 
ne de ilga edilen kanunlar meyanında tasrihan zikredilmemiş bulunan, listesi merbut hususî kanunların da yeni 
tarife  kanununun mer'iyete girdiği 1 teşrinievvel 1929 tarihinden itibaren mülga olup olmadığı bazı idarelerce 
tereddüdü mucip görülmesi üzerine bu bapta icra kılınan tetkikat neticesinde: 

Hususî kanunlardan ziraat ve teşviki sanayi için mevcut kanunların devamı meriyeti kanun metninde 
mezkûr olup, diğer hususî kanunlar hakkında herhangi bir işaret bulunmaması ve yeni tarife  kanununa muha-
lif  bulunan bilûmum kanunların, kararların mülga bulunduğu zikredilmiş olması dolayısiyle mevzu bahs hu-
susî kanunların devamı meriyetinin kabulüne tarife  kanununun tarzı tahriri itibaril e kat'î karar verilmek te 
mümkün görülmediğinden keyfiyetin  Meclisi Âliye şevkine karar verilmiştir. 

16 Kânunuevvel 1929 

Tarihi 
Liste 

Münderecatı 

20 şubat 340 

11 haziran 330 
4 teşrinisani 331 
9 şubat 332 

26 şubat 339 

9 mayıs 927 

8 haziran 926 

Pamuk tohumlarının gümrük resminden muafiyeti  hakkında 
Belediyelerce getirilecek boru ve tulumbaların resimden muafiyeti  hakkında 
Hilâli Ahmer Cemiyetinin getireceği eşya hakkında 
Kasabalar için lâzım olan sulara ait madenî boruların gümrük resminden mua-
fiyeti  hakkında 
Türkler ve Türk şirketler tarafından  iştira olunacak buharlı sefainin  gümrük res-
minden muafiyeti  hakkında 
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketinin yataklı ve yemekli vagonlarının muafiyeti 
hakkında 
Belediyelerce getirilecek itfaiye  alât ve edevatı hakkında 
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İNHİSAR İDARELERİNİN ŞAHSİYETİ HÜKMİYEYİ HAİZ MÜESSESAT HALİNDE VE 
MÜLHAK BÜTÇE İLE İDARESİ HAKKINDA 1/159 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TEKEL  İDARELERİNİN  TÜZEL  KİŞİLİĞE  SAHİP  KURULUŞLAR  OLARAK VE 
KATMA  BÜTÇE  İLE  YÖNETİLMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKÂLETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

29 Mart 1928 

ESBABI MUCİBE . 

Devlet için menabii varidat temini ihtiyacat ve gayelerinin mevludu olan inhisar idareleri aynı zamanda 
ticarî ve iktisadî muamelât ve hususat ile çok sıkı münasebet ve alâka ile bağlı oldukları derkârdır. Bu idarelere 
mevdu vezaif  ahkâmı mahsusa, taamülü ticariye ve sınaiyeye göre Hükümetçe tahsis edilen sermayelere dev-
redilmektedir. 

Devlet sermayesile iş gören ve aynı zamanda muamelesi ticarî ve iktisadî olmakla beraber hasılı varidat 
Devleti teşkil eden mevzubahis idarelerin mahiyeti asliye ve esasiyelerine iras halel etmemek şartile Hükümet 
ve Meclisi Âlinin ciddî ve esaslı murakabesine tabi tutulması nikatı adideden faideli  görülmüş olduğundan 
bunların mülhak birer bütçe ile idaresi hazinece tekarrür ettirilmiştir. 

MİLLİ BANKALARCA TEŞKİL OLUNACAK ŞEKER ŞİRKETİNE İŞTİRAKE VE 
AVANS VERİLMESİNE DAİR 1 /717 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

MİLLİ  BANKALARIN  KATILMASIYLA  ŞEKER  ŞİRKETİ  KURULMASI  VE 
BUNA  AVANS  SAĞLANMASI  KONUSUNDA  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

27 Mayıs 1928 

ESBABI MUCİBE 

1929 senesinde şayanı memnuniyet faaliyeti  olmasına rağmen teessüsünden beri maruz kaldığı zararlar 
dolayısile Uşak şeker fabrikası  kanunen tasfiyeye  tabi tutulmak lâzım gelmektedir. Tasfiye  neticesinde en 
büyük alacaklı olan Sanayi ve Meadin bankası fabrikayı  satın almak mecburiyetinde kalacak ve fabrikanın 
bütün işletme masrafı  vaktile olduğu gibi yine bankaya tahmil edilecek demektir. Fabrikanın münhasıran 
Sanayi ve Meadin bankası idaresine terkedilmiyerek şeker inhisarı idaresinden verilen avansla idaresi evvelce 
zarurî görülmüş ve iki seneden beri bu sayede fabrikanın  bankaya fazla  bir külfet  olmasına mahal verilme-
mişti. 1 Haziran 1930 dan itibaren inhisar idaresinin de faaliyetine  nihayet vermesi bankayı temin olunan 
muavenetten mahrum bırakacaktır. Bu ahval ve şeker sanayiinin memleketimizde teessüs ve inkişafındaki  millî 
ehemmiyet ve iktisadî menafi  nazarî itibara alınarak hazinenin de iştirakile Ziraat ve Sanayi ve Meadin banka-
larınca bir teşekkül vücuda getirilmesi ve şeker sanayii işlerinin bu teşekkül elinde toplanması düşünülmüş 
ve esasen inhisar idaresinin mevcut şeker fabrikalarında  matluba» olduğu gibi bankalar da muhtelif  suretlerle 
alâkadar bulunduklarından yeni teşekkülün meydana gelmesi malî hiç bir yeni fedakârlığı  müstelzim olma-
yacağı için kolaylıkla kabili icra görülmüştür. İnhisar idaresinin mevcut şeker fabrikalarındaki  matlubatı 
alınan malûmata göre takriben dört milyon lira raddesindedir. Bu matlubatı karşılık tutarak Hazinenin millî 
bankalarca vücude getirilecek yeni şeker şirketine 2,5 (iki buçuk) milyon sermaye vaz'ı suretile iştirak etmesi 
ve bu şirkete 1,5 (bir buçuk) milyon liraya kadar da, şimdiye kadar olduğu gibi, avans vermesi temini 
maksada kâfi  gelecektir. 

EĞLENCE VE HUSUSİ İSTİHLÂK VERGİSİ K A N U N U N U N TADİLİ HAKKINDA 
11 304 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

EĞLENCE  VE  ÖZEL  TÜKETİM  VERGİSİ  YASASININ  DEĞİŞTİRİLMESİNE  İLİŞKİN 
YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  DEĞİŞTİRİLEREK  HAZIRLANMIŞTIR) 
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12 Kânunuevvel 928 

ESBABI MUCİBE 

Eğlence ve hususî istihlâk vergisinin sahai tatbiki 1167 numaralı kanun ile kasr ve tahdit edilerek elyevm 
bu vergi içinde içki satan yerlerle duhuliye ile girilen mahallere münhasır kalmıştır. 

Aynı zamanda umumî istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk vergileri hakkındaki kanunlara müzeyyel 
924 numaralı kanun ile istihsâl edilmiş olan salâhiyete istinaden bu müessesatın kâffesi  maktuiyete raptedile-
rek verginin şekli cibayeti basitleştirilmiştir. Bu günkü şikâyet maktuiyete raptın istilzam ettiği eşkâle taallûk 
etmektedir. Maktuiyette esas 924 numaralı kanunun üçüncü maddesinde tasrih edildiği veçhile senelik mua-
mele miktarı asgarisidir. Bu miktarı asgariyi tespit komisyonların takdirine kaldığına ve bu takdirin bir hududu 
olmadığına mebni bu esas dahilinde tayin olunan vergiler daima mucibi itiraz olmaktadır. Kanunun tetkiki 
itiraz için koyduğu usuller de şikâyatın önünü alamamaktadır. İşte bu arzolunan sebeplerden naşi eğlence ve 
hususî istihlâk vergisine daha ilmî bir şekil bulmak maksadile melfufen  takdim olunan kanun lâyihası tanzim 
edilmiştir. 

Bu kanun lâyihasının hedefi  vergiyi sabit bir esasa istinat ettirmektedir. Bu esas vergiye tabi müessesatın 
iradı gayri safîsidir. 

1/411 NUMARALI BELEDİYE KANUNU LÂYİHASI 

(DAHİLİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

20 Mart 929 

ESBABI MUCİBE 

Muhtelif  içtimaî esbap ve hassatan iktisadî müessesatin neticesi olarak ferdî  mevcudiyet ve saiylerin top-
lanma ihtiyacından doğan beldeler medenî tekâmülün geçirdiği devrelere göre iptidaî şekillerden gittikçe müte-
kâmil şekillere doğru inkişaf  ve her yerde memleketin medenî varlığının en yüksek derecesine yükselerek hükü-
metler tesisine takdim etmiş ve onlara mesnet olmuştur. Belde sakinlerinin müşterek ve mahallî mahiyeti haiz 
olan medeni ve içtimaî ihtiyaçlarının tesviyesi için teşekkül eden belediyeler tarihin kaydedebildiği zamanlar-
dan beri bin bir tahavvül içinde ve fakat  serbest kaldıkları vakit daimî bir tekâmüle doğru giderek muhitin en 
müterakki bir idare şeklini tatbik edebilmişlerdir. 

Millet murakabe ve idaresine tabi hükümet şekillerinin mevcut olduğu memleketlerde millî ve umumî 
mahiyetteki hususatın millî teşkilâta tevdii ve mahallî mahiyetteki işlerin de, yine millî hükümetin kuvvetle 
teftiş  ve mürakabesine tabi olmak şartile, mahallî teşekküllerin hududu dahilindeki halk tarafından  müntahap 
umumî meclislerin mürakabesi altındaki mahallî idarelere kabiliyetlerinin müsait olduğu derecede tevdii bele-
diye ve hükümet teşkilâtının hudutlarını tespit için elde umumî ve muvafık  bir düstur Türkiye belediyeleri diğer 
mütemeddin memleketlerde beldelerin geçirdiği tekâmül yolunda epice ilerlemiş olmakla beraber itiraf  etmek 
lâzım gelirse son senelerde bazı mühim maddelerinin tadil edilmiş olmasına rağmen bilhassa belediye makine-
sinin işlemesi ve mürakabe edilmesi itibarile kendilerinden beklenilen yüksek idarî faaliyet  ve millî kabiliyeti 
göstermeğe gayri müsait ve teşekkül itibarile tamamen gayri ilmî ve garip bir teşekkül olmaktan henüz kurtu-
lamamışlardır. 

Cumhuriyet prensiplerini kabul ve tatbik etmekte olan memleketlerde müntahap idarelerin hakimiyeti 
milliyeyi ifade  eden müntahaplar tarafından  umumî belediye meclisleri (Cemiyeti belediye) vasıtasile müra-
kabesi esasının tatbikıdırki cumhuriyet esaslarile ahenktar bir manzume teşkil etmesi lâzım gelen belediyelerin 
hayatında feyizkâr  tesiri yapmaktadır. 

Bu kanun lâyihasında atideki esaslar kanunun çerçevesini teşkil eder: 

1 - Türkiye belediyesi tesisi, hemşehrilik hukuku, salahiyet ve vezaif,  intihabat, teşekkül, mafevk  idari 
makam tarafından  mürakabe, menabii varidat itibarile bir müsavat irae ederler. 

2 - Belediyeler için Devlet kanunlarının ahkâmına muarız olmamak şartile, mahallî temayül ve ihtiyaç-
ların ifade  ve emrettiği her türlü imar ve terekki kararlarını vermek ve tatbik etmek hususunda, Cumhuriyet 
fertleri  gibi, hukuku tabiiyeden olan serbestii sayüamel hakkı sarahaten tanınmıştır. 

İngiltere ve Japonya istisna edilirse belediyecilikte ilerlemiş diğer, mütemeddin memleketlerde ezcümle 
Almanya ve Fransa ve Avusturya, İsviçre, İtalya, İspanya, Romanya gibi belediye kanunları ıslah edilmiş olan 
memleketlerde belediyelerin hukuku esasiyesinden madut olan bu esas kabul edilmiştir. 



— 353 — 

3- Belediye işlerinde Devlet kanununun tamamii tatbikini temin ve belediyelerin kanuna muhalif  icraatı 
sür'atle men ve tevkif  edebilecek kuvvetli bir Hükümet mürakabesi esasları ve mümkün tafsilâtla  şeraiti vaz-
edilmiştir. 

4 - Halkın nafiz  mürakabesi belediye işlerinde selah, salâmeti ve doğruluğu ve hemşehrileri alâkadar eden 
belediyeye ait intizam sıhhat ve imar işlerinde sürati ve mahallî ihtiyaçlara tevafuku  temin eder. Belediye inti-
habatının her türlü müdahaleden âzade olması ve belediye meclislerinin belediye reisi ve idaresi üzerinde tam 
bir mürakabe hakkına malikiyeti bazı ahvalde belediyelerin icraat kabiliyetini tenkis etmekle beraber faydası 
her yerde mücerrap ve hassaten halkta hakimiyeti milliye prensiplerinin icabettiği terbiyei siyasiyenin inkişa-
fına  çok hadim olmak itibarile çok faydalı  bir düsturdur. 

5 - Belediyelerin mecburi ve ihtiyarî vazifeleri  muayyen maddelerle tadat edilmekle beraber salâhiyetle-
rine ve imtiyazlarına dair kısımda kendilerine geniş bir sahai faaliyet  imkânı bırakılmıştır. 

Beldeler dahilinde belde ihtiyacatına teallûk eden elektrikle veya hava gazı, tenvirat, her nevi tramvay, 
su tesisatı gibi umuru nafıa  işleri belediyelerin tabiaten malik oldukları hukuku imtiyaziyedendir. Heman bü-
tün Avrupa belediyeleri için tanınmış olan bu hak her nevi sui tefehhümatı  ortadan kaldırmak için sarih mad-
delerle tespit olunmuştur. 

UMUMİ HIFZISIHHA HAKKINDA 1/441 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

HALKIN  SAĞLIK  BAKIMI  VE  KORUNMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(SIHHAT  VE  İÇTİMAİ  MUAVENET  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

17 Nisan 1929 

ESBABI MUCİBE 

Kısmen şimdiye kadar mevcut ve fakat  yine ihtiyaçlara kâfi  gelmiyen kanun ve nizamnameler yerine kaim 
olmak ve kısmen de büsbütün yeni hükümler ihtiva etmek üzere her biri başlı başına birer kanun denebilecek 
15 fasıl  üzerine tertip edilen (umumî Hıfzısıhha  kanunu) lâyihası tertip edilirken göz önünde bulundurulan 
nokta memleketin hakikî ihtiyaçlarını tatmin edecek ve her yerde kabili tatbik olabilecek ve aynı zamanda 
içtimaî ve umumî hıfzısıhha  ilimlerinin bu günkü müktesebatiîe telif  edilebilecek ahkâm vazedilebilmesi idi. 
Bu gayeye vusul için bütün medenî Devletlerin yüzlerce senedenberi neşrü tatbik ettikleri sıhhî kanunlar ve 
saire tetkik edilmiş ve her fasla  ait kısmın üzerinde gerek kanunî ve gerek ilmî neşriyatın tetebbülerinden son-
ra bir netice elde olunmuştur. 

Merbut lâyihaya müşabih tarzda umumî hıfzısıhha  kanunları pek az hükümetlerde mevcuttur. Bizde 
umumî ve mühim bütün sıhhî hususları ihtiva eden bir kanunun tanzimi daha faydalı  görüldüğünden merbut 
lâyiha uzun mesai neticesinde vücude getirilmiştir. 

Sıtma mücadelesi hakkında 13 Mayıs 1926 tarih ve 839 numaralı kanunu mahsus mevcut olmakla bera-
ber mücadele mesaisinin umumî bir mahiyet kesbedebilmesi için bu hastalığın ihbarı mecburî hastalıklar me-
yanma ithaline lüzumunu kat'î bulunduğu cihetle mecburiyet hükmü vazedilmiştir. 

Trahom hastalığı salgın olmakla beraber hali hazırda cenup ve şark vilâyetlerimizin mühim bir kısmın-
da çok yüksek bir musabiyet nisbeti göstermekte olan bu hastalıkla bazı mahallerde mücadele yapılmakta ise 
de bunun kanunî bir istinatgâhı bulunmadığı cihetle yapılan işlerden büy ük neticeler alınmıyor. Halbuki halkın 
sayi kabiliyetini çok mühim bir suretle azaltan bu hastalıkla daha vasi ve şümullü bir mücadele zarureti vardır. 

5 / 2 / 1927 tarih ve 90 numaralı kanun mucibince frengililer  kendilerini tedavi ettirmek mecburiyetinde-
dirler. Bilhassa umumî harbin hitamından sonra her memlekette olduğu gibi bizde de zührevi hastalıklarda anî 
ve büyük bir tezayüt görülmüştü. Zührevî hastalıkların intikalinde fuhşun  oynadığı rol pek mühimdir. Bu 
itibarla memleketimizde daha uzun müddet fuhşu  kontrol altında bulundurmak hayatî mecburiyetlerdendir. 

Memleketimiz verem vefiyatı  noktai nazarından maalesef  oldukça ileri safta  bulunmaktadır. Bundan 
yirmi otuz sene evvel Avrupa devletlerinden bir çoğu bu gün bizim vaziyetimizde iken ortada refah  ve maişet 
umumî seviyesinin de yükselmesi ile beraber aynı zamanda vereme karşı mücadele tedbirlerinin ittihazı sebebi-
le bugün çok müsait vaziyette bulunmaktadırlar. Bunun için yapılacak en yeni tedbir bittabi veremlileri şifayap 
etmekten ziyade veremin sirayetine mani olmaktır. 
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Sari hastalıkların bir çoğu için en mühimmi evlenme muayeneleridir. Geçen senelerde husule gelen bu 
tecrübelerden istifade  edilerek müstakbel neslin selâmeti ve aynı zamanda evlenen gençlerin sıhhati noktai na-
zarından çok mühim olan teehhül muayenati işleri çok vazıh ve sağlam kanunî bir çerçeve içine alınmıştır. 

Memleketimiz uzun senelerden beri devam eden bedbaht harplerden sonra daima bir muhaceret istilâ-
sına maruz kalmıştır. Her defa  muhacir vurudu memleketin şurasından burasından mühlik bir sarî hastalığın 
infilâkına  vesile teşkil ettiği teşkilâtı sıhhiyemizin tecrübelerile teeyyüt etmiş bir hakikattir. Bunun sebebi mu-
hacirlerin her türlü murakabeden mahrum bir halde sevk ve iskân edilmeleri ve arzu ettikleri yerden memleke-
te dahil olarak ekseriya beraberce taşıdıkları sarî hastalıklar tohumlarını sakin yaşayan yerler halkı arasına 
sokmalarıdır. Henüz hudutlarımız haricinde yüzbinlerce ırkdaşlarımızın mevcudiyetine ve bunların daima bü-
tün ümit istikballerini ana vatana rapt ve ilk fırsatta  buraya gelmeğe teşebbüs eylemeleri muhakkak olmasına 
binaen her memlekette olduğu gibi muhaceretin sıhhî şedit bir murakabe altında bulunması çok lâzımdır. 

Çocukları korumanın bir memleketin nüfusunun  tezayüdü noktai nazarından ne derece ehemmiyeti haiz 
olduğunu izaha lüzum yoktur. Memleketimizde çocuk vefiyatının  bazı yanlış ve bazan maalesef  makasıtı mah-
susa ile neşredilen rivayetlerle çok büyütülmüş olduğu muhakkak olmakla beraber bu vefiyat  derecesinin bir 
çok medenî memleketlerdeki nisbete nazaran çok yüksek olduğu da inkâr edilemez. Çocuk büyütmesi için en 
tabii bir ihtiyacı teşkil eden sütün memleketimizde düçar olduğu tağşişler ve ihtimamsızlık yüzünden düçar 
olduğumuz zararları izaha lüzum görülmemiştir. 

Çocuklarla kadınların ve alelumum işçi ve amelenin sıhhatlerinin muhafazası  ve kaza sebebile duçar ola-
cakları maddî zararlar ve hastalıkların tedavisi derpiş olunmuştur. Bizde maalesef  şimdiye kadar işçinin sıhhati 
ve hayatı daima ve her yerde ihmal edilmiş ve bunlar kadın çocuk ve hatta kâhil bir sürü sai erbabının hayatı 
ve sıhhati bahasına üç beş kuruş kazanç peşinde koşan bir takım adamların elinde birer esir gibi istihdam edil-
mişlerdir. Memleketimizin sanayi hayatında buna dair her gün bir çok misaller bulunabilir. Çalışan kol olmak 
itibarile her halde daha eyi bir nasibe malik olması lâzımgelen bu zavallı insanların mukadderatını islâh etmek 
ve bunların sıhhatini, hayatını, istikbalini, korumak Devlet için en mühim bir vazifedir.  Gayesi temamen işçi-
nin sıhhat ve hayatını korumağa matuftur  ve bunların iktisadî ciheti bililtizam hariçte bırakılmıştır. İşçilerin 
bu yüzden nail olmaları lâzım gelen haklar ait olduğu vekâletçe tanzim edilmekte olan iş kanununa bırakılmış-
tır. 

Her memlekette Hükümetlerin çok ağır ve sıkı bir mürakabe altına aldıkları ve bunu temin için yüzlerce 
senelerdenberi birbirini takip ve tekmil eden kanunlar, nizamnamelerle vaz eyledikleri gıda işleri bizde herkesin 
bildiği gibi çok mühmel bırakılmıştır. 

Memleketimizin nail olduğu tabiat mevhibelerinden biri de şifalı  hastaları haiz mebzul miktarda ve muh-
telif  vasıflarda  sulara malik olmasıdır. Bunlardan bir kısmı elyevm istimal edilmekte ise de mühim bir kısmı 
metruktür. Bununla beraber istimal edilenler de o kadar iptidaî bir şekilde kullanılmaktadır ki oraya gidenle-
rin bir çoğu faide  yerine mazarrat bulmakta ve bu gibi yerler sıhhî bir mürakabe altında bulunmadığı için has-
talıkları belki de bu yüzden kesbi şiddet etmektedir. Vatanımız için aynı zamanda bir servet menbaı olan ma-
den suyu ve kaplıcalar işletmesini hakikî bir intizam ve iyi bir mürakabe altına almak üzere lâyihada bir fasıl 
tertip olunmuştur. 

Ölülerin her memlekette ve evvelce bizde de mazhar ve müstehak oldukları hürmet hilâfına  son seneler-
de şehir ve kasabalarımızda mezarlıkların metrük ve mühmel bir halde kalması çok hazin bir manzara teşkil 
etmektedir. Ölü gömülmesi usullerinin ve ölü gömülen yerlerin bu iptidaî tarz ve şekli bir milletin eslâfına,  ec-
dadına ve alelûmum ölülerine karşı beslemesi lâzımgelen hürmet hislerine muğayir olduğu gibi umumî hıfzı-
sıhha noktai nazarından da bir çok mahzurları daidir. Hele mezarlıkların açılması, ölülerin nakli hususunda 
hiç bir kanun veya kaidenin mevcut olmayışı bu hususta hakikaten müşkülâtı mucip olmaktadır. Bundan baş-
ka memleketimizin bazı o da bir ikiyi tecavüz etmiyen şehirleri istisna edilecek olursa hiç bir tarafında  defin 
ruhsatiyesi usulü mevcut değildir. 

Şehir ve kasabalar hıfzısıhha  hakkında şimdiye kadar kanun şeklinde mer'i olan ve Devlet sıhhî teşkilâ-
tı tarafından  tatbiki hususu mürakabe edilen hükümler mevcut değildir. Bazı şehir ve kasabalar belediyeleri 
bu hususta mer'i olmak üzere nizamat vaz eylemişse de bunlar ne bugünkü şehircilik ruhuna ne de umumi hıf-
zısıhha ilminin icabatına ve ne de asri telâkkiyata uygun değildir. 

Keza lağım ve mecari ve muzahrafatın  imhası hakkında vuzuhu haiz hiç bir müeyyede yoktur. Hastalık-
lardan bir çoğunun husul ve intişarında ve bilhassa memleketimizde ve her tarafta  verilen veremin tevessüünde 
çok büyük bir amil olan meskenler hıfzısıhhası  bizde henüz ehemmiyetle takip edilmiş değildir. Bu itibarla son 
otuz, kırk senedenberi her memlekette ehemmiyetle takip edilen mesken hıfzısıhhası  işlerini daha ziyade ihmal 
etmek çok zararlı neticeler verebilir. 
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Otel ve han gibi yerlerin ve sair umumî mahallerin halk sıhhati üzerindeki tesirini ve bilhassa sari hasta-
lıkların intikalindeki rolünü izaha lüzum yoktur. Halihazırda bile memleketimizde görülen mesela münferit 
lekeli humma vak'alarının bir çoğu bu nevi yerlerden menşeini almakta olduğu muhakkaktır. Bunun için bu 
gibi mahallerin mürakabei sıhhiyesi ve bu murakabei sıhhiyeyi temin için bunların kayıt ve ruhsat mecburi-
yeti vazedilmiştir. Bundan başka uzun sürmesini temenni ettiğimiz sulh senelerinin bais olduğu ve olacağı re-
fah  ile nüfusumuzun  artması ve şehir ve kasabalarımızın inkişafı  muhakkak olduğundan şehir ve kasabaların 
proje ve planlarının vakit ve zamanile hazırlanması ve bunların icap ettikçe Devletin mütehassıs makamları 
tarafından  mürakabesi temin olunmuştur. 

Bir memlekette yapılan sıhhî faaliyetin  semeratını ölçmek ancak sıhhî istatistiklerle mümkün olabilir. 
Doğum, ölüm ve saire gibi nüfus  harekâtına ait ihsaiyata malik olmadan çalışmak, adeta plancosuz ticaret 
yapmağa benzer. Son senelere kadar maalesef  bizde bu hususa hiç ehemmiyet atfedilmediği  için bu gün haki-
kî nüfus  vaziyetini bilmeğe, tezayüt varsa miktarını, azalıyorsak derecesini ölçmeğe imkân yoktur. Bunun gibi 
memleketimizin sıhhî coğrafyası  için de çok ciddî faaliyet  sarfı  iktiza eder. 

Ancak bu suretle kıymettar vatanımızın sıhhî vaziyeti suları, iklimi, tabiat, erazisi, hastalıkların içtimaî 
noksanları ve sairesi hakkında esaslı malûmata destres olmak ve bunu neşretmek mümkün olacaktır. 

MADDE 1 — Aşağıda dört fıkrada  yazılı mevat Devletin tahtı inhisarındadır. 
1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde halkın kullandığı tütün ve tümbeki satın almak, işlemek, kıymak, 

sigara, sigar, enfiye,  ağız ve pipo tütünü yapmak. 

2 - Bu tütün ve tömbeki ve sigara ve sigar ve enfiye  ve ağız ve pipo tütünü alâmeti farikalı  ve bandırollu, 
etiketli kutulara ve paketlere koymak. 

3 - Ecnebi memleketlerden yaprak sigarası (pro) ve kıyılmış tütün, yapılmış sigara, (sigaret) enfiye,  ağız 
ve pipo tütünleri ve tömbeki ve sigara kâğıdı getirmek. 

4 - Yukarıdaki üç fıkrada  sayılı maddeleri memleket dahilinde satmak. 

MADDE 2 — İnhisar idaresi birinci maddede sayılı mevattan yaprak tütünlerin dahi maliyet fiyatı  üze-
rinden haricî ticaretini yapabilir. Ancak maliyet fiyatının  tesbitinde ticaret odasının rey ve mütaleaları alınmak 

* lâzımdır. Şayet ticaret odalarile mutabakat hasıl olmazsa İktisat Vekâletinin hakem olarak verdiği karar kaf-
idir. 

MADDE 3 — Tütün kullananlar şahsî ihtiyaçları için inhisar idaresinin sattığı tütünden ve sigara kâ-
ğıdından el ile sigara yapabilir. Fakat velevki şahsî ihtiyacı için tütün kıyması yasaktır. 

TÜTÜN İNHİSARI HAKKİNDA 1/466 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TÜTÜN  TEKELİ  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
5 Mayıs 1929 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hükümetin  Teklifine  Merbut  Cetveller 

TÜTÜN İNHİSARI KANUNU LÂYİHASI 

9 ncu maddesine bağlı (1) numaralı cetvel 

Bütün sınırları içinde tütün ziraatı yasak olan vilâyetler 

Ankara 
Adana 
Afyon 
Aksaray 
Antalya 
Bayazıt 
Burdur 

Giresun 
Hamitabat (İsparta) 
Kars 
Karahisarı şarki 
Kastamonu 
Konya 
Kırşehir 
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Çankırı Kayseri 
Çanakkale Mersin 
Çorum Maraş 
Erzincan Niğde 
Erzurum Ordu 
Erturul Zonguldak 
Eskişehir Siirt 
Elaziz Sivas 
İçel Van 
Gümüşane Rize 
Kütahya Yozgat 

TÜTÜN İNHİSAR KANUN LÂYİHASININ 

12 nci maddesine bağlı (2) numaralı cetvel 

Sınırları içinde tütün ziraati yasak olmıyan vilâyetler, tütün ziraati yapacak kaza ve nahiyeleri itibarile 
aşağıda gösterilmiştir. 

1 - ARTVİN VİLÂYETİ 

Artvin merkez kazası 

Şavşat 

Borçka 
Morgol nahiyesi 

2 - AMASYA VİLÂYETİ: 

Gümüşhacıköy kazası 

Merzifon  kazası 

3 - AYDIN VİLÂYETİ: 

Aydın merkez kazası: Mevzii tahdide tabidir. Büyük Menderes vadisi itibarile 
Çine : Sualtı bulunan arazisi mevzii tahdide tabidir. 
Söke : Mevzii tahdide tabidir. Büyük Menderes vadisi itibarile 

4 - BURSA VİLÂYETİ : 
Bursa merkez kazası 
Orhangazi kazası 
Karacabey kazası 
Mustafakemalpaşa  kazası 
İnegöl kazası 
Yenişehir kazası 

Mudanya kazası Mevzii tahdidata tabidir. 

5 - BİTLİS VİLÂYETİ: 

Bitlis kazası 
Muş kazası 

6 - BOLU VİLÂYETİ: 

Düzce kazası 

7 - BALIKESİR (KARASI) VİLÂYETİ: 

Balıkesir merkez kazası 

Bandırma kazası: mevzii tahdide tabidir (Manyas gölü itibarile) 

Gönen kazası 
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Ayvalık kazası 
Sındırgı kazası 
Edremit kazasına mülhak Agonya nahiyesi 

8 - (CANİK) SAMSUN VİLÂYETİ: 

Samsun merkez 
Bafra 
Çarşamba kazası mevzii tahdide tabidir. 
Terme 
Havza 
Vezirköprü 

9 - CEBELİBEREKET VİLÂYETİ (OSMANİYE) 

Bahçe 

Ceyhan: mevzii tahdide tabbidir. 

10- DENİZLİ VİLÂYETİ 

Denizli merkez kazası (mevzii tahdide tabidir) 
Tavas kazası 
Çal 

11- DİYARBEKİR VİLÂYETİ: 

Silvan kazası 

12- EDİRNE VİLÂYETİ: 

Edirne merkez kazası 

Uzunköprü kazası 

Keşan kazası 

Lalapaşa nahiyesi 

13- GAZİANTEP VİLÂYETİ: 

Bu vilâyet dahilinde yalnız Hasankeyf  tütünü ekilir. 

14- HAKKÂRİ VİLÂYETİ: 

Şemdinan kazası 
Beytişşebap kazasının Perusan mıntıkası 

15- İZMİR VİLÂYETİ: 

İzmir merkez kazası 

Kemalpaşa 

Urla 

Bergama 

Çeşme 
Torbalı: Cellat bataklığı sebebile mevzii tahdidata tabidir. 
Menemen 

Foça 

Ödemiş: Adagide nahiyesinde meyzii tahdide tabidir. 

Bayındır 
Tire: Mevzii tahdidata tabidir. (Küçük Menderes vadisinde olması itibarile) 

Seferihisar 
Karaburun 
Kuşadası 
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Birincisi memleketin henüz kendisini kurtardığı aşar gibi sakim bir usule nevema rucu demek olacağın-
dan bittabi tetkiki değil hatıra getirilmesi bile Encümenimizce tecviz edilmemiştir. İkinci cibayet şeklinin ise 
memleketimizde ya inhisar veyahut bandrol usullerinden birisinin tatbikinden başka birşey olmıyacağım na-
zarı dikkate alan Encümenimiz bu iki sistemi ayrı ayrı tetkik etmiş ve her iki sistemin taraftar  ve müdafilerile 
Hükümeti uzun uzadıya dinlemiştir. 

Tütüncülükle uğraşan Yunanistan, Bulgaristan ve Amerika ve saire gibi milletlerde olduğu misilli bizde 
de Bandrol usulünün lüzumu tatbikini talep eden âzanın fikir  ve mütaleaları hülasatan şunlardan ibarettir: 

1 - Alelitlak inhisar sistemi bağlayıcı ve teşebbüsü şahsiyi kırıcı bir usul olduğundan ticarete muzır ve 
tehlikelidir. İnhisarlar daima ihtisası gevşetir ve hayata atılmak istiyenlerin iştigal sahalarını daraltır ve binne-
tice bunların Hükümet kapularına müracaat eylemelerine sebebiyet verir. Binaenaleyh fertlerin  kuvvetlenme-
sinden ziyada zafa  duçar olmalarını intaç eder. Varidat dolâyisile meydana getirilecek olan inhisar ise her daim 
muzırdır. İnhisarla iktisat bir arada yürümez. 

2 - Devlet varidatı noktayı nazarından inhisarla idare olunan memleketlerle bandrollu idare olunanlar 
arasında pek çok fark  vardır. Nitekim Bulgaristan ve Yunanistan bize nazaran 3-4 misli daha fazla  varidat 
temin etmektedirler. 

3 - İnhisar usulile idare edilen memleketlerde çiftçiler  tazyik altında ezilmekte her hangi bir vehim yüzün-
den on binlerce çiftçinin  takibatı kanuniyeye maruz kalmasını müedei olmaktadır. Halbuki bandrolla idare 
olunan memleketlerde çiftçi  daha fazla  himaye görmekte ve inkişafı  zirai de o nisbette artmaktadır. Nitekim 
Yunanistan daha az nufusa  malik olmasına rağmen, "85" milyon kilo tütün çıkardığı halde bizim istihsalâtı-
mız 40 milyonu geçmez. Bulgarlar ise 35 milyon kiloyu bulmaktadırlar. 

4 - İnhisar usulu sanayi ve ticaretin inkişafına  dahi manidir. Evvelemirde çiftçi  ve tüccarın mürakibi olan 
inhisar idaresi çiftçi  ile tüccar arasında vaki alım satım muamelelerinde rakip vaziyeti de takınır. Serbestii ti-
careti kırar ve bu yüzden de tütünün hem nefasetinin  azalmasına ve hemde fiyatının  değeri nispetinde olma-
masına sebebiyet verir. 

5 - İnhisarla idare olunan yerlerde kaçakçılık fazlalaşır.  Bandrol usulü tatbik olunan yerlerde ise bilakis 
azalır. Bunun en canlı misali Almanya'dır. 

Bandrol lehinde serdedilen şu mülâhazata karşı Hükümetin mütaleası ise aşağıdakilerdir. 

1 - İnhisar bazı ahvalde muzır neticeler verebilirse de tütünden vergi alınmak mevzuubahs olunca biz-
de bu verginin daha bir müddet inhisar usulünden başka bir suretle cibayetinin mümkün olamıyacağı anlaşı-
lır. Tütün ticaretimizin kısmı âzami Türkler elinde olmadıkça ve mezkûr ticarethanelerin de Almanya ve Bul-
garistan'da olduğu gibi bizde de bir Kartel teşkili ve dolâyisile çiftçilerin  hakim ve insafsız  ve her türlü kayıttan 
azada teşekküller karşısında bırakılıp ezilmesi ihtimali bulundukça tütünlerimizin Devlet tarafından  idare olu-
nan bir inhisara tabi olması elbettte tercih olunur. 

Bir Devlet müessesesi olduğundan dolayı tütünlerimizin ıslahı veya hastalıklarının mücadelesi noktayı 
nazarından çiftçilere  her daim yardımda bulunmak lüzumunu hissedecek olan-inhisar idaresi, yerine memle-
ketle alâkası hiç bulunmıyan teşekküllerin meydana getirilmesini ve hazineye kalacak olan paraların onlara 
kaptırılması elbette doğru değildir. 

2 - Devlet varidatı noktai nazarından inhisar usulünün bandrol sisteminden daha aşağı varidat temin 
etmediğini isbat etmek mümkündür. 

3- İnhisar idaresince şimdiye kadar hiçbir çiftçinin  elinden zorla mal alındığı vaki değilse de bilakis 
buhranlı senelerde çiftçinin  elinde kalan ve hiçbir tüccar tarafından  on para verilmeyen tütünlerin yardım 
maksadile satın alındığı ^ek çok defalar  görülmüştür. 

4 - İnhisar tütün ticaretinin inkişafına  zannolunduğu gibi mani olan bir şekli idare değildir. Elyevm 
tütün ticaretile uğraşan tüccarların işine inhisarın hiç bir müdahalesi olmadığı gibi onlarla rekabet meselesi 

Sene Maliyeye teslim edilen safî  varidat 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

9 525 000 
11 838 000 
18 663 000 
22 500 000 
24 000 000 
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Ayvalık kazası 

Sındırgı kazası 

Edremit kazasına mülhak Agonya nahiyesi 

8 - (CANİK) SAMSUN VİLÂYETİ: 

Samsun merkez 

Bafra 
Çarşamba kazası mevzii tahdide tabidir. 
Terme 
Havza 

Vezirköprü 

9 - CEBELİBEREKET VİLÂYETİ (OSMANİYE) 

Bahçe 

Ceyhan: mevzii tahdide tabbidir. 

10- DENİZLİ VİLÂYETİ 

Denizli merkez kazası (mevzii tahdide tabidir) 
Tavas kazası 

Çal 

11- DİYARBEKİR VİLÂYETİ: 

Silvan kazası 

12- EDİRNE VİLÂYETİ: 

Edirne merkez kazası 

Uzunköprü kazası 

Keşan kazası 

Lalapaşa nahiyesi 

13- GAZİANTEP VİLÂYETİ: 

Bu vilâyet dahilinde yalnız Hasankeyf  tütünü ekilir. 

14- HAKKÂRİ VİLÂYETİ: 

Şemdinan kazası 
Beytişşebap kazasının Perusan mıntıkası 

15- İZMİR VİLÂYETİ: 

İzmir merkez kazası 

Kemalpaşa 
Urla 
Bergama 
Çeşme 
Torbalı: Cellat bataklığı sebebile mevzii tahdidata tabidir. 
Menemen 
Foça 
Ödemiş: Adagide nahiyesinde meyzii tahdide tabidir. 
Bayındır 
Tire: Mevzii tahdidata tabidir. (Küçük Menderes vadisinde olması itibarile) 
Seferihisar 
Karaburun 
Kuşadası 
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16- İSTANBUL VİLÂYETİ: 

Nefsi  Kartal kariyesi 

Nefsi  Maltepe kariyesi 

Nefsi  Pendik kariyesi 

17- KOCAELİ VİLÂYETİ: 

İzmit merkez kazası: (Mevzii tahdide tabidir) 
Adapazarı kazası: Bu kazanın yalnız Sedivan köyile nahiyesinde tütün zer edilebilir 
Gebze kazası 
Karamürsel kazası 
Hendek kazası 

18- KIRKLARELİ VİLÂYETİ: 

Kırklareli merkez kazası 

Babaeski kazası 

Lüleburgaz kazası: (Mevzii tahdide tabidir) 
Demirköy kazası 

19- MANİSA VİLÂYETİ: 

Manisa merkez kazası: Nefsi  Manisa merkezinin sulak mahalleri, ovanın Gedus vadisi 
tahdide tabidir. 

Kasaba 
Salihli 

Kula 
Demirci Kazaları 
Gördes 
Akhisar 
Kırkağaç 
Soma 

20- MUĞLA (MENTEŞE) VİLÂYETİ: 

Muğla merkez kazası (Mevzii tahdide tabidir) 
Milas kazası 
Fethiye 
Bodrum kazası 
Marmaris kazası 

21- MARDİN VİLÂYETİ: 

Mardine merbut Gors nahiyesi 

22- MALATYA VİLÂYETİ: 

Malatya merkez kazası (mevzii tahdide tabidir.) 
Akçadağ kazası (mevzii tahdide tabidir.) 
Hasnı Mansur kazası 
Petürke kazası (mevzii tahdide tabidir.) 
Kâhta kazası (mevzii tahdide tabidir.) 

23- SİNOP VİLÂYETİ: 

Sinop 
Gerze 
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24- TEKİRDAĞ VİLÂYETİ: 

Tekirdağ merkez kazası 

Malkara 

Saray kazaları 

Şarköy 

25- TOKAT VİLÂYETİ: 

Tokat merkez kazası (mevzii tahdide tabidir.) 
Niksar 
Erbaa 

26- TRABZON VİLÂYETİ: 

Trabzon merkez kazası 

Pulathane (Akçaabat) kazası 

Maçka kazası ( 

27- UR FA VİLÂYETİ: 

Hilvan kazası (Yalnız Bucak nahiyesinden ilhak olunan kura tütün zer edecektir) 
Bucak nahiyesi 

TÜTÜN İDAREİ MUVAKKATESİ HAKKINDAKİ KANUNA MÜZEYYEL 
1 / 474 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

GEÇİCİ  TÜTÜN  İDARESİ  YASASINA  EK  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

5 Mayıs 1929 

ESBABI MUCİBE 

1341 senesi martının birinci günü şirketi mefsuhadan  devren ahiz ve tesis edilen (Tütün İnhisar İdaresi) 
nin şimdiye kadar gerek memleketin her tarafında  teşkilât icrası ve gerek varidatı hazinenin tezyit ve bilhassa 
zürraın tütünlerini hariçte propaganda yapmak ve bunları mübayea ve tüccara karşı azamî derecede suhulet 
ibraz etmesi itibarile memlekete vuku bulan hizmeti şayanı dikkat bir ehemmiyeti haizdir. 

Filhakika şirketi mefsuha  inhisar idarelerini İstanbul, İzmir, Trabzon ve Samsun gibi bazı büyük şehir-
ler ile Garbî Anadolu'nun diğer bazı kasabalarında tesis etmekle iktifa  eylediği halde inhisar idaresince teşki-
latı idariye tevsi ve vilâyatı şarkiyenin de hemen her kazasına teşmil edilmiş gerek bu suretle ve gerek kaçakçı-
lığın men ve takibi ve satışların tanzimi maksadile icra edilen başka bir teşkilâtın yardımı ile ve geceli gündüz-
lü sarfedilen  mesainin tesriile memleket dahilindeki satışlarımız şirketi mefsuha  zamanındaki satışlara nispe-
ten % 382 ziyadesile kırk milyon küsur bin liraya iblağ edilmiştir. 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

16 Kânunusanî 1930 

Bir çok Devletler için vergi menbaı olan tütünden Devletimiz hazinesi için de bir varidat temininin pek 
tabii bulunduğunda müttefik  olan Encümenimiz evvel emirde bu varidatın hangi sistem dahilinde alınıp alın-
mamasının gerek tütün ziraat ve senayi ve gerekse tütün ticareti ve aynı zamanda halkın ihtiyacı noktai naza-
rından daha nafi  olacağının evvel emirde mütalea ve tetkikini lüzumlu görmüştür. 

Tütünden varidat başlıca ikiye ayrıldığı görülür. 

1 - Tütün ziraatinden vergi almak; 

2 - Tütün sanayi ve ticaretinden ve dolayısile tütün dumanını savuran müstehliklerden vergi almak; 



Birincisi memleketin henüz kendisini kurtardığı aşar gibi sakim bir usule nevema rucu demek olacağın-
dan bittabi tetkiki değil hatıra getirilmesi bile Encümenimizce tecviz edilmemiştir. İkinci cibayet şeklinin ise 
memleketimizde ya inhisar veyahut bandrol usullerinden birisinin tatbikinden başka birşey olmıyacağını na-
zarı dikkate alan Encümenimiz bu iki sistemi ayrı ayrı tetkik etmiş ve her iki sistemin taraftar  ve müdafilerile 
Hükümeti uzun uzadıya dinlemiştir. 

Tütüncülükle uğraşan Yunanistan, Bulgaristan ve Amerika ve saire gibi milletlerde olduğu misilli bizde 
de Bandrol usulünün lüzumu tatbikini talep eden azanın fikir  ve mütaleaiarı hülasatan şunlardan ibarettir: 

1 - Alelitlak inhisar sistemi bağlayıcı ve teşebbüsü şahsiyi kırıcı bir usul olduğundan ticarete muzır ve 
tehlikelidir. İnhisarlar daima ihtisası gevşetir ve hayata atılmak istiyenlerin iştigal sahalarını daraltır ve binne-
tice bunların Hükümet kapularına müracaat eylemelerine sebebiyet verir. Binaenaleyh fertlerin  kuvvetlenme-
sinden ziyada zafa  duçar olmalarını intaç eder. Varidat dolayısile meydana getirilecek olan inhisar ise her daim 
muzırdır. İnhisarla iktisat bir arada yürümez. 

2 - Devlet varidatı noktayı nazarından inhisarla idare olunan memleketlerle bandrollu idare olunanlar 
arasında pek çok fark  vardır. Nitekim Bulgaristan ve Yunanistan bize nazaran 3-4 misli daha fazla  varidat 
temin etmektedirler. 

3 - İnhisar usulile idare edilen memleketlerde çiftçiler  tazyik altında ezilmekte, her hangi bir vehim yüzün-
den on binlerce çiftçinin  takibatı kanuniyeye maruz kalmasını müedei olmaktadır. Halbuki bandrolla idare 
olunan memleketlerde çiftçi  daha fazla  himaye görmekte ve inkişafı  zirai de o nisbette artmaktadır. Nitekim 
Yunanistan daha az nufusa  malik olmasına rağmen, "85" milyon kilo tütün çıkardığı halde bizim istihsalâtı-
mız 40 milyonu geçmez. Bulgarlar ise 35 milyon kiloyu bulmaktadırlar. 

4 - İnhisar usulu sanayi ve ticaretin inkişafına  dahi manidir. Evvelemirde çiftçi  ve tüccarın mürakibi olan 
inhisar idaresi çiftçi  ile tüccar arasında vaki alım satım muamelelerinde rakip vaziyeti de takınır. Serbestii ti-
careti kırar ve bu yüzden de tütünün hem nefasetinin  azalmasına ve hemde fiyatının  değeri nispetinde olma-
masına sebebiyet verir. 

5 - İnhisarla idare olunan yerlerde kaçakçılık fazlalaşır.  Bandrol usulü tatbik olunan yerlerde ise bilakis 
azalır. Bunun en canlı misali Almanya'dır. 

Bandrol lehinde serdedilen şu mülâhazata karşı Hükümetin mütaleası ise aşağıdakilerdir. 

1 - İnhisar bazı ahvalde muzır neticeler verebilirse de tütünden vergi alınmak mevzuubahs olunca biz-
de bu verginin daha bir müddet inhisar usulünden başka bir suretle cibayetinin mümkün olamıyacağı anlaşı-
lır. Tütün ticaretimizin kısmı âzami Türkler elinde olmadıkça ve mezkûr ticarethanelerin de Almanya ve Bul-
garistan'da olduğu gibi bizde de bir Kartel teşkili ve dolayısile çiftçilerin  hakim ve insafsız  ve her türlü kayıttan 
azada teşekküller karşısında bırakılıp ezilmesi ihtimali bulundukça tütünlerimizin Devlet tarafından  idare olu-
nan bir inhisara tabi olması elbettte tercih olunur. 

Bir Devlet müessesesi olduğundan dolayı tütünlerimizin ıslahı veya hastalıklarının mücadelesi noktayı 
nazarından çiftçilere  her daim yardımda bulunmak lüzumunu hissedecek olan inhisar idaresi, yerine memle-
ketle alâkası hiç bulunmıyan teşekküllerin meydana getirilmesini ve hazineye kalacak olan paraların onlara 
kaptırılması elbette doğru değildir. 

2 - Devlet varidatı noktai nazarından inhisar usulünün bandrol sisteminden daha aşağı varidat temin 
etmediğini isbat etmek mümkündür. 

3- İnhisar idaresince şimdiye kadar hiçbir çiftçinin  elinden zorla mal alındığı vaki değilse de bilakis 
buhranlı senelerde çiftçinin  elinde kalan ve hiçbir tüccar tarafından  on para verilmeyen tütünlerin yardım 
maksadile satın alındığı jtek çok defalar  görülmüştür. 

4 - İnhisar tütün ticaretinin inkişafına  zannolunduğu gibi mani olan bir şekli idare değildir. Elyevm 
tütün ticaretile uğraşan tüccarların işine inhisarın hiç bir müdahalesi olmadığı gibi onlarla rekabet meselesi 

Sene Maliyeye teslim edilen safî  varidat 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

9 525 000 
11 838 000 
18 663 000 
22 500 000 
24 000 000 



/ 
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de yoktur. Bundan başka tütün ticaretinin mahiyet ve tabiatı inhisar idaresindeki muazzam sermayei 
teşekkülün vücudunu lâzım kılmaktadır. 

Ucuzluk meselesinde ise inhisar usulünün daha ziyade müessir olması lâzım gelecektir. Çünki evvel emir-
de tütünün mamul bir hale gelinciye kadar geçireceği safhalarda  mütevassıt eller bulunmamış olacak ikincisi 
büyük sermaye ile çalışacak inhisar idaresi gerek nakliye ve gerekse imaliyede hem teknik ve hemde sây noktai 
nazarından fazla  tasarrufatta  bulunacaktır ki bunlar da tütünün maliyet fiatının  azalmasına sebebiyet vere-
cektir. 

5 - Kaçakçılık meselesine gelince: 
Tütüne bandrol veya inhisar usulünün tatbikından maksat bu mahsulden Devletçe bir varidat temin ol-

duğuna ve bu varidatı vermek istemiyenlerin de bulunamıyacağına nazaran her iki şekilde de kaçakçılık mev-
zuubahs olacak ve belki de bandrolla idare olunan yerlerde tezauf  etmiş bulunacaktır. Çünkü: 

1- Halk istediği her nevi tütünü daha ucuzca inhisar idaresi altında bulabileceğine nazaran inhisarla 
idare olunan yerlerde kaçakçılığın daha az olması lâzımdır. 

2 - Bandrolla idare olunan yerlerde kaçakçılık yalnız ziraat mesahasında kalmayıp fabrikacılıkta  da 
meydana geldiğinden bittabi nisbeti artmış olur. 

Henüz neticesi bizce müşkül olan bandrol sistemi velevki kabul edilmiş olsa da bir kaç sene sonra bu 
sistemin de değiştirilmesi ve yeniden inhisara avdet edilmesi lâzım gelse o vakit ric'at pek kolay olmıyacak-
tır. Çünkü irili ufaklı  yüzlerce fabrikaların  bedelini verip satın almak ve ayrıca da tazminat ödemek iktiza 
edecektir ki bu iş her Hükümetin kârı değildir. 

Hatta ondan dolayıdır ki inhisar sistemine geçmek isteyen Almanya Hükümeti de bu güçlükten dolayı 
bir türlü bandrol usulünü terkedememiştir. 

Yukarıda beyan kılınan fikir  ve mütaleata iltihak eden encümenimizin ekseriyeti tütün mahsulâtımız 
için sırf  dahili istihlâkâta münhasır kalmak üzere inhisar isteminin ve Hükümetin esbabı mucibesinde dahi 
ber tafsil  beyan kılındığı veçhile gerek kendi bünyesi ve gerekse dahil ve hariçteki temaslarının tevsi ve istik-
rarı noktai nazarından faide  görülmesine binaen müddetsiz olarak kabulünü takarrür ettirmiştir. 

ARAZİNİN KİSA BİR MÜDDET ZARFINDA UMUMİ TAHRİRİN İCRASI İLE 
YENİ KİYMETLER ÜZERİNDEN VERGİ ALINMASININ TEMİNİ İÇİN 

TECRÜBELER İCRASI HAKKINDA 1 / 502 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ARAZİNİN  KISA  SÜREDE  KAYIT  VE  YAZIMININ  YAPILMASI  VE 
YENİ  DEĞERLER  ÜZERİNDEN  VERGİLENDİRİLMESİNİ  SAĞLA YACAK 

DENEMELER  YAPILMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

3 Haziran 1929 

Vergi alınmak için arazinin tahrir ve kıymetlerinin tahminile bu kıymetlerin vergilere matrah ittihazı 
esası kabul edilerek 1275 tarihinden itibaren arazinin tahririne başlanılmıştır. O tarihten beri tahrire devam 
olunduğu halde tahriri yapılan yerler azdır: Aynı zamanda tahrir yapılan yerlerde beş senede bir kere umumî 
tadilât icrası 302 tarihli emlâk vergisi nizamnamesinde yazılı olduğu halde tahrir edilmiş yerlerin bir çokların-
da tadilât dahi icra edilmemiştir. Bu sebeplerle memleketimizde arazi vergisi her mahalde aynı zamanda tesbit 
edilen kıymetlere değil, 1275 tarihinden beri geçen muhtelif  senelerde yapılan tahrir ve tadiller neticesinde tak-
dir olunan kıymetlere nisbet edilmektedir. Bundan başka her mahalde tahrirden sonra ferağ,  teminat iraesi 
ve diğer tahavvülât sebeplerile bir kısım arazinin kıymetleri tadil olunduğundan bu ahval her mahalde tahrir 
tarihlerinin muhtelif  bulunmasının vücuda getirdiği nisbetsizliklere aynı yerdeki arazi kıymetleri arasında da 
ehemmiyetli farkların  inzimamıma sebep olmuştur. 1341 senesinde aşarın ilgası üzerine bunun bütçede bırak-
tığı boşluğu doldurmak ve altın rayicine göre konulmuş olan kıymetler bu günkü rayiçlere yaklaştırılmak için 
17 Şubat 1340 tarihli ve 552 numaralı kanun ile binde altı olan arazi vergisi nisbeti sekiz misle iblâğ olunmuştur. 
Nisbetlerde yapılan bu tezyidin varidat noktasından faide  verdiği kabul edilse bile kıymetler arasında nisbet-
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sizlikleri kaldırmağa kâfi  gelmiyeceği, bilâkis bir tezyit ile nisbetsizlikler artcağı tabiidir. Binaenaleyh mevcut 
nisbetsizliklerin izalesi için müracaat olunacak tek tedbir yeniden arazinin tahriri ve bu günkü rayiçlere göre 
kıymetlerinin tahminî olduğunda şüphe yoktur. 

Maliye Vekâletince bir kaç sene içinde umum arazinin tahririni ve kıymetlerinin takdirini temin edecek 
bir usul aranılarak bu lâyihanın tanzim olunduğu, teklif  edilen usulün ümit olunan neticeyi verip vermiyeceği 
öğrenilmek üzere bunun bidayeten bir tecrübe mahiyetinde tatbiki muvafık  görüldüğü anlaşılmıştır. 

Lâyihada tahrir için vazedilen esaslar; 

A) Her köy bir cüz'ü tam itibarile arazisinin sınıflara  tefriki  ve her sınıf  için üç derece üzerinden vahi-
di kiyasi dönüm itibarile bir mikyas kıymeti takdiri, 

B) Cüz'ü tamlar dahilindeki arazi mütesarrıflarının  sahip oldukları arazinin sınıf  ve derecesile dönüm 
ve mikyas kıymetlerini ihtiyar heyetleri nezdindeki cetvellere yazdırıp imza ettirmek suretile bir nevi beyan-
name usulünün kabulü, 

C) Her köy dahilindeki arazinin kayıt ve tahririnde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin mes'uliyete teşriki, 

D) Hazine hukukunun korunması için tahrir işinin ehemmiyetli surette Maliye Vekâletince kontrola 
tabi tutulması, 

Suretlerinde hülâsa edilebilir. 

Mesaha usulile şimdiye kadar yapılmakta olan tahrirlerin bir çok mahalde şikâyetlere meydan verdiği 
ve usul ile devam edildiği takdirde bir tarafta  tahrir dolayısile çok ağır vergiler alınması diğer tarafta  ise vergi 
tesiri nisbeteh çok zaif  kalması gibi bir vaziyete uzun zaman için cevaz verilmiş olacağı nazarı dikkate alına-
rak lâyihanın esas itibarile kabulü münasip görülmüştür. 

DEVLET DEMİRYOLLARI İSTİMLÂK K A N U N U N U N TEFSİRİ HAKKINDA 
3 / 316 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ 

DEVLET  DEMİRYOLLARI  KAMULAŞTIRMA  YASASININ  YORUMUNA  İLİŞKİN 
BAŞBAKANLIK  YAZISI 

(NAFIA  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

24 Teşrinievvel 1929 

1-10 Haziran 926 Tarih ve 929 numaralı Devlet Demiryolları istimlâk kanunu mucibince Devletçe el-
yevm inşa edilmekte ve atiyen inşa olunacak demiryollar ve teferruatına  lüzumu dolayısile istimlâki icap eden 
gayri menkullardeıı hakikî ve hükmi şahısların mutasarrıf  oldukları arazi ve emlâkin sureti istimlâki salifülarz 
kanuna tevfikan  icra edilmekte ise de işbu kanunun ahkâmının 10 Haziran 926 tarihinden mukaddem imtiyaz 
mukavelenamelerile şirketler tarafından  inşa olunup ahiren mübayaa suretile Devlete mal edilen Anadolu -
Bağdat ve Âdana-Mersin gibi demiryollar güzergâhında istimlâkine lüzum görülen gayri menkullere de şamil 
olacağına, 

2 - Teşmili kabil olduğu surette: 

Devletçe inşa edilmekte ve edilecek olan Demiryollar güzergâhında istimlâk edilecek gayri menkullerin 
bedeli istimlâki; kanunun üçüncü maddesi mucibince mezkûr hatların inşası için neşredilen kavaninin tarihi 
neşrinde alınan vergisine göre hesap edilecek kıymeti ve vergisi bulunmıyan arazi ve emlâk için de emsalinin 
vergisine nazaran tayin olunacak kıymeti ise de mübayaa suretile Devlete mal edilen demiryollarının inşası hak-
kında bir kanun gayri mevcut ve esasen bu hatlar Devlet tarafından  inşa edilmemiş olduğundan güzergâhın-
daki gayri menkullerin bedeli istimlâkinin sureti hesabında salifülarz  üçüncü maddenin kabili tatbik olduğuna, 

3 - 10 Haziran 926 tarih ve 929 numaralı kanunun neşrinden sonra Devletçe inşa edilmekte ve edilecek 
Olan her hangi bir demiryol güzergâhında istimlâkine lüzum görülen ve fakat  bu demiryolun inşasına ait kanu-
nun tarihi neşrinde gayri mevcut olup, bilâhara inşa edilmiş olan emlâkin bedeli istimlâkinin tayinine dair ka-
nunda sarahat olmadığından yapılacak muamelede tereddüt hasıl olmakla anifülarz  hususat hakkında Büyük 
Millet Meclisince tefsiren  bir karar ittihazı arz ve istirham olunur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

22 Nisan 1930 

Nafıa  Vekâleti tarafından  talep edilen tefsirin  istihdaf  ettiği maksatlar demir yolların hakikî bir kül ol-
ması, yeniden yapılacaklarda olduğu gibi eskiden yapılmış ve Hükümetçe mubayaa edilmiş bulunanlarda dahi 
esaslı inşaat ve tadilât icap eylemesi itibarile muhik ve ehemmiyetle telâkkiye şayan görülmüştür. 

Ancak Adliye Encümeni tarafından  da işaret olunduğu veçhile birinci ve ikinci fıkraların  ihtiva ettikle-
ri maksatların tefsirle  halli kabil olmadığından tadil cihetine gidilmiş ve daha ziyade vuzuh ve sarahati temin 
eylemek üzere üçüncü fıkrada  bir hüküm olarak tespit olunmuştur. 

Mülkiyet hakkını tahdit ettiği halde zaruret dolâyisile kabul olunmuş bulunan istimlâk hükümlerinin 
normal bir vaziyete geçilinceye kadar muhafaza  edilerek bundan sonra kaldırılması encümenimizce mühim 
bir nokta telâkki olunmaktadır. 

Bu hususu temin edici tedbirlerin ittihazı ve kanun hükümlerinin meriyet müddetinin ihtiyaca göre he-
sap edilerek tayin ve iıaesi için bir lâyiha hazırlanmasını temenni ile tanzim kılınan kanun lâyihasını Umumî 
Heyetin tasvibine arzederiz. 

BEYNELMİLEL SINAİ MÜLKİYET MUKAVELELERİNİN 
LÂHAY TADİLÂTINA İLTİHAK EDİLMESİ HAKKINDA 

1 / 570 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ULUSLARARASI  SINAİ  MÜLKİYET  SÖZLEŞMELERİNDE 
1925'D£ LAHEY'DE  ALINMIŞ  OLAN  KARARLARA KATILMAYA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

30 Kânunusani 1930 

ESBABI MUCİBE 

Hükümetimizin Lozan muahedesine merbut ticaret mukavelenamesinin 12 nci maddesine tevfikan  1925 
senesi teşrinievvelinden itibaren iltihak etmiş olduğu sınaî mülkiyet hukukunun himayesi hakkındaki beynel-
milel ittihat mukavelesi ahkâmı dairesinde 1925 senesinde Lâhey şehrinde aktedilen beynelmilel konferansa 
murahhas tayini suretile iştirak olunduğu halde bu konferansta  ittihaz olunan kararlar bilâhara noktai naza-
rımızın bildirileceği kaydile imza edilmişti. 

Beynelmilel mukavele ahkâmına komşularımız Yunan ve Bulgar ve diğer Balkan Hükümetleri de dahil 
olmak üzere hemen bütün Avrupa ve Amerika Hükümetlerinin iltihak etmiş bulunmasına ve Lâhey konferan-
sına âza sıfatile  Hükümetimizin de murahhas tayin ederek iştirâk eylemiş olmasına ve bu konferansta  ittihaz 
olunup Haziran 1928 tarihinde meriyete girmiş olan kararlar hakkında noktai nazarımızı bilahâra bildirece-
ğimizi beyan etmiş olduğumuzdan Hükümetimizin beynelmilel sınaî mülkiyet mukavelesile merbut olan mar-
kaların beynelmilel tescili ve sahte menşe işaretlerinin men'i hakkındaki itilâfnamelere  Lâhey konferansı 
tadilâtı dairesinde iştiraki hususunda bir karar alınmak üzere merbut kanun projesi takdim kılındı. 

MENKUL KIYMETLER VE KAMBİYO BORSALARI HAKKINDAKİ 
1447 NUMARALI KANUNA MÜZEYYEL 1 / 587 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

1447 SAYILI  MENKUL  DEĞERLER  VE  KAMBİYO  BORSALARI  YASASINA  EK  OLARAK GETİRİLEN 
TÜRK  PARASINI  KORUMA  YASASI  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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19 Şubat 1930 

ESBABI MUCİBE 

Kambiyo ve borsa muamelâtının tanzimi için mevcut olan 1447 numaralı kanunla - millî paramı-
zın muhafazayı  kıymeti için lüzum görülecek bazı tedabir ittihazı ve ezcümle icabı hale göre Heyeti 
Vekilece banka ve müesseselerin şeddi için salâhiyet itası ve mevcut kanunda yazılı hususlar kanun 
ahkâmının hüsnü tatbikina kâfi  görülmediğinden hususî menfaatları  tenkis suretile para kıymetini dü-
şürmeye çalışanların ağır bir surette tecziyelerine, alınacak tedbirlerin hüsnü tatbikine müessir clmak 
üzere bazı ahkâmı cezaiye ilâvesine lüzum görülmüş ve bu sebeple hazırlanan kanun lâyihası müstacelen 
müzakeresi zımmında takdim kılınmıştır. 

19 Şubat 1930 

J MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 

Nafıa  işlerine sarfedilmek  üzere hariçten malzeme ve eşya satın alınması, yeni gümrük tarife  kanunu do-
layısile tüccarların vasi mikyasta stok yapmaları, Osmanlı düyunu umumiyesinin tesviyesine başlanması gibi 
amiller paramızın birden bire sukutunu mucip olmuştur. 

Buna karşı esaslı ve ciddi tedbirler almak lüzumunu hisseden Hükümet iktisat kanunlarına tebeiyetle 
bu tedbirleri iktisadî sahalarda aramış ve her şeyden evvel döviz ihtiyacını tevlit edecek resmi mubayeaları 
durdurmuş, sarfiyatın  cephesini daha ziyade yerli malları üzerine imale için kanunî salâhiyetlerini istimale 
başlamıştır. 

Maliye Vekili Beyefendinin  encümenimizde verdiği mufassal  izahata göre: 
A) Alınan bu tedbirler neticesi harice yapılan tediyelere karşı gelecek derecede haricî masraflardan  ta-

sarruf  yapıldığı, 

B) Gümrük ithalâtı geçen senelere nisbetle tabiî derecesine varmış bulunduğu, 
C) Fazla olarak piyasaya peyderpey döviz çıkarıldığı halde para düşmekte devam ettiğinden mes'ele 

esaslı surette ve yeni başdan tetkik olunarak orada ehemmiyetli tesirler yapan menfi  amillerin de bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

İşte bu sebeple: Bir taraftan  iktisadî tedbirlere devam edilmekle beraber diğer taraftan  menfi  tesirlerin 
derece ve şiddeti nisbetinde idarî ve zecri tedbirler alabilmek salâhiyeti istenilmektedir. 

İzah edilen bu vaziyet karşısında fevkalâde  tedbirlere zaruret görüldüğünden kanun lâyihası esas itiba-
rile kabul edilmiş ve ancak fevkalâde  mahiyeti itibarile bu kanunun normal vaziyetine göre tanzim olunmuş 
bulunan borsa kanununa zeyl muvafık  görülmeyerek (Türk parasının korunması hakkında kanun) ismi altın-
da çıkarılması tensip olunmuştur. 

Madde 1 - Şeklen tadil edilmiştir. 
Madde 2 - Bu maddedeki neşrü ilân keyfiyeti  tavzih olunduktan başka kararların ne tarihten muteber 

olacağı ayrıca tasrih edilmiştir. 
Madde 3 - Borsa kanun ve nizamnamesine muhalif  hareket edenler hakkında bu mevzuatta tabii ceza-

lar mevcut bulunduğundan ve bu cezaların hep birden teşdidine lüzum hasıl olamıyacağından yeni cezaların 
İcra Vekilleri Heyeti kararına atfi  tercih olunmuştur. 

Madde 4 - Şeklen tadil edilmiştir. 
Madde 5 - İcra Vekilleri tarafından  verilecek kararlar aynı zamanda borsa kanunu ile derpiş olunmuş 

hal ve hareketleri tezammun edebileceği ve bu takdirde hakimlerce mezkûr kanundaki cezalara gitmek gibi 
tereddüdler izhar olunabileceği düşünülerek bu madde yeniden tanzim ve ilâve olunmuştur. 

Madde 6 - Yukarıda arz olunan sebepler dolayısile fevkalâde  mahiyeti haiz bulunan bu kanunun vazi-
yet tabii bir şekil iktisap edince ortadan kaldırılması ihtimali olduğu ve bu vaziyetin azamî üç sene devam ede-
bileceği derpiş edildiği cihetle meriyetin üç sene müddetle takyidi muvafık  görülmüştür. 

YOL MÜKELLEFLERİNDEN ALINACAK MAARİF VERGİSİ HAKKINDA 
1 / 596 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ÇALIŞARAK  YA  DA PARA iLE YOL  YÜKÜMLÜLÜĞÜ  ÖDEYENLERDEN  BUNUN  YANIŞIRA 
MİLLİ  EĞİTİM  VERGİSİ  DE ALINMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MAARİF  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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20 Şubat 1930 

ESBABI MUCİBE 

Vilâyet hususî bütçelerile idare olunan maarif  hizmetlerine karşılık teşkil eden varidat 51 vilâyette ihti-
yaca tekabül etmediği cihetle iki seneden beri bu vilâyetlerin bütçe açıklarını kapamak için birer kanunla 1928 
ve 1929 malî senelerine münhasır olmak üzere yol vergisi mükelleflerinden  bir maarif  hissesi alınması kabul 
olunmuştu. Bu sene için maarif  vergisinin müstenit olduğu menbalarda bir tahavvül olmamış ve vilâyet bütçe-
lerinde vaziyeti İslaha müsait bir inkişaf  görülmemiştir. Bu sebeple aynı tedbire daha bir kaç sene müracaat 
zarurî görülmektedir. Bu vergi hakkında nazarî bir takım mahzurlar ortaya koymak mümkün ise de ilk ted-
risat için halkın iki senedenberi vermeğe alıştığı bu verginin alınmasında devam olunmadıkça bugün mevcut 
olan ilk mekteplerin tedrisata devam edebilmeleri bile temin olunamıyacaktır. Bu itibarla verginin iki seneden-
beri olduğu gibi alınmasına devam edilmesi zaruridir. 

Evvelki kanunlardan yalnız bazı vilâyetler istifade  ettikleri halde ilk tahsili inkişafa  muhtaç diğer vilâ-
yetler bundan istifade  etmemişlerdir. Bu suretle bir müsavatsızlık vücude gelmişti. Merbut lâyiha bu müsavat-
sızlığı izale eyleyecek şekilde yazılmıştır. Beden mükellefiyet  usulü bir faide  temin etmediği gibi vatandaşları 
bununla mükellef  tutmak ta doğru olmıyacağı için eski kanundaki bu madde kaldırılmış ve yol mükellefiyetini 
nakten verenlerden müsavi bir nisbet dahilinde tarholunacak vergi maksada kâfi  görülmüştür. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA HÜKÜMETİ ARASINDA AKTOLUNAN 
TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUAHEDENAMESİNİN TASDİKİ HAKKINDA 

1 / 622 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

T.C.  İLE  A.B.D. ARASİNDA  YAPILAN  TİCARET  VE  DENİZ  TAŞIMACILIĞI  SÖZLEŞMESİNİN 
ONAYLANMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(HARİCİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

31 Mart 1930 

ESBABI MUCİBE 
Beş maddeden ibaret olan bu muahedename, ahkâmı umumiye itibarile, diğer Devletlerle aktettiğimiz 

emsali muahedelerin aynı olup her hususta en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi esasına göre tanzim 
edilmiştir. Muahedenameye merbut ayrıca konsalidasyon listeleri yoktur. 

Hükümetimiz iki memleket arasındaki ticari münasebetleri tanzim ve bunların inkişafını  temin edecek 
ve binnetice mevcut dostluk rabıtalarını da kuvvetlendirecek olan bu vesikayı tasvip nazarlarınıza arzetmekle 
mübahidir. 

Türkiye  Cumhuriyeti  ile Amerika  Müttehit  Devletleri  Arasında 
Ticaret  ve Seyrisefain  Muahedenamesi 

Madde I- Munzam resimler ve tezyit emsali dahil olmak üzere ithal ve ihraç resimlerine ve ticarete ait 
diğer resim ve mükellefiyetlere  müteallik hususlar ile transit, antrepoya konma ve gümrük muameleleri husus-
larında; kezalik, seyyar ticaret memurları numunelerine yapılacak muamelede, Türkiye, Amerika Müttahit 
Devletlerine ve mutasarrıfı  bulundukları memleketlere ve müstemlekelerine ve Amerika Müttehit Devletle-
ri Türkiye'ye, kayıtsız ve şartsız, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi bahşederler. 

Bu maddenin ahkâmı: 

a) Türkiye'nin, 1923 senesinde eski Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış olan memleketlere, gümrük 
tarifesi  hususunda, bahşettiği veya ileride edeceği hususî menfaat  ve müsaadelere veya Türk gümrük hududu-
nun her iki tarafında  eni ön beş kilometreyi tecavüz etmeyen bir sahada münhasıran hudut ticaretine bahşede-
ceği muameleye; 

b) Gümrük tarifesi  hususunda, Amerika Müttehit Devletlerinin Küba (Cuba) veya Amerika Müttehit 
Devletlerinin her hangi mutasarrıfı  bulundukları memleketler veya müstemlekeleri, yahut Panama Kanalı min-
tıkası ticaretine bahşettikleri veya ileride edecekleri muameleye veya Amerika Müttehit Devletleri ile her hangi 
mutasarrıfı  bulundukları memleketler ve müstemlekeleri arasındaki, yahut bu memleketler veya müstemleke-
lerin kendi aralarındaki veya bunlarla Panama Kanalı mıntıkası arasındaki ticarete bahşedilmiş veya ileride 
edilecek olan muameleye şamil olmıyacaktır. 
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Madde II- İthalât ve ihracat üzerindeki memnuiyet ve tahditler hususunda, iki Memleketten her biri, 
mezkûr memnuiyet ve tahditlere her müracaat edişinde, diğer memleketin ticaretine, herhangi diğer ecnebî 
memleket tiçaretine bahşedeceği muamele kadar müsait bir muamele balışeyleyecektir. 

Madde III- a) Türk gemileri Amerika Müttehit Devletlerinde, Amerika Müttehit Devletleri gemileri 
Türkiye'de, aynile, millî gemilere yapılan muameleden müstefit  olacaklardır. 

b) Üçüncü Maddenin (a) fıkrasının  hükmü aşağıdaki hususlara tatbik edilmez: 

1 - Kabotaj ki Yüksek Âkit taraflardan  her birinin ülkesinde meri veya meriyete girecek olan kanun-
lara tabidir. 

2- Millî ticaret gemilerine bahşedilmiş veya edilecek olan her türlü prim veya nakti muavenet şeklinde-
ki teşvikler; 

3 - Yüksek Âkit tarafların  kara sularında sayt; Memleketlerin birinde veya diğerinde millî sayt istihsa-
lâtına bahşedilmiş veya edilebilecek olan hususî imtiyazlar; 

4 - Limanlara açık demirleme mahallerine ve sahillere müteallik bahri hizmetlerin ifası;  kılavuzluk ve 
gemi çekme; dalgıçlık; bahrî yardım ve tahlisiye: Bu ameliyelerin mütekabil karasularında ve Türkiye için 
Marmara denizinde, icra edilmesi takdirinde. 

c) Yukarıdaki tadadın haricinde kalabilmiş olan diğer istisnalar en ziyade müsaadeye mazhar millet mua-
melesine tabi tutulacaktır. 

Madde IV- Bu muahedenamede hiçbir şey, Yüksek Âkit taraflardan  her birinin insan, hayvan veya nebat 
hayatını himayeye matuf  sıhhî mahiyette memnuiyet veya takyitler vaz etmek, yahut inzibata veya vergilere 
müteallik kanunları tatbik için nizamnameler meriyete koymak hakkını tahdit edecek tarzda tefsir  edilmiye-
cektir. 

Ankara'da 1 Teşrinievvel 1929 da, Türkçe ve İngilizce, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

İNŞA OLUNACAK ŞOSE VE KÖPRÜLER TAAHHÜDATININ 
GELECEK SENEYE SİRAYETİ HAKKINDA 1/638 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

YAPILACAK  YOLLAR  VE  KÖPRÜLER  İÇİN  NAFIA  VEKALETİNİN 
GELECEK  YIL  DA TAAHHÜDE  GİREBİLMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(NAFIA  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

29 Nisan 1930 

ESBABI MUCİBE 

1525 numaralı şose ve köprüler kanununa tevfikan  Nafıa  Vekâletince yaptırılacak şose ve köprüler için 
kanunun tarifatı  dairesinde alâkadar makamlar tarafında  yapılan programlar İcra Vekilleri Heyeti kararile 
tasdik edilerek kat'iyet kesbetmiştir. Şose programının tertibinde demiryol ve su gibi diğer nafıa  işlerine kıya-
sen 12 sene zarfında  yapılması mümkün olabilecek miktarda en mühim yol istikametleri nazarı itibare alına-
rak bunların inşa sıraları tesbit edilmiş bulunuyor. Bu program 6 sıra numarasına ayrılan 5017 kilometre tulün-
de şoseyi ihtiva etmektedir. 

Köprülere gelince; keza 12 sene zarfında  yapılması icap edenler düşünülerek bunların cem'an 18500 met-
reye baliğ olacağı anlaşılmıştır. Ancak 12 senede yapılacak bütün köprülerin sıraya konması uzun tetkikatı 
istilzam ettiğinden şimdilik ilk üç senede başlanması icap edenlerin programı tespit edilip İcra Vekilleri Heyeti 
kararile tasdik edilmiştir. İleride mütebaki köprülerin inşa sıraları da kanunun tarifatı  dairesinde tesbit edi-
lecektir. 

Mezkûr şoselerin ve büyük köprülerin birer senede ikmal edilmeleri mümkün olmadığı gibi birer senede 
ikmal edilecek küçük parçalara ayrılması da zararlı ve gayri mümkün olduğundan bunların inşaatı için gele-
cek senelere şamil taahhüdat icrasına zaruret vardır. Bu zaruret esas itibarile şose ve köprüler kanunu ile de 
kabul edilerek bu kere mezkûr şeraiti tayin etmek üzere işbu dört maddelik ayrı bir kanun lâyihası tanzim olun-
muştur. 
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929 senesi şose ve köprüler kanununun ilk tatbik senesi olduğundan azamî hasılâ alınmaması muhtemel-
dir. Fakat yapılmakta olan takibat ile önümüzdeki bir iki sene zarfında  bu miktarın senevî 5.000.000 lirayı 
geçeceği kuvvetli olarak ümit edilmektedir. Girişilecek taahhüdat miktarının varidat miktarını geçmemesi nok-
tai nazarından çok ihtiyatlı hareket etmiş olmak için yol parasının 930 ve 931 senelerinde 3.5 milyon 932, 933 
senelerinde 4 milyon ve 933 ten sonraki senelerde 5 milyon lira olacağı farzedilmiştir  ki bu veçhile 12 senelik 
yol parasının yekûnu 55 milyon lira tutar. 

Senevî tediye miktarlarına gelince yukarıdaki tahminlere nazaran 930 ve 931 seneleri için 3.5 milyon 
lira, 932 ve 933 seneleri için 4 milyon lira, 934 ilâ 941 seneleri için 5 milyon lira olarak kabul edilmesi muvafıktır. 
Şu kadar ki herhangi bir sene zarfında  tahminden fazla  yol parası tahsil edilmesi ve senesi zarfında  tamamen 
sarfedilmemesi  ihtimal dahilindedir. 

Demiryol ve su gibi diğer nafıa  işleri için gelecek senelere şamil taahhüdat icrasına kanunu mahsuslarla 
müsaade olunmuştur. Şose ve köprü inşaatı idare tarzının diğer nafıa  işlerinden farklı  olmayıp tesbit edilmiş 
olan programlarının tatbikatına esaslı olarak başlanması ve muntazam surette idare edilebilmesi için şose ve 
köprüler kanununun 24 ncü maddesine müsteniden işbu kanun lâyihasının tanzim ve takdimi münasip adde-
dilmiştir. 

3 Haziran 1930 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

1929 senesinden 1941 senesine kadar şamil olmak üzere lâyihai kanuniye müzakere ve tetkik olundu. 

Tetkikatımız neticesinde Türkiye'nin umumî yol güzergâh programı alâkadar Vekâlet ve makamlar ile 
müzakere olunarak 23 bin küsur kilometre olarak tesbit olunmuş ise de şose ve köprüler kanununun tahsis ey-
lediği menbaı varidatın vüsati derecesinde bu yollardan en mühim görülenleri, yani memleketin ana hatlarını 
teşkil eyliyecek takriben beş bin kilometrelik bir kısmı altı inşaat serisi dahilinde ve on iki sene zarfında  olarak 
inşası tensip ve ihzar olunan umumî güzergâh projesi İcra Vekilleri Heyeti kararma iktiran ettirildiği görülmüş-
tür. Kezalik köprüler meselesinde de memleketin umumî geçit ihtiyacını temin ve umumî programa mümkün 
olabildiği kadar tevafuk  edebilecek surette Vekâletçe yapılan etüt neticesinde 18 bin küsur kilometrelik bir 
köprü inşasına lüzum gösterdiği ve bunlardan en mühim görülenlerin ilk üç sene zarfında  yapılacak miktarları 
şimdiden tayin ve bunların da programı İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunarak ve heyeti umumiye itibarile 
kanunun inşaat sahasına geçildiği anlaşılmıştır. 

Kanunun inşasını âmir bulunduğu millî yol ve köprülerin bir sene zarfında  yapılması mümkün olma-
dığı gibi bir sene zarfında  yapılacak derece küçük aksama da ayrılması malî ve fennî  surette müşkülât ve 
mehazın dai bulunmasından bilmecburiye yollar için de büyük inşaata ve şimendiferlerde  olduğu gibi müteakip 
senelere sirayet edecek surette inşaat teahhüdatına girişilmesi zarureti karşısında kalmıştır. 

UYUŞTURUCU MADDELER HAKKINDAKİ 1369 NUMARALI KANUNUN 
8 NCİ MADDESİLE 16 NCI MADDESİNİN SON FIKRASININ TADİLİ HAKKINDA 

1 / 667 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

UYUŞTURUCU  MADDELERLE  İLGİLİ  1369 SAYILI  YASANIN 
8 NCİ  MADDESİ  VE  16 NCI  MADDESİNİN  SON  FIKRASININ  DEĞİŞTİRİLMESİNE  İLİŞKİN 

YASA  TASARISI 

(SIHHAT  VE  İÇTİMAİ  MUAVENET  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

26 Nisan 1930 

ESBABI MUCİBE 

Lozan muahedesinin (100) ncü maddesine tevfikan  iltihak ettiğimiz 1912 tarihli Lahaye afyon  mukave-
velenamesinin 13 ncü maddesi mucibince âkit Devletlerin memleketlerinden ihraç edilecek morfin,  kokain 
ve emsali mevadın ihraç olunan memleketlerde mürşitlerin bunları ithale salâhivettar olan eşhas olup olma-
dığını murakabe etmeleri zaruri olup buna ilâveten Devletler bu gibi maddelerin diğer memleketler dahiline 
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kaçak olarak girmesine manî tedabire yardım etmek üzere ihraç edilen mevadı diğer Devletlere vaktuzamanile 
ihbar etmektedirler. Bu suretle yapılan ihbarata mukabil tarafımızdan  da Türkiye'den ihraç edilen morfin, 
eroin ve emsali kanunen ihracatı murakabe altında bulunan maddelerin ihraç olunan memleketler Hükümet-
lerine haber verilmekte ise de Türkiye'de morfin  ve eroin imal eden fabrikalar  henüz açılmamış olduğundan 
son zamanlarda bu fabrikaların  taaddüdü ve ihracatın tezayüdü ile bunların vaktüzamanile haber alınması ve 
alâkadar memleketlere ihbar edilmesi pek ziyade güçlük kesbetmiştir. 

Memleketlerine bu tarzda memleketimizden çok miktarda morfin  ve eroin ithal edilen Hükümetlerin 
buradan vaki ihracattan ancak pek uzun müddet sonra haberdar edilmeleri yüzünden takibatta bulunmama-
ları sebebile tesanüdü takviye etmek ve arada bittabi memleketimizde bu nevi maddelerin murakabesi hakkın-
da mevzu kanunî kayıtların tatbikatını kolaylaştırmak üzere Hükümetimizin de (Bize vaki ihbarata müteka-
bil olmak üzere) uyuşturucu maddelerden morfin,  eroin, kokain ve emlâhının ihracatını vaktile alâkadar Dev-
letlere bildirmesi çok muvafık  olacağından tadilin icrası ve bundan başka ihracatı vaktüzamanile haber ver-
meyen fabrika  sahipleri hakkında kanunun şimdiki şeklinde mevzu ceza bu ademi ihbardan mütevellit çok bü-
yük kazançlarla telif  edilmeyecek derecede az olduğundan, bu cezanın da arttırılması zarurî görülmüştür. 

MUAMELE VERGİSİ KANUNUNUN 3 NCÜ MADDESİNE İKİ FIKRA TEZYİLİ HAKKINDA 
1 /676 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

MUAMELE  VERGİSİ  YASASININ  3 NCÜ  MADDESİNE  İKİ  FIKRA  EKLENMESİNE  İLİŞKİN 
YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
15 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimiz, istihsalâtı ziraiyesinden ihtiyaçtan fazlasının  diğer memleketlere ihracı muamelâtını tes-
hil ve haricî piyasalarda, bu mamulâtın maliyet fiyatını  azaltmak suretile rekabet edebilmesini temin için, her 
nevi buğday, arpa, mısır, çavdar, kaplıca, yulaf,  darı, pirinç, nohut, fasulye,  bakla ve sair hububattan, ihraç 
dolayısile kıymetleri üzerinden alınmakta olan % 2,5 nisbetindekî muamele vergisinin ilgası lâzım addedilmek-
le, bu mevaddın ihraç muamele vergisinden muafiyeti  cihetine gidilerek, memleketimizin millî sanayi ve serve-
tinden birini teşkil eden el ile imal olunan kilim ve halıların nescinde kullanılan ilme; arış, argaç iplikleri ima-
linin, bu iplikleri aynı zamanda imal ve halı nescinde istimal eden müessesat ile sadece hariçten aldığı ipekle 
üzerinden işleyen müessesat arasında bir kısmının vergiye ademi tabiiyeti ve diğerlerinin tabiiyeti şeklinde mev-
cut gayri tabiî vaziyetine nihayet verilmesi için, alelumum halı nescinde kullanılan ipliklerin muafiyeti  kabul 
edilerek bunun için de mezkûr kanunun keza 3 ncü maddesine bir fıkra  ilâve kılınmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİLE İNGİLTERE (FRANSA, İSVEÇ VE ROMANYA HÜKÜMETLERİ) 
ARASINDA İMZA EDİLMİŞ OLAN TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUAHEDELERİNİN 

TASDİKİ HAKKINDA 1 / 690 NUMARALI KANUN LÂYİHALARI 

T.C.  İLE  İNGİLTERE  (FRANSA,  İSVEÇ  VE  ROMANYA)  ARASINDA  İMZALANMIŞ  OLAN 
TİCARET  VE  DENİZ  TAŞIMACILIĞI  SÖZLEŞMELERİNİN  ONAYLANMASINA  İLİŞKİN 

YASA  TASARISI 

(HARİCİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

18 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Cumhuriyet Hükümeti ile Büyük Britanya arasında Ankara'da 1 Mart 1930 tarihinde imza edilmiş olan 
ticaret ve seyrisefain  muahedenamesi. ikamet ve ticaret ahkâmını şamil, beynelmilel kabul edilmiş son mu-
ahedelere mümasildir. 
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Muahedenin ticaret kısmı en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesini temin etmektedir. 

İngiltere'de gümrüğe tabi mahdut eşya arasında üzümlerimizle meyan balı, incirlerimiz ve tütünlerimiz 
resim vermekte ve bundan başka ihracat eşyamız İngiltere'ye bilâ resim dahil olmaktadır. 

Muahedenin seyrisefain  kısmı millî muameleyi mütekabilen temin etmekte ve millî sancağa hasrolunan 
kabotaj, sayıt ve sair hidematı tafsilen  istisna eylemekte ve bu hususta mahallî kanunları hâkim kılmaktadır. 

Muahedenin konsolosluğa ait ahkâmı ise en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesini mütekabili-
yet şartına rapteder şekilde yazılmıştır. 

Hututu umumiyesi yukarda arzolunan muahedenin bazı hususiyetleri de vardır. 

A) Muahede Lozan ikamet mukavelesini tarafeyn  hakkında feshetmiştir.  Bunun neticesi, mezkûr mua-
hedede tanılan eşhasa ait hakkı müktesep meselesi ortadan kalkmış ve bunun için memleket kanunlarının hi-
mayesinden başka teminat aranmamıştır. 

B) Bu muahede Lozan ikamet mukavelesine merbut mektubu da tadil etmiş ve (9-10) numaralı merbut 
mektuplarda İngiliz mekteplerile hastanelerine memleketin kanun ve nizam ve talimatları dahilinde en ziya-
de mazharı müsaade millet muamelesi tanımıştır. Bununla: evvelâ, Lozan mektubunun mektepler hakkında 
(onların tedrisatındaki hususiyeti nazarı itibare alan) kısmı ortadan kalkmış; saniyen, Lozan mektubunun in-
kizası tarihi tesbit olunmuş; salisen, inkizadan sonra serbestii hareket temin edilmiş; rabıan, kiliseler hakkın-
da bir şey söylenmemiştir. 

C) Bu muahede kabotaj kanununun kabotaj meyanına ithal ve Türklere tahsis ettiği sair bilcümle hi-
dematı da kabul etmiş ve Türk kara suları meyanına, kabotaj kanununun ifadesi  veçhile, Marmara denizini 
de sokmuştur. 

D) Türk sahillerinde Türk postası taşıyan Türk gemilerine fener  rüsumundan yapmakta olduğumuz 
ve şimdiye kadar mucibi niza ve ihtilâf  olan tenzilât muahedeye merbut bir mektupla ilk defa  olarak tanınmış-
tır. 

E) Silâh ihracatında İngiltere'nin Türkiye'ye karşı farklı  muamele ihdas etmiyeceği bir mektupla temin 
olunmuştur. 

F) İngiliz mandası altında olan memleketler listesine mandasını kabul edemediğimiz (Filistin, Irak ve 
Hicaz) ithal ettirilmemiştir. 

G) Bazı İngiliz müstemlekâtında ve dominyonlarında Türklere karşı ikamet ve emlâke tasarruf  sahala-
rında tahdidat yapılmakta olduğundan böyle farklı  muameleleri terviç eden dominyonlar kanunlarının ilgası 
için İngiltere Hükümetinin teşebbüsü taahhüt ettirilmiş ve bundan bir netice çıkmazsa aynı maddeler hakkın-
da Türkiye'nin mütekabiliyet şartım derpiş eden bir kanun çıkarmak mecburiyetinde kalabileceği Heyeti Mu-
rahhasamız tarafından  beyan olunmuş ve bu beyanat imzalı son celse zabıtnamesine dercedilmiştir. 

İ) Muahedenin tefsirinden  mütevellit bir ihtilâf  zuhurunda tarafeyn  arasında bir tahkimname kararlaş-
tırılarak hakeme gidileceği, fakat  Devletin hakimiyetine ve salâhiyeti münhasırasına ait mesailin hakeme tev-
di edilemeyeceği tasrih olunmuştur. 

YÜKSEK ZİRAAT MEKTEBİNE KABUL OLUNACAK TALEBENİN 
BİR SENE ÇİFTLİKLERDE STAJ GÖRMELERİ HAKKINDA 

1 / 691 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

\ 

YÜKSEK  ZİRAAT  MEKTEBİNE  ALINACAK  ÖĞRENCİLERİN  BİR  YİL  ÇİFTLİKLERDE 
STAJ  YAPMALARINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

18 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Yüksek Ziraat Mektebi mezunlarının nazarî malumatını ameliyat ve tatbikat ile takviye ettikleri takdir-
de atiyen kendilerine tevdi olunacak vazifeleri  azamî derecede muvaffakiyetle  ifa  etmek kudretini iktisap ede-
cekleri bilumum mütemeddin memleketler tarafından  da takdir edilmiş bir keyfiyet  olup bunun için mezkûr 
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mekteplere girecek Efendilerin  iki sene çiftliklerde  fiilen  çalışmaları ve alacakları vesikalarla ispatı liyakat etmiş 
bulunmaları esası kabul edilmiştir. 

Memleketimizde Yüksek Ziraat tahsili gören bazı gençlerimizin amelî sahadaki ademi muvaffakiyetleri 
meslek terbiye ve tahsilinde yukarıda arzedilen hususun temin edilmemesinden ileri gelmektedir. 

Evvelce Yüksek Ziraat tahsili görecek olan gençlerin bilfiil  çalışacakları tatbikat sahaları mevcut değil-
di. Keyfiyeti  temin edecek vesaiti fenniye  ile mücehhez büyük çiftlikler  yoktu. Fakat bu gün gençlerimizi ame-
liyat ve tatbikat sahasında yetiştirmek için her türlü vasıta ve fennî  şartları haiz çiftlikler  mevcuttur. 

TÜRK VE TÜRK ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İŞTİRA OLUNAN BUHARLI SEFAİNİN 
GÜMRÜK RESMİNDEN İSTİSNASINA DAİR OLAN KANUNA 

İKİ MADDE TEZYİLİ HAKKINDA 1 / 706 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TÜRKLER  -VE  TÜRK  ŞİRKETLERİNCE  SATIN  ALINAN  BUHARLI  GEMİLERİN 
GÜMRÜK  RESMİNDEN  BAĞIŞIK  TUTULMASI  İLE  İLGİLİ  YASAYA 

İKİ  MADDE  EKLENMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

24 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Türk ticareti umumiyesinin ruhu mesabesinde olan deniz ticaretimizin inkişafı  m^ksadile 1340 senesin-
de vazedilen bir kanun, Türklerin iştira edecekleri buharlı sefainin  beş sene müddetle gümrük resminden mua-
fiyetini  temin etmektedir. 

Bu kanun iki bin mil vüs'atindeki sahillerimize lâyık bir ticareti bahriye filosu  meydana getirmek husu-
sundaki azmin bir delilidir. Nitekim Türk ticareti bahriyesinin inkişafı  için 1340 senesinden itibaren başlıyan 
bu teşvikat pek çabuk semerelerini göstermeğe başlamış ve harbi umumiye (69 000) küsur tonilâto ile giren bu 
harpten (15 000) küsur tonilâto ile çıkan ticareti bahriye filomuzun  buharlı kısmı bu gün (170 000) tonilâto-
ya yakın bir kuvvet iktisap eylemiştir. 

Fakat yukarıda arzolunduğu veçhile pek vasi sahillerimize lâyık bir ticaret donanmasına malikiyetimiz. 
için daha pek çok emek sarfına  ve müsaadatı mahsusa bahşına mecburuz. 

Bu gün sair memleketler ve devletler ticareti bahriye filosuna  nazaran pek ehemmiyetsiz bir mevkide bu-
lunan ticareti bahriye donanmamızı memleketimizin ithalât ve ihracatını temin edebilecek bir kuvvete isnat 
için armatörlerden esnafı  bahriyeye kadar bütün deniz işlerimizi himaye ve teşvika ihtiyaç duymaktayız. Bu 
itibarla deniz ticaretimizi korumak maksadı ile ilk defa  vazedilen 20 Şubat 1340 tarihli ve yalnız buharlı sefai-
nin gümrük resminden "muafiyetini  muhtevi olan bu kanun hükmünün mukabiline teşmil edilmek üzere 1935 
senei maliyesi gayesine kadar devamı mer'iyetini temin edecek olan merbut kanun lâyihasını takdim ediyoruz. 

Lâyihai kanuniyenin birinci maddesi mezkûr 20 Şubat 1340 tarihli kanunun birinci maddesinde mezkûr 
muafiyet  müddetinin 1935 senei maliyesi nihayetine kadar temdidi müstelzimdir. 

Âtiyen beş sene daha gümrük resmi vermiyecek'olan eshabı sefainin  bu suretle vapur iştirasına teşvikleri 
temin edilmiş olacaktır. 

Sanayii bahriye fevkalâde  vukuf  ve ihtisasa ve betahsîs azîm sermaye cem'i ve iddiharına mütevakkıf 
olan san'atlardandır. 

Memleketimizde daha bir çok seneler vapur inşasının kabil olamıyacağı düşünülürse bu gümrük muafi-
yetinin memleket için hiç bir zararı mucip olamıyacağı ve bilâkis memleket menfaatinin  bu muafiyete  müte-
vakkıf  ve muhtaç bulunduğu takdir buyrulur. 

Lâyihai kanuniyenin mezkûr 20 Şubat 1340 tarihli kanunun 4 ncü maddesi hükmünün makabline şamil 
olan 2 nci maddesi ise 1340 senesinden evvel mübayaa edilen ve bir çok müşkilat arasında çalıştırılan vapurların 
tabi olup henüz tediye edilmemiş olan gümrük resimlerinin aranılmamasmı istilzam etmektedir. 

20 Şubat 1340 tarihli kanuna nazaran yalnız 1340 senesinden itibaren alınan vapurlar beş sene müddetle 
gümrük resminden muaftır.  Halbuki 1340 senesinden itibaren alınan vapurların gümrük resminden muafiyeti 
için varit olan esbabın daha evvel alınan ve fakat  gümrük rüsumu el'an tediye edilmemiş olan vapurlar hak-
kında da evleviyetle varit olacağı tabiidir. Aksi takdirde 1340 dan sonra deniz ticaretine başlıyan eshabı mera-
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kibe 1340 dan evvel deniz ticaretine başlıyanlar aleyhine bir nevi imtiyaz verilmiş olacaktır ki ruh ve mevzuu 
kanuna nazaran bunun da varit olamıyacağı şüphesizdir. 

PULLUK VE SAİRE İÇİN BİR SERMAYE TESİSİ HAKKINDA 
1 / 709 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

PULLUK  VE  BAŞKA  TARIM  ARAÇ GEREÇLERİNİN  KULLANIMINA  DÖNÜK 
BİR  FON  OLUŞTURULMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

22 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde tatbik olunacak ziraî ıslahat meyanında topraklarımızın fennî  şerait dairesinde hafr 
ve ihzarı mühim bir mevki işgal eder. Halbuki bu gün çiftçilerimizin  ekserisinin kullandıkları hafr  aleti pek 
basit ve iptidaî olan kara sapanlardır. Binaenaleyh halk yedindeki bu nevi sapanların demir pulluklarla teb-
dili elzemdir. Bundan başka diğer nevi ziraat alet ve makinelerinin de tamim ve istimali icap etmektedir. Bu 
tebdil keyfiyetinin  istihsalâtın tezyidi hususunda çok müessir olacağı varestei izahtır. 

Çiftçilerimizin  muhtaç bulundukları tohumlukların da şeraiti fenniyeye  muvafık  ve ehven bir tarzda te-
min ve kendilerine tevziinin de keza istihsalâtın tezyidi üzerindeki müessiriyeti aşikârdır. 

Gerek pulluk ve gerek tohumluk hakkındaki teşebbüsatın mevkii tatbika vaz'ı için muktazi paranın de-
faten  vekâleti acizi bütçesinden teminine imkân bulunmadığından bu işin Ziraat Bankasında tesis olunacak iki 
milyon liralık mütedavil bir sermaye ile temini icap etmektedir. 

29 Mayıs 1930 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Memleketimiz gibi bir kısım yerleri kurak olan mahallerde istihsalâtı ziraiyenin kısmen tanzim ve inki-
şafı  için hafriyata  verilmesi lâzım gelen ehemmiyet derkârdır. Hafriyatın  istihsalât noktai nazarından olan te-
sirini yalnız usule ait hususatta değil aynı zamanda ve belki de daha fazla  olarak kullanılan âlâtın evsaf  ve key-
fiyetinde  aramak lâzım gelir. İşte bunun içindir ki dünyanın hemen her yerinde pulluk denilen sapanlar kulla-
nılarak karasapan dediğimiz neviler atılmış ve hatta bazı memleketlerde bu sonuncular müzelere bile konmuş-
tur. 

Mevcut karasapanların bizde de pulluklarla değiştirilmesine ve diğer alâtı ziraiyenin tamimine matuf  olan 
bu lâyiha pek muvafık  görülmüş ve bu tahvil teşebbüsü esnasında lâzım gelen pullukları her daim hariçten sa-
tın almaktan ziyade dahilden dahi tedariki esbabına tevessül edilmesi ve binaenaleyh memleketimizde pulluk 
sanayiinin inkişafına  yarayacak olan bu fırsatın  kaçırılmaması hakkındaki temenniyatımız İktisat Vekili Bey 
tarafından  da nazarı dikkate alınmıştır. 

Encümenimiz bu münasebetle koşum hayvanatının teksir ve ıslâhı hususunda mevcut olan faaliyetin  bir 
kat daha tezyidi lüzumunu kaydetmekliği de faideden  hali bulmamıştır. 

ZİRAAT BANKASINCA TEDARİK VE TEVZİ OLUNACAK TOHUMLUKLARIN 
MALİYET VE SATIŞ FİATLARI ARASINDAKİ FARKTAN MÜTEVELLİT ZARARLARIN 

İKTİSAT VEKÂLETİ BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ HAKKINDA 
1 / 710 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ZİRAAT  BANKASINCA  SAĞLANACAK  VE  DAĞITILACAK  TOHUMLUKLARIN 
MALİYET  VE  SATIŞ  FİYATLARI  ARASINDAKİ  FARKTAN  DOĞACAK  ZARARLARIN 

İKTİSAT  VEKALETİ  BÜTÇESİNDEN  ÖDENMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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22 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde zer edilmekte bulunan tohumlukların ekserisi bozulmuş ve bazı emraz ve hastalıklara 
karşı da mukavemeti azalmıştır. Ziraî istihsalâtımızın keyfiyet  ve kemiyetine pek ziyade sui tesir eylemekte olan 
bu halin izalesi ise memleketimizin iklim toprağına uygun ve ıslah edilmiş tohumlukların zer'inin tamimi su-
retile kabili temindir. Tohum ıslahile meşgul olan istasyonlarımız bu husustaki mesailerine devam etmektedir-
ler. Ancak bu suretle istihsal olunacak fennî  netayiç uzunca bir zamana mütevakkıftır.  Bunun için bir taraf-
tan da hariç veya dahil memleketten mergup evsafı  haiz tohumluklar tedariki suretile halkımıza tevzi etmeğe 
eşeddi ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar tohumluk tevzii işleri Vekâletçe gösterilen lüzum üzerine Ziraat Bankası'-
nca yapılmakta ise de ekseriyetle banka marifetile  mübayaa olunan bu tohumlukların maliyet ve satış fiyatları 
arasındaki farklardan  mütevellit zararlar husule gelmektedir. Bu zararların müteakip sene bütçemize vazolu-
nacak tahsisatla ödenmesinin zarurî bulunduğunu mübeyyin tanzim kılınan kanun lâyihası rapten takdim kı-
lınmıştır. 

29 Mayıs 1930 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Muhtelif  sebepler yüzünden bozulmuş ve lâzım gelen evsafını  kaybetmiş olan tohumluklarımızın ıslâhı 
zımnında hariçten gerek Hükümet ve gerek Ziraat Bankası vasıtasile tohumluklar getirilmesini geçenlerde güm-
rük resminden muafiyetine  dair olan ve Hükümet tarafından  gönderilen kanun lâyihası dolayısile Meclisi Âli 
tasvip ve tasdik etmişti. Mezkûr kanunda takip olunan himaye ve teşvik esasına müteferri  olarak hariçten veya 
dahilden Ziraat Bankası vasıtasile tedarik ve çiftçilere  tevzi olunacak olan bu gibi muslih tohumlukların her 
hangi bir sebep dolayısile maliyet fiyatile  satış fiatı  arasında bir farkın  husule gelebilmesi mümkün ve bu far-
kın ise bankanın ve dolayısile köylünün aleyhine müteveccih bulunması kaviyen memul olduğundan Hükü-
mete müterettip teşvik ve himaye vazifesinin  tahmil ettiği külfet  olarak bu farktan  mütevellit zararın İktisat 
Vekâleti bütçesine vazolunacak tahsisattan ödenmesini tabiî bulan encümenimiz kanun lâyihasının aynen 
kabulüne karar vermiştir. 

CUMHURİYET MERKEZ BANKASI HAKKINDA 
1 / 718 NUMARALİ KANUN LÂYİHASI 

28 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Memleket iktisadî işlerinde en mühim rollan ifa  edecek olan Merkez Cumhuriyet Bankasının teşkili için 
çok zamandanberi hükümetçe çalışılmış ve bir çok memleketlerin devlet bankasının kanunları tetkik edilerek 
memleketimizin ihtiyacatına ve malî vaziyetimize uygun bazı tadiller icra ve esaslar ilave edilmek suretile vu-
cuda getirilen proje memleketimizin bankacılık ve malî işlerinde mütehassıs zevatın mülahazaları ve bazı ec-
nebi profesör  ve bankacılık mütalealarını da almak suretile ikmal edilmiştir. 

Bu banka Türkiye'de banknot ihracı imtiyazını haiz olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ihraç bankası 
unvanı altında anonim şirketi hükümlerine tevfikan  bir teessüs olacak ve bu imtiyazın müddeti elli sene 
bulunacaktır. 

Bankanın gayesi memleketin iktisadî inkişafına  yardım etmek ve iskonto fiatını  tespit ve para piyasasını 
tanzim etmek Hazine muamelatını ifa  etmek ve hükümetle müştereken Türk evrakı naktiyesinin müstakbel 
istikrarına matuf  bütün tedbirleri ittihaz etmek olacaktır. 

(MADEN AMELESİ HAKKİNDA) 10 EYLÜL 1337 TARİH VE 151 NUMARALI K A N U N U N 
7 NCİ MADDESİNE BAZI FIKRALAR İLÂVESİNE DAİR 

1 / 720 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

MADEN  İŞÇİLERİ  İLE  İLGİLİ  10 EYLÜL  1337 (1921)  TARİH  VE  151 SAYILI  YASANIN 
7. MADDESİNE  FIKRALAR  EKLENMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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29 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Madenlerde ve bilhassa Ereğli havzai fahmiyesinde  vukua gelen ve maatteessüf  sene be sene artmakta 
bulunan kazalar hakkındaki davalar sulh mahkemelerinde görülmekte ve içtimai ceraim ahkâmına tevfikan 
tevhiden rüyet edilmekte ve ademi tevhidi nakzı mucip olmakta bulunması maden âmillerinin teseyyüp ve ih-
malini mucip olmakta ve bu hallerinden dolayı tecziyeleri mümkün olamamakta ve binaenaleyh amele huku-
ku ziyaa uğramaktadır. Bundan başka amelenin istihkakının tam verilmemesi ve sebepsiz cezayı naktî kesil-
mesi, fazla  çalıştırılması, şikâyetlerinin tetkiki gibi sık sık hâdis olan ihtilâfat  için amelenin ufak  tefek  alacak-
ları ve haklarının temini zamanında ayrı ayrı vekâletname tanzimi masrafından  tahsili ve bu haklarının istih-
sali ile amele hukukunu sıyaneten Ereğli maden amelesinin hukukuna müteallik 15 Eylül 337 tarihli kanunun 
yedinci maddesine (mahkemece bu maddenin tatbikinde içtimai ceraim ve tevhidi mücazat kaidesi cereyan 
etmez ve işten ve matlubattan mütevellit davalarda Havzai fahmiye  idaresi müşavir avukatı amele birliğinde 
mukayyet cüzdanlı amelenin vekili tabii ve kanunisidir.) fıkrasının  ilâvesine lüzum görülmüş ve bu bapta ka-
leme alınan üç maddelik kanun lâyihası rapten arz ve takdim kınlınrryştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA AKTOLUNAN 
TİCARET MUKAVELESİNİN TASDİKİ HAKKINDA 1/721 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TC.  İLE  ALMANYA  ARASINDA  YAPILAN  TİCARET  SÖZLEŞMESİNİN 
ONAYLANMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(HARİCİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

29 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Mukavelename ticaret ve seyrisefain  ahkâmını şamil ve beynelmilel kabul edilmiş son muahedelere mü-
masildir. Ahkâmı umumiyesi itibarile diğer Devletlerle aktettiğimiz emsali muahedelerin aynıdır. 

Bu mukavele ile: 
Başlıca ihracat maddelerimiz hakkında muafiyet  temin ve üzüm, incir, fındık  gibi kuru meyvalarımızla 

kuş yemi ve halılarımıza hususî tenzilât istihsal olunmuştur. 
Almanya'nın Türkiye'den tütün mübayaatının arttırılması ayrıca bir mektupla temin edilmiştir. 

4 Haziran 1930 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Liste esası üzerine aktolunan bu mukavelename listeye dahil olan ve olmıyan ihracat eşyamız hakkında-
dır. Diğer Devletlerin mümasil eşyasına tatbik edilen en küçük resmin en ziyade mazharı müsaade millet esası 
üzerinden bize de tatbikini ihtiva eylemekte ve şayet mümasil eşyamıza müstakil tarife  dununda bir tarife  tat-
bik edilmemekte ise onlar hakkında da listede münderiç Türkiye eşyasına en ziyade müsaadeye mazhar millet 
esası tatbik edileceği gösterilmektedir. 

Bundan başka listemizin esasında mevadı iptidaiye kabilinden olanların muafiyetleri  konsolide ettiril-
miş olduğundan bu suretle muahedenin devamı müddetince bu muafiyetlerin  ihlâl kılınamıyacağı temin edil-
miştir. Mevadı iptidaiyeden olmıyan ve bilhassa kuru meyva kabilinden bulunan eşyalarımızın resimleri ehem-
miyetli bir nisbette indirilmiş ve hassatan üzüntülerimiz hakkında korent üzümlerinin resmi istihsal kılınmış-
tır. 

TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN'İ VE İHRACATIN MURAKABESİ HAKKINDA 
1 / 724 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TİCARETTE  BOZUK  VE  HİLELİ  MAL  SATIŞININ  ÖNLENMESİ  VE  DIŞSATIMIN 
DENETLENMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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31 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Faaliyeti iktısadiyemizin mihverini ziraat teşkil ettiği cihetle ham maddeler ve bilhassa mahsulâtı ziraiye 
haricî mübadelâtımızda mühim bir yekûn arzetmektedir. 

Cihan harbini takip eden senelerde Avrupa'nın bir çok memleketleri tamamiyeti iktısadiyelerini temin 
maksadile ziraate mühim bir ehemmiyet atfedilmiştir.  Deniz aşırı memleketler ise harp esnasında mahsulâtı 
ziıaiyelerinin şöhret piyasalarında kazanmış oldukları mevkileri muhafaza  etmek için müessir bir fiat  ve reka-
bet mücadelesine girişmişlerdir. Bunların fevkında  her memleket ziraî istihsâlini korumak maksadile bu mah-
sulâta müteallik gümrük tarifelerini  yüksek bir seviyeye çıkarmıştır. 

Bu amillerin başlıcası olarak mahsulâtı ziraiye satışları günden güne müşkülat peyda etmektedir. 

İhracatımızın en mühim kalemlerini teşkil eden tütün, üzüm, incir, fındık,  pamuk, afyon,  yün, tiftik,  yu-
murta, hububat ve diğer maddelerin cihan piyasasında şiddetli bir rekabete maruzdur. İstihsâl şeraitimiz mat-
lup olan tekâmül derecesine vasıl olmadığından büyük muameleler için esas olan yeknesaklık bir çok ihracat 
mallarımızda temin edilememekte ve ara sıra yapılan tağşişler ise Türk malının eyi şöhretine nakise iras ederek 
satışları işkâl eylemektedir. 

İşte Türk malının istihsalinde tekemmül ve intizamı, satışında itimadı ve istihlâkinde rağbet ve emniye-
ti temin maksadile bu hususlara müteallik muamelelerin bazı esaslı usul ve kaidelere istinat ettirilmesi zarurî 
görülmüş ve "ticarette tağşişin men'i ve ihracatın korunması ve murakabesi" hakkındaki kanun lâyihası vücu-
de getirilmiştir. 

Elyevm mahsulâtımız, istihsalden satışa arzına kadar geçirdiği safahatın  hemen hiç birisinde ticarî nok-
tai nazardan bir murakabeye tabi bulunmamaktadır. 

Bunları, alıcıların emniyet ve itimadına mazhar kılacak her türlü takyidata tabi tutmakta memleketin 
iktisaden büyük menfaatları  vardır. İhracat emtiamız, her birinin hususiyeti haline göre ayrı ayrı ahkâm ve şu-
rut ile mukayyet kılınarak Türk emtiasına karşı alıcıların emniyet, itimat, rağbet ve teveccühü celp edilecek-
tir. 

İşbu kanun alelumum mahsulâtımızın ticarî inzibat altına alınmasını vaz ettiğine göre bunun temini için, 
mahsulün müstahsil elindeki safhasından  itibaren bu kuyuda tabi kılınması zararlıdır. Köylünün pazarlara ge-
tirdiği afyon  mağşuş ve hileli olursa, buğday ve alelumum zehair tozlu topraklı ve yabancı tohumlarla dolu 
bulunursa ve bu suretle hileler ve ihtimamsızlıklar daha ilk ellerden başlarsa tabiidir ki bu kanunun hük-
münü oralara kadar teşmil etmek ve daha bidayetlerde bu halâta set çekmek icap eder. 

ZİRAAT BANKASI HAKKINDAKİ KANUNA BAZI MADDELER TEZYİLİNE DAİR 
1 / 725 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ZİRAAT  BANKASI  YASASINA  BAZI  MADDELER  EKLENMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

31 Mayıs 1930 

ESBABI MUCİBE 

Ziraatın terakkisi, çiftçilere  kredi temin etmekle mümkündür. Bunun için, şimdilik Ziraat Bankası ser-
mayesinin 100.000.000 liraya iblâğı münasip görülmüştür. 

Aynı maksadın istihsali için ziraî kredi kooperatiflerinin  inkişafı  zımnında derpiş edilen suhuletlerin tek-
mil ziraî kredi muamelelerine teşmiline zaruret vardır. Esasen ziraî kredi kooperatifleri  kanunu ile istihdaf  edi-
len gaye Ziraat Bankası sermayesinin tezyidi ve ikraz suhuletlerinin temini suretile umum ziraî muamelâtımı-
za teşmil edilmiş oluyor. 

Şimdiki vaziyette bir köylüye para ikrazı ne kadar kolaylıkla yapılırsa yapılmış olsun yine köylü mevcut 
usullere tevfikan  alacağı pek az bir para için bir kaç gününü heder etmek mecburiyetindedir. Köylü bankaya 
müracaat ederek deyin senedini imza edecek ve müteakip muamelât banka tarafından  yapılacaktır. Bu suret-
le, köylü tapuya gitmek, takrir vermek gibi bazen günlerce vakit ziyamı mucip muamelâtı ifadan  kurtulmuş 
olacaktır. 
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TASARRUF SANDIKLARI TESİSİ HAKKINDA 1 /7729 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TASARRUF  SANDIKLARI  KURMA  KONUSUNDA  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

4 Haziran 1930 

ESBABI MUCİBE 

Muasır ve müterakkî memleketlerin iktisadî sahada bu gün vasıl oldukları inkişafa  ehemmiyetli bir 
surette müessir olan amillerden birisi de tasarruf  fikri  ve bu fikrin  çok mütekâmil bir tarzda tatbikidir. 

Bu gün herkesin ve bilhassa memur, asker, amele, esnaf  ve hayatını sayile kazanan halkın işinden ve di-
şinden muntazaman arttırarak bunu, hastalık, ihtiyarlık zamanında veya çocuğunu bir iş sahibi etmek gibi 
fevkalâde  hallerde kabili istifade  ve aynı zamanda memleket iktisadiyatına hadim bir servet haline ifrağını  bey-
nelmilel bir teamül haline gelmiştir. 

Tasarruf  fikir  ve hareketi bizde de 1867 de İstanbul'da Emniyet Sandığı tesis suretile başlamıştır. Bu mü-
essese saltanat devrinin iktisadî teşebbüsler için ma'lûm olan lâkaydisi karşısında inkişaf  edememiş hatta bir 
aralık mühim surette sarsılmıştır. 

Avrupa'da ifayi  faaliyet  eden tasarruf  sandıklarının miktar ve mevduatının çokluğu ve ifa  ettikleri bini-
haye hizmetler nazarı itibara alınırsa bizde de bu gibi müesseselerin teşkil ve tamiminin ne kadar zaruret kes-
betmiş olduğu tezahür eder. 

Bütün memleketlerdeki tasarruf  sandıkları 1924 tarihinden itibaren millî ve beynelmilel kongreler aktet-
meğe başlamışlardır. 

5 Haziran 1930 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Halkımızın iktisadî terbiyesine hâdim olmak ve iktisadiyatın esasını teşkil eden tasarrufu  millet efradında 
en kavi ve en sağlam bir itiyat haline getirmek maksatlarile tertip edilmiş olan layiha esas itibarile muvafık 
görülmüştür. Haddizatında medenî milletlerin kâffesi  bu gibi tesisata en büyük ehemmiyeti vererek millî ikti-
satları yolunda bunlardan pek büyük menfaatler  aldıkları gün bu medenî milletlerin bir kısmında tasarruf  san-
dıkları bir amme hizmeti derecesinde yükseltilerek Devletin aslî iştigalleri arasına konmuştur. Bu suretle ehem-
miyeti çok açık olan bir müessese şimdiye kadar mevzuatımızda yer tutamamış ve yalnız fertlerin  yapıp yapma-
mak ihtiyarlarından teşekkül eden teşebbüslerine bırakılmıştı. Bir çok nafi  yenilikleri heyecanla kabul eden 
Cumhuriyet devrinin daha uzun müddet bu müesseseye karşı kayıtsız gibi bulunması büyük bir noksanın de-
vamına müsaadeden başka bir şekilde ifade  edilemezdi. 

ZİRAAT MAKİNELERİNDE VE ZİRAATTE MÜSTAMEL MEVADI MÜŞTAİLE 
VE MUHARRİKELER İLE MÜSTAHZARATI KİMYEVİYENİN RÜSUMU HAKKINDAKİ 

KANUNUN BAZI MADDELERİNİN TADİLİ VE BAZI MADDELER TEZYİLİ HAKKINDA 
1 1 733 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TARIM  MAKİNELERİNDE  VE  TARIMDA  KULLANILAN  YAKIT  VE  İLAÇLARLA  İLGİLİ 
GÜMRÜK  RESMİ  KONUSUNDAKİ  YASANIN  BAZI  MADDELERİNİ  DEĞİŞTİREN  VE 

BUNA  BAZI  MADDELER  EKLEYEN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

4 Haziran 1930 

ESBABI MUCİBE 

Milli iktisadiyatımızın en esaslı unsurunu teşkil eden ziraat hayatımızdaki istihsalin hem iyi ve hem de 
ucuz temini meselesi iktisadî programın umumî veçheleri meyanında müstesna bir mevkii işgal etmektedir. Bü-
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yük harp ve istiklâl mücadelesinin insan ve hayvan kuvveti noktai nazarında çiftçi  sınıfı  arasında açtığı boş-
lukların sür'atle telâfisi  ve ziraat sahasının tevsii gayesile hayvan kuvvetinin noksanlığını traktörlerle temin za-
ruretini hisseden Cumhuriyet Hükümetinin 1926 senesinde kabul eylemiş olduğu mevaddı müşteile kanunu 
traktörlerin memlekette dc taammüm ve intişarım mucip olmuştur; o zamanki şerait ve vaziyete nazaran çiftçi 
hakkında bezi olunan bu Devlet yardımının bu günkü iktisadî hattı hareketimize esas olacak olan veçheleri 
harp senelerini taakup eden zamanlara nisbetle ziraî hayatımızda normal vaziyetlerin yavaş yavaş yerleşmesi, 
insan ve hayvan kuvvetlerinde gün geçtikçe tezahür eden salâh, cihan piyasas.ndaki farkı  fiyatlar,  memleketin 
umumî kredi vaziyeti gibi bir çok sebepler, traktör masraflarına  Hükümetin yaptığı muavenet ve fedakârlığın 
başka bir cepheden tetkikma ihtiyaç göstermiştir. Filvaki traktörle hayvanın nerelerde kullanılacağı memleke-
tin geçirdiği dört senelik bir tecrübede fiilen  taayyün etmiş olmakla beraber sırf  motör kuvvetile ziraatini ida-
me ettiren çiftçiler  için bu gün bilhassa ucuz istihsal meselesi, üzerinde ehemmiyetle tevakkuf  edilecek bir nok-
ta teşkil etmektedir. 

Hükümetin traktör eshabına yaptığı muavenete rağmen memleketteki bu günkü petrol ve benzin fiatları 
nazarı dikkate alınırsa yapılan işin iktisadî olduğunu iddiaya imkân yoktur. Petrol traktörleri artık her yerde 
hatta petrol kuyularına malik bulunan memleketlerde bile bu cepheden sıkı bir kontrol altına alınmış olup, 
randıman miktarları lâboratuarlarm esaslı meşgalelerini teşkil etmekte bulunmuştur. 

Bir taraftan  bu gibi iktisadî mülâhazalar, diğer taraftan  memlekette hemen hemen otuza varan muhte-
lif  traktör markalarının yedek, şoför  ve sarfiyat  meselelerindeki ahenksizlik, İktisat Vekâletini de Avrupa'daki 
bu umumî cereyanın haricinde bırakmıyarak bu hususta bazı tedabir ittihazına sevketmiş ve bu meyanda ağır 
yağ traktörlerinin vaziyeti ve istifade  şeraitinin tetkiki lüzumlu görülerek bir kaç aydanberi bu mevzu üzerin-
de tetkikata girişilmiştir. 

Ağır yağ traktörleri, yaktıkları mevadı müşteile fiatının  hemen her tarafta  petrol ve benzin fiatlarına  na-
zaran daha dun olması dolayısıyledir ki (ucuz istihsal) mevzuu üzerinde her memleketin alâkasını uyandırmış-
tır. Almanya'nın üç sene gibi kısa bir zamanda mazot traktörlerine verdiği ehemmiyet gerek ilmen ve gerek-
se istatistiklerle kabili tesbittir. 

Vekâletimiz tarafından  aynı mevzu üzerinde yapılan bazı tecrübelerde de bu netice tahakkuk ederek ağır 
yağ traktörünün petrol traktörleri aleyhine olarak masrafı  2-3 kadar tenzil ettiği anlaşılmıştır. 

İşte berveçhi balâ esbap ve şerait dolayısile bu gün çiftçilerimizin  bir kısım sermayesini zapteden petrol 
ve benzin müstehliki makinelerin yine çiftçi  lehine olarak ve muayyen tazminat mukabilince tasfiyesi  ve ağır 
yağ ve gazojen traktörlerile tebdili ve bu meyanda atlı ziraate doğru da bir teşvik yapılması gibi mühim ve pek 
müfit  bir gayeyi takip eden işbu kanun lâyihası tanzim ve takdim kılındı. 

KİBRİT VE ÇAKMAK İNHİSARI İŞLETMESİNİN DEVRİNE VE 10 000 000 DOLARLIK 
İSTİKRAZ AKDİNE DAİR 1 / 738 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

KİBRİT  VE  ÇAKMAK  TEKELİNİN  BİR  YABANCI  ŞİRKETE  DEVREDİLMESİ  VE 
KARŞILIĞINDA  10 MİLYON  DOLAR ÖDÜNÇ  ALINMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

10 Haziran 1930 

ESBABI MUCİBE 

Kibrit inhisarını işletmekte olan şirketin mukavelenamesinde tayin edilen müddet zarfında  inşa etmesi 
lazım gelen kibrit fabrikasının  şirketin sun'u taksiri yüzünden işleyebilecek bir halde ve mevkide yapılmaması 
ve Hükümete vermekle mükellef  maktu inhisar resminin miatlarında vermemesi sebeplerile hukukçulardan 
mürekkep bir heyeti müşavirenin reyile mukavelesi fesh  ve doğrudan doğruya hükümet tarafından  mensup bir 
müdüriyet marifetile  idare edilmek üzere şirketin bütün menkul emvaline vaziyet edilmiş idi. Şirket bir taraf-
tan keyfiyeti  fesh  ve vaz'iyet dolayısile hükümet aleyhine dava açmış, hükümette şirketin teminatı olan yüz elli 
bin lirayı tahsil için işlerini likide etmekte olan bir banka aleyhine ikamei dava etmiş idi. Bu davaların devam 
ettiği sırada diğer cihetten de fesh  olunan mukavelenamesi şirketin yüzde elli hissesine sahip olan (Di Ameri-
kan Türkiş investment korporeşön) şirketile bu ihtilâfların  şulhan halli ve inhisar işletmesinin mezkûr şirkete 
iadesi için bir seneden beri müzakereler cereyan etmiştir. Bu müzakereler neticesinde iktisadî vaziyet ve inkişa-
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fimizin  istilzam ettiği ihtiyaçlara mühim bir yardımı olacağı kuvvetle memul olan on milyon dolarlık başa baş 
ve şeraiti iktisadiyemize göre mutedil olduğu dergâr olan muayyen bir faizli  istikraz akti mukabilinde inhisar 
işletmesinin şirkete iadesine muvafakat  edilmiş ve buna mukabil eski mukavelenameden yirmi beş bin sandık-
tan fazla  satışlardan hazineye tediye edilecek menfaat  hissesi bir tenzile tabi tutulmuştu. Bundan başka şirketin 
vergi mükellefiyetleri  elli bin liralık bir maktua bağlanmış ve eski mukaveleye nazaran yeni mukavelenin eş-
kâle ve şirketle Hükümet arasında nizaların tahkim suretile halli gibi bazı tadilât yapılmıştır. Merbut mukave-
lename bu esaslara göre tanzim kılınmıştır. Bu lâyihai kanuniye bu sebeple takdim kılınmıştır. 

TÜRKİYE DAHİLİNDEKİ FABRİKALARDAN İSTİHSÂL EDİLECEK ŞEKER, PETROL VE 
MÜŞTAKKAT1NDAN DAHİLİ İSTİHLÂK VERGİSİ ALINMAMASI VE 

G Ü M R Ü K TARİFE K A N U N U N U N 695 NCİ MADDESİNİN (C VE D) FIKRASININ 
TADİLİ HAKKINDA 1 / 740 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TÜRKIYE'DEKI  FABRIKALARDA  ÜRETILECEK  ŞEKER,  PETROL  VE  PETROL  TÜREVLERINDEN 
TÇ  TÜKETIM  VERGISI  ALıNMAMASı  VE  BUNUNLA  ILGILI  OLARAK 

GÜMRÜK  TARİFE  YASASINDA  DEĞİŞİKLIK  YAPILMASINA  ILIŞKIN  YASA  TASARISI 

(IKTISAT  VEKALETINCE  HAZıRLANMıŞTıR) 

11 Haziran 1930 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Evvelce inhisara tabi tutulmuş olan şeker ve şekerli mevat ile petrol ve benzinden alınan inhisar resimle-
ri inhisarlar hakkındaki kanunların ilgası dolayısile kaldırılmış ve hariçten ithal olunanlara ait inhisar resim-
leri gümrük resminin tayininde nazarı itibare alınmıştı. Dahilî istihsalâtta inhisar resmi suretile hazineye temin 
edilen varidat bu suretle açık kalacağından hem kabili himayeye müsait olacak hem inhisar resmi açığı telâfi 
edecek bir dahili istihlâk vergisi ihdası muvafık  görülmüş ve bu maksatla tanzim olunan kanun lâyihası kabul 
olunmuştur. 

11 HAZİRAN 1930 TARİH VE 1715 NUMARALI KANUNA MÜZEYYEL 
1 /743 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

1 HAZIRAN  1930 TARIH  VE  1715 SAYıLı  MERKEZ  BANKASı  YASASıNA  EK  OLARAK  HAZıRLANAN 
(VE  TÜRK  PARASıNı  KORUMA  ÇERÇEVESINDE 

EK  YASAL  YETKILER  SAĞLAMAYı  AMAÇLAYAN)  YASA  TASARıSı 

(MALIYE  VEKALETINCE  HAZıRLANMıŞTıR) 

20 Eylül 1930 

ESBABI MUCİBE 

Türk lirası kıymetinin muhtelif  vesilelerle Meclisi Âliye arzedilen sebepler altındaki temevvücatı (1567) 
numaralı kanunla bazı tedbirler ittihazını zarurî kılmış ve hazine ile bankalardan teşkil edilen konsorsiyom 
tarafından  bir kaç aydanberi borsa vaziyeti her an göz önünde tutularak dövizin arza nisbetle fazla  talep olun-
duğu dar mevsimlerde döviz arzedilmek suretile sterlin fiyatı  (1035) kuruşu tecavüz ettirilmemiş ve arzın fazla 
olduğu günlerde de döviz alıcısı vaziyetine geçilerek rayicin (1030) dan aşağı inmesine mahal bırakılmamıştır. 
Paramızın bu nisbet dairesindeki kıymeti memleketin iktisadî şeraitine intibak ettiği hiç bir fedakârlığa  mahal 
kalmadan en dar mevsimlerde fiyatın  bu raddede kalabilmesile sabittir. Piyasada bu suretle aylardanberi nisbî 
istikrar temin edilmiş olması ve bütün döviz ihtiyaçlarının tamamen is'af  edilmesi herkeste paramızın kıymeti-
ne itimat telkin etmiş ve iktisadî faaliyetlerimizin  selâmeti cereyanını siyanet ve temin eylemiştir. 

Memleketimiz ihracatının bilhassa ve başlıca mahsulâtı ziraiye olması ve bunların pek kısa bir zaman 
zarfında  ihraç edilmesi yüzünden son günlerde döviz arzlarının kesafeti  karşısında Türk lirası fikdanı  ehemmi-
yetle hissedilmekte bulunmuştur. Dövizin mebzul ve buna mukabil miktarı mahdut Türk lirasının gayri kâfi 
olduğu mevsimlerde tedavülü tanzim edecek olan Cumhuriyet Merkez Bankasının derdesti teşkil bulunmasına 
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göre bu bankanın faaliyete  geçmesine kadar mevsimler ilcaatile temevvüçlere mani olmak için ihtiyat evrakı 
naktiyeden kanunen tedavülde bulunan muayyen miktar fevkinde  ve ihtiyaç nisbetinde Türk liralarının karşı-
lığı yüzde yüz döviz olarak mahfuz  kalmak şartile münhasıran döviz mübayaasmda istimali ve bu suretle vücut 
bulacak olan döviz stokunun sarfedilebilmesi  de kezalik mukabili Türk liralarının aynı zamanda ihtiyat sto-
kuna iadesine bağlı tutulması zarurî görülmüştür. Bu yoldaki hareketle paramızın fiilî  istikrarı safhasına  giril-
miş olacağı ve bu safhada  her yerde mümasil tedbirlere tevessül edildiği şayanı kayıttır. 

23 Eylül 1930 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Memleketimizin ithalât mevsimlerile ihracat zamanlarının tamamen aynı aylara isabet etmemesi yüzün-
den döviz arzlarile bunlara karşı olan kambiyo talepleri tevafuk  etmemekte Türk evrakı naktiyesinin şimdiye 
kadar her sene takriben yüzde on beş derecesinde temevvücünü mucip olmakta ve binnetice millî paranın kıy-
meti sabit bir manzara arzetmekte bulunmuştur. Alınan tedabir neticesi olarak bir taraftan  devlet ve onun vü-
cudunu tertip eden müessesatın kambiyo ihtiyaç ve talepleri tanzim ve tensikine edilen itina diğer taraftan  millî 
ihtiyaçların mümkün olduğu derecede millî istihsalâtın temini hususuna milletin verdiği ehemmiyet yüzünden 
geçen bir kaç ay zarfında  millî paranın kıymeti âdeta sabit denecek bir şekilde kalmıştır. 

İhracat mevsiminin hulûlü hasebile ihracat emtaamızın satış bedelini teşkil eden ecnebi dövizlerinin bir-
den arzı piyasada mevcut ihtiyaçtan çok fazla  bulunmuş ve binnetice millî paranın tedavülde nedreti hasıl ol-
muştur. Memleketimizin iktisadî hayatında arzuya şayan olmıyan netayici tevlit edebilecek, millî istihsalatımı-
zın hariç piyasalarda rekabet kabiliyetini tenzil etmek suretile de bir çok zararları badi olabilecek ve aynı za-
manda da millî paranın kıymetinde bir istikrarsızlık manzarası gösterebilecek bu vaziyete çare ve tedbir ola-
rak Merkez Bankasının teşekkülüne tekaddüm eden zamanlarda dahi Türk evrakı naktiyesinin ihtiyatlarını 
ihtiyaç nisbetinde piyasaya arzolunacak fazla  kambiyonun iştirasına kullanmak ve yine lüzum hasıl oldukça 
bunları satarak tedavüle atılan miktar evrakı naktiyeyi yerine koymak suretile paramızı istikrar ettirmek der-
piş olunmaktadır. 

TEŞVİK! SANAYİ K A N U N U N U N 7 NCİ MADDESİNİN (C) FIKRASININ TEFSİRİNE DAİR 
BAŞVEKÂLET TEZKERESİ 

TEŞVİK1  SANAYİ  KANUNU  ÇERÇEVESİNDE  YER  ALAN  BİR  BAĞIŞIKLIĞA 
AÇIKLIK  GETİRİLMESİNE  İLİŞKİN  BAŞVEKALET  YAZISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

Maliye  Vekâletinin  21 Şubat  1928 Tarih  ve 21652/ 167 Numaralı 
Tezkeresi  Suretidir 

Teşviki sanayi kanununun 7 nci maddesinde sınaî müesseselerin nail olacakları müsaadat ve muafiyetler 
meyanında kazanç vergisi de dahil bulunduğundan müessesatı mebhuse satışlarından husule gelecek kazanç-
ların mezkûr vergiden muafiyetleri  tabiidir. Ancak mezkûr maddedeki muafiyetler,  sınaî müesseseler ile onla-
rın bulundukları arazi ve bu arazi dahilinde amele ve müstahdemlerin sıhhî ve içtimaî ihtiyaçlarına mahsus 
mebani dahil olmak üzere kâffei  müştemilât ve müesseseleri en yakın müsait demiryol, şose, liman veya sahile 
rapt için lüzumu olan her nevi nakliye tahmil ve tahliye vesait ve tesisatına hasr ve kasredilmiştir. 

Kanunu hazır mucibince kazanç vergisi; safi  kazançlardan istifa  edilmekte bulunmasına mebni bu ver-
giye müteallik muafiyetin  sınaî müesseselerin müştemilâtından sayılabilmek üzere mağazalar ve depolar ve 
idareler ve buralardan vaki olacak satışlardan mütevellit kazançlara şümulü muhtacı tefsir  görülmektedir. 

8 Haziran 1931 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Kanunun müessesatı sınaiyeyi himaye etmesi sırf  fabrikanın  yapılıp işlemesi için olmayıp mamulâtmın 
satılmasını teşvik dahi bu maksada dahil bulunmaktadır. Esasen teşviki sanayi kanununda fabrikaların  ka-
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zanç vergisinden istisnası kaydi konurken hiç şüphesizdir ki vazıı kanun bu muafiyetten  istifade  eden fabrika-
ların satış mahallini değil bizzat yapılan muameleyi istihdaf  etmiştiı. 

Bir fabrikaya  kazanç vergisi tarhedebilmek için fabrikanın  evvel emirde satış yapması lâzımdır. 

Bütün dünyada fabrikalar  hemen umumiyetle arazi, amele, kuvvei muharrike gibi hususî bir takım şart-
ların tahrı tesirinde olarak iş ve piyasa merkezlerinden uzak yerlerde tesis edilmiş olmakla beraber bunların 
hepsinde kolay iş yapabilmek noktasından mühim bir ticaret şehrine bağlı ve bu şehirlerde kendilerini temsil 
eden bir yazıhane veya satış mahalli vardır. Ve bu zaruridir. Fabrikasyonun bir ticaret işi olduğu kabul edil-
diğine nazaran bu zarureti kabul etmek de lâzımdır. Binaenaleyh münhasıran kendi mamulâtını satmak nok-
tai nazarından fabrikayı  teşviki sanayi kanununun tayin ettiği fabrika  hududu çerçevesi içine sıkı sıkı bağlamak 
memleketimizde terakki ve inkişafını  her vesile ile arzu ve temenni ettiğimiz millî sanayiin istikbalini baltala-
maktan başka bir netice vermez kanaatindeyiz. 

2 Mayıs 1928 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Kanunun müessesatı sınaiyeyi himaye etmesi sırf  fabrikanın  yapılıp işlemesi için olmayıp mahsulâtının 
da memleketimiz dahilinde satılmasını himaya ve teşvik dahi bu maksada dahil bulunmakta ve hatta kanun 
mamulâtı dahiliyenin memleket dahilinde sürüm ve revacını temin edebilecek ahkâmı da muhtevi bulunmak-
tadır. Bu maksat hasıl olabilmek için milli fabrikaların  münhasıran kendi imal eyledikleri eşyaya sergi olan ma-
ğazalarla bunları satmak için sahiplerinin tuttukları yazıhaneleri de kazanç vergisi muafiyetinden  müstefit  et-
mek teşviki sanayi kanununun hini vazında takio olunan siyasetin ruhu esasi ile kâmilen kabili telif  ve hatta 
bunun icabatından olması tabiî görülmüş olduğundan âtideki fıkranın  ilâvesini encümenimiz muvafık  görmek-
tedir. 

28 Kânunusani 1931 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Teşviki sanayi kanununun yedinci maddesinde gösterilen muafiyet  sınaî müesseselerle bunların bulun-
dukları arazi ve bu arazi dahilindeki kârfei  müştemilâta münhasır bulunduğu cihetle bu müesseseler tarafın-
dan mamul maddelerinin satışları için kanunun tayin eylediği hudut haricinde açılacak mağaza, depo ve ida-
rehanelerde vaki satışlardan mütevellit kazançların kazanç vergisi muafiyetinden  istifade  edemiyeceği ve bu 
itibarla tefsire  ihtiyaç olmadığı encümenimizce de anlaşılmıştır. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDAKİ KANUNA BİR MADDE TEZYİLİNE DAİR 
1/771 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

YABANCI  UYRUKLU  MÜHENDİS  VE  MİMARLARIN 
TÜRKİYE'DE  ÇALIŞABİLMESİNE  OLANAK  VEREN  BİR  YASA  DEĞİŞİKLİĞİ  TASARISI 

(NAFIA  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

7 Teşrinisani 1930 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizin ümran sahasında feyizli  bir inkişafa  mazhariyetini temin edebilecek amillerden birisi de: 

Bu sahada çalışacak fen  adamlarının memleketin ümran ihtiyacile mütenasip miktarda bulunmasıdır. 

Halbuki bir taraftan  memleketimizde yetişmekte bulunan mühendis ve mimarlar bu ihtiyacı tatmine kâfi 
miktarda olmamakla beraber diğer taraftan  yalnız Türk mühendis ve mimarlarının Türkiye'de icrayi san'at 
edebilmeleri için haiz bulunmaları lâzım gelen şartlardan bahis mühendislik ve mimarlık hakkındaki 1035 nu-
maralı kanun hükümleri müvacehesinde halen mer'i bulunan (Ecnebilerin hukuk ve vezaifi)  hakkındaki 23 Şu-
bat 1330 tarihli kanunun muvakkat maddesi ecnebi mühendislerinin yalnız bu kanunun neşri tarihindeki mük-
tesep haklarını tanımış ve bu hakları iktisap etmemiş olan ecnebilere Türkiye'de icrayi san'at edebilmek imkâ-
nını bırakmamıştır. 
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Binaenaleyh memleketin imar faaliyeti  çok defa  ecnebi mühendis ve mimarlardan da istifade  etmek ihti-
yacını hissettirmekte olduğu nazarı itibare alınarak kanunî şartlan haiz ecnebi mühendis ve mimarların da 
Türkiye'de icrayi san'at edebilmelerini veya mühendis ve mütehassıs sıfatile  Hükümet hizmetine alınabilme-
lerini temin etmek maksadile 1035 numaralı kanuna zeylolmak üzere merbut maddei kanuniye kaleme alınmış-
tır. 

MİLLİ İKTİSADİYATI KORUMA VERGİSİ HAKKINDA 
1 / 174 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

MİLLİ  EKONOMİYİ  KORUMA  VERGİSİ  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

2 Teşrinisani 931 

ESBABI MUCİBE 

Dünya, büyük bir iktisadî buhran geçirmektedir. Bu buhran umumî, şamil bir manzara arzetmekte ol-
duğu gibi her memleketin dahilî hayatında da derece derece mahsustur. İçinde yaşadığımız günler, umumî ha-
yata taallûk eden işlerin daima iktisadî hayatın icabatile hemahenk olmasını emretmektedir. 

Bütçe tevazününde olduğu gibi, iktisadî muvazeneyi de büyük bir dikkat ve ihtimamla temine çalışan 
Hükümet, dünya iktisadiyatının geçirmekte olduğu bu sarsıntı karşısında gerek milli paramızı, gerek millî ik-
tisadiyatımızı korumak için icap eden bütün tedbirleri almak mecburiyetindedir. Bu tedbirler 1932 malî ssne-
sine ait bütçenin tesbiti sırasında ehemmiyetle nazarı itibara alınacak ise de vaziyet içinde bulunduğumuz malî 
sene içinde başkaca ve âcil bazı tedbirlere müracaatı zarurî kılmaktadır. Bu, tedbirler cümlesinden olmak üze-
re, millî iktisadiyatı koruma vergisi unvanı altında muvakkat mahiyette bir vergi ihdası derpiş edilmiştir. Tür-
kiye Cumhuriyeti hududu dahilinde çalışan kâffei  hizmet erbabı bu vergi ile mükellef  tutulmuştur. Devlet teş-
kilâtına dahil en yüksek makamlardan en küçüğüne kadar bilâ istisna her şahıs bu vergiyi vereceği gibi, Dev-
let teşkilâtı haricinde kalan hakikî veya hükmî şahıslar nezdinde veya onlara merbut olarak çalışan hizmet er-
babı da aynı suretle ve aynı nisbetler üzerinden vergi vereceklerdir. Devlet uzviyetinin ve millî iktisadiyatın 
müdafaası  için, memlekette yaşayan ve muayyen bir bedel mukabilinde bir yere merbut olarak çalışan her şa-
hıs için gıda maddelerindeki ucuzluk nazarı dikkate alınarak bu mükellefiyet  tesis olunmuştur. Verginin mu-
vakkat mahiyette olacağı mülâhazasile kazanç vergisi ile tevhidi cihetine gidilmemiştir. Projede asgarî maişet 
seviyesi olarak, ayda 30 lira ve ondan daha aşağı istihkakı olan şahısların maaş, ücret ve yevmiyeleri vergi mev-
zuu haricinde bırakılmış ve bu suretle kazançları ancak maişetlerini temine kifayet  edecek derecede olanlar mü-
kellef  tutulmamıştır. Keza hiç bir yere merbut olmayarak seyyar halinde çalışan serbest mesaî erbabı ile zira-
atte müstahdem işçiler ve rençberler bu vergiden muaf  tutulmuştur. 

26 Tesrinisani 1931 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Hemen bütün memleketleri şümulü hududu dahiline alan iktisadî buhran ve tekallübatın vuzuh ve sara-
hatle görülmesi mümkün olmıyan netayici muvacehesinde azamî teyakkuz ve dur endişi ile hareket etmek ve 
ittihazı lâzım gelen tedbirlere tevessül eylemek umumî vaziyetin ibram eylediği hakikatlardandır. 

Bu icaplara ittiba ederek Hükümetimizin hadisatı önlemek ve büyük sarsıntıları vukuundan evvel berta-
raf  etmeğe teşebbüs eylemesi memleket işlerinde takdir ile karşılanacak bir ihtimamı ifade  eylemektedir. 

Büyük tedbirler büyük fedakârlıklara  mütevakkıf  olduğuna ve bu fedakârlıkların  bütün vatandaşlar ta-
rafından  seyyan bir nisbet dahilinde deruhde edilmesi zarurî bulunduğuna nazaran lâyihanın istihdaf  eylediği 
mevzu ve matrahın ve tesbit eylediği vergi nisbetlerinin bu gayeye doğru yaklaştıracak mahiyette bulunduğu 
da aşikârdır. 

MUAMELE VERGİSİ KANUNU MAKAMINA KAİM 1 / 41 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

YENİ  MUAMELE  VERGİSİ  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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2 Şubat 1931 

ESBABI MUCİBE 

15 Şubat 1926 tarihli ve 735 numaralı kanunla ihdas edilmiş olan umumî istihlâk vergisi ilk muamelei 
ticariyeden son muameleye kadar vuku bulan her satış ve muamele için tahakkuk ettirilmekte ve bu tarz ticarî 
işlerin serbestçe cereyanını ihlâl ettiği kadar cibayet ve kontrolü da müşkülâtı ve alâkadarların mütemadi su-
rette izaç edilmesini icap ettirmekte idi. 

Umumî istihlâk vergisinin verdiği bu netice] bertaraf  edilmek ve vergisinin bir defada  satışların ve mua-
melâtın mebde ve menbalarında alınması temin olunmak maksadile daha umumî bir tahakkuk ve cibayet tarzı 
aranılmış ve umumî istihlâk vergisi yerine kaim olan 21 Mayıs 1927 tarihli ve 1039 numaralı muamele vergisi 
kanunu kabul edilmişti. 

Bu kanuna nazaran; 
1 - Memleket dahilinde mütenevvi muamelâtı ticariyeye mevzu teşkil eden mevaddın vergisi kuvayi mu-

harrike ile müteharrik sınaî müesseselerden, 

2 - Ecnebi memleketlerden Türkiye'de istihlâk edilmek üzere ithal edilen mamul maddelerin vergisi bu 
mevaddın gümrüklerden çıktıktan sonra iktisap ettiği kıymetler üzerinden ve ithali müteakip, 

3 - Ecnebi-memleketlere ihraç edilecek bilûmum maddelerin vergileri ihraç sırasında, 

4 - Kredi müesseselerine ve sigorta muamelâtına ait olan vergiler de kredi ve sigorta müesseselerinden, 

Dahilî istihlâk ve muamelâta inikâs edebilecek şekilde alınması takarrür etmiştir. 

1927 senesinden beri mevkii tatbikte bulunan bu verginin mahiyeti itibarile iktisadî hayata olan menfi 
tesiri malûm olduğundan, imkânın müsaadesi nisbetinde tahfifine  doğru gidilmek istihdaf  edilen gayeler yanın-
dadır. 

Geçen sene kabul edilen bir kanunla her nevi buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf,  darı, pirinç, nohut, fa-
sulye, bakla vesair hububat ve un ve kepek ile pamuk ipliğine ait ihracat muamele vergisi ilga edilmiş ve bu il-
ganın bilûmum ihracat mevaddına teşmil edileceği de vadolunmuştur. 

Takdim olunan proje ile bu vait icra kılınmaktadır. 

İhracat mevaddına ait verginin ilgası dolayısile, muamele vergisi kanununun yeni baştan tetkikine ihti-
yaç görülmüş ve tatbikatın verdiği neticelere göre icap eden maddelerin tadil ve ıslahı ve verginin suhuletle 
kabili tatbik bir hale getirilmesi ehemmiyetle nazarı dikkate alınmıştır. 

Bu cihetlerin temini kanunun bazı maddelerinin tadilile kabili temin olamıyacağı anlaşılması üzerine 
muamele vergisi kanunu yeniden yazılmak zarurî olmuştur. 

26 Mayıs 1931 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

21 Mayıs 1927 tarihli ve 1039 numaralı muamele vergisi kanununun maksadı tedvini ilk muameleden 
son muameleye kadar vaki olan her satış ve muamele için bir vergi tahakkukunu istilzam eden ve verginin ci-
bayet ve kontrolunda müşkülât gösteren ve alâkadarların mütemadi surette izaç edilmesine sebebiyet veren 
ve ticaret işlerinde matlup olan serbestiyi ihlâl eden 15 Şubat 1926 tarihli ve 735 numaralı umum istihlâk ver-
gisine ait kanunun mevkii meriyetten kaldırılmasından ibaretti. 

Halbuki bu muamele vergisi kanununun meriyet mevkiine geçmesinden beri sanayi erbabı tarafından 
gerek vergideki mükerrerlik ve gerek sanayiimiz üzerindeki ağırlığı dolayısile vaki olan şikâyetler ve müracaat-
lar gösteriyor ki asıl istihdaf  edilen verginin emin ve salim bir tarzda bu kanun ile de mümkün olamadıktan 
başka derpiş olunan kolaylıkta mükellefe  bahşedilememiş ve ondan dolayı da Hükümetimizce bazı tadilât ya-
pılması zarureti hasıl olmuştur. 

Muamele vergisi gayri safî  hasılat üzerinden alınması dolayısile sanayi erbabını müşkül vaziyetlere düşü-
recek kadar ağır olduğuna ve tatbikat itibarile de bütün hüsnü niyetlere rağmen daima izaçlara ve şikâyetlere 
.sebebiyet vereceğine şüphe yoktur. Ondan dolayı bu verginin sanayi müesseselerimizden alınmaması imkâ-
nının temini Hükümetin esbabı mucibesinde yazmış olduğu gibi encümenimizin de cümlei temenniyatından 
ise de malî ihtiyaçlar sebebile böyle bir verginin şimdilik ilgası cihetine gidilemiyeceği ve millî sanayiimiz üze-
rindeki menfi  tesirlerini mümkün mertebe tahfif  edecek ve inkişafına  engel olmıyacak ve hali hazır iktısadiya-
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yatımıza nisbeten daha ziyade uygun ve tatbiki daha adilâne ve daha kolay olabilecek bir şeklin tesbiti ve lâyi-
hada ona göre tadilât icrası da aynı zamanda kararlaştırılmıştır. 

İşte bu mülâhaze dolayısiledir ki muamele vergisini sınaî müesseselerin umumuna teşmil eden ve şimdi-
ye kadar bu nevi vergiyi vermiyenlerin dahi mükellef  tutulmasını âmir olan birinci madde on beş beygir kuvve-
tinden aşağı kuvvei muharrike ile çalışan müesseselerin vergisinden istisnalarını ve bu suretle vergi yükünden 
kaçınmak için motörlerini kaldırmak zaruretinde kalan ve binaenaleyh iptidailiğe rücu eden veya etmek isti-
dadını gösteren ufak  sanayiin yaşamasına imkân bırakacak bir hükmün konması suretile tadil edilmiştir. 

1 / 33 NUMARALI ARAZİ VERGİSİ KANUN LÂYİHASI 

ARAZİ  VERGİSİ  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

9 Şubat 1931 

ESBABI MUCİBE 

Türkiye'de şimdiye kadar arazi vergisine ait müstakil bir kanun tanzim kılınmamıştır. Bu gün tarh ve 
cibayet edilmekte olan arazi vergisi, 1302 tarihli emlâk nizamnamesile ona müteferri  ahkâma istinat eylemek-
tedir. Şu kadar ki bu nizamname, başlı başına mükellefiyet  tesisine kâfi  olmadığından, nizamnamenin neşrin-
den evvel veya sonraki tarihlerde vaz ve kabul edilmiş olan diğer ahkâmın da nazarı itibare alınması icap et-
mektedir. • 

Arazi vergisi arazinin tahrir usulile bulunan kıymetlerine istinat eylemektedir: Memleketimizde yeniden 
bir tahriri umumî icrasile, tahrir kaidesi üzerine vergi tarhı tekerrür ettiği tarih 1275 senesidir. Bu gün cari olan 
arazi vergisinin tesisi mebdei de bu tarihtir. Bu tarihte arazi vergisi olarak vazolunan vergi nisbeti, tahrir kıy-
metinin binde dördüdür. 

Bu nisbet yirmi sene devam etmiştir. 1295 senesinde, 1296 senesi martından muteber olmak üzere, bila-
hare kanuniyet iktisap eden vergi kararnamesile arazi öşür veren ve öşür vermiyen unvanı altında ikiye tefrik 
edilmiş ve öşür veren arazi, sabıkı veçhile kıymetlerinin binde dördü ve öşür vermiyen arazi de kıymetlerinin 
binde sekizi nisbetinde arazi vergisine tabi tutulmuştur. 15 Nisan 1303 tarihinden itibaren öşür veren arazinin 
vergisi binde altıya ve öşür vermiyen arazinin vergisi de binde ona iblâğ edilmiştir. 

17 Şubat 1341 tarihli kanunla, aşarın ilgasını müteakip, öşre tabi arazinin vergisi sekiz misline iblâğ edi-
lerek binde kırk sekiz olarak tesbit kılınmıştır. Öşür vermiyen arazi vergisi ise hali sabıkında bırakılmış, su al-
tında kalmak ve bataklık haline gelmek dolayısile intifa  edilememekte olan yerlerden de binde dört nisbetin-
de vergi alınması kabul olunmuştur. 

Bu vaziyet, bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin asıllarile tevhidine dair olan 18 Mayıs 1929 tarihli ve 
1454 numaralı kanunun mer'iyet mevkiine girmesine kadar aynı vaziyette kalmıştır. İşbu kanun ile arazinin 
öşür veren ve öşür vermiyen namları altındaki taksimi kaldırılarak bu günkü rayice göre tahrir gören yerler 
için vergi nisbeti binde on ve 1331 senesindeki kıymetleri üzerinden vergi alınan yerlerde de binde altmış beş 
olarak vergi alınması ciheti iltizam edilmiştir. 

Ziraatte kullanılan veya ziraate müsait bulunan arazi ile, ziraate müsait olmıyan araziyi, aynı hükme 
tabi tutmak, ziraate müsait olmıyan arazi aleyhine bir hareket olduğu kadar, belediye hudutları dahilinde bu-
lunan iratsız arsaları ziraat arazisi nisbetinde teklif  etmek de ağır bir vaziyet ihdas etmiştir. Bu ciheti tadil ede-
rek vergiyi, arazinin nev'ine göre, vaz'ı aslisine irca etmek zarurî görülmüştür. Aynı zamanda, bina iratları ver-
gisi kanunile, üzerinde sakaf  bulunmıyan ve bina mütemmimatından olmıyan bilûmum arsalar da, arazi vergisi 
mevzuuna alınmış olduğundan, bu nevi arazinin de, arazi vergisine ait hükümler arasına girmesi icap etmekte-
dir. 

Bu mebdeden hareket edilerek tanzim kılınmış olan arazi vergisi projesinin esaslı hatları aşağıda irae kı-
lınmıştır : 

1 - Şimdiye kadar arazi vergisine ait muafiyetlerden  bir kısmı teamüllere ve müteferrik  kararlara istinat 
etmekte idi. Bu hususta tetkikat yapılarak arazi vergisi muafiyetleri  hali hazır ihtiyaçlarına göre tensik ve ted-
vin edilmiş, bilhassa memleketimizde ziraî inkişafı  ve bağ, meyvelik, orman tesisini ve nümune fidanlıkları  vü-
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cude gelmesini teşvik edecek muafiyetler  vaz ve ihdasile vergiye iktisadî menafiimizi  de koruyacak bir veçhe 
verilmiştir. 

İstifade  kabil olmıyan taşlık ve bataklık arazi, vergiden muaf  tutulmuş ve muayyen bir mıntakaya iskân 
edilen muhacirlere ve aşiretlere tahsis edilen arazi için de üç sene muafiyet  kabul edilmiştir. 

2 - Üzerinde bina bulunmıyan iratlı arsalarla iratsız arsalar mahiyetleri itibarile arazi mevzuuna alınmış 
ve şu suretle bina iratları vergisile arazi vergisi mevzularının sarih bir tarzda tefriki  temin olunmuştur. 

3 - Şehir ve kasaba ve köyler içindeki iratsız arsaların vergi mevzuu haricinde bırakılması muvafık  gö-
rülmemekle beraber bunlardan ziraat arazisi derecesinde vergi alınması da muhik olamıyacağı düşünülerek 
bu kısım arsaların vergi nisbetleri, ziraat arazisinin nısfı  derecesine indirilmiştir. 

4 - Verginin, arazinin iradı üzerinde alınması gayedir. Ancak arazinin iratlarının tayininde diğer mem-
leketlerde tatbik edilen usulün de, henüz bu maksadı temin edecek bir tekâmül arzedememiş olduğu da ma-
lumdur. Memleketimizde ziraat usullerinin ve şekillerinin henüz intizam altına alınmamış bulunduğu bir za-
manda vergiyi irat üzerinden almağa ve arazi iratlarının tayinine imkân da bulunamamaktadır. Bu imkân ha-
sıl oluncıya kadar kıymet esasına devamda zaruret görülmüştür. 

Arazinin usulü tahriri hakkında tecrübe kanunile yapılmakta olan tecrübelerde henüz kat'î neticesini 
• verememiş olduğundan bütün bu mülâhazat, nazarı dikkate alınarak, arazinin umumî tahririle kıymetlerinin 

tayini keyfiyeti  şimdilik hususî hükümlerine bırakılmıştır. 

10 Haziran 1931 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Kanun lâyihasında arazi vergisinin tarh ve cibayetinde şimdiye kadar istinat edilen 1302 tarihli emlâk 
nizamnamesile bundan evvel ve sonra neşrolunan mevzuatı toplu olarak ve tek bir kanun halinde tedvin ey-
lemek ve günün icaplarına göre muafiyet,  nisbet, emsal ve hususî tadilât gibi esasa ve tatbikat şekillerine taal-
lûk eden hususatı ikmal ve ıslah etmek gayesi istihdaf  edilmiştir. 

Ancak arazi gibi verim ve geliri cevvî ve iktisadî şeraitin umumiyetle tahminlere sığmıyan tahavvülâtı-
na tabi olan bir matrah üzerinden alınan verginin kıymet üzerinden tahakkuk ettirilip cibayet edilmesi kıymet 
üzerinde hususî tadilât hakkında ne kadar geniş hareket edilir ve ne kadar kolaylık temin olunursa olunsun 
hukukun ziyama imkân bırakmıyacak adilâne bir tarzın tesisini imkânsız bırakacaktır. 

Hükümetin dahi kanun lâyihası hakkındaki esbabı mucibesinde bu ciheti bütün ehemmiyetile nazara 
alarak hakikî irat üzerinden vergi tahakkuk ettirmek esasını bir gaye olarak istihdaf  eylediğine işaret mucibi 
memnuniyettir. Filhakika Hükümetin esbabı mucibesinde de izah edildiği veçhile hakikî irat üzerinden vergi 
tahakkuk ettirilmesi ideal bir şekli ifade  ediyorsa da bunun tatbikatının müşkülâtı ve istilzam edeceği büyük 
fedakârlıklar  bu gün ne kabili iktiham ve ne de verginin bu günkü hasılı ile mütenasiptir. 

Filhakika arazinin bu günkü kıymetleri aralarında kabili mukayese olamıyacak derecede muhtelif  mik-
yaslara istinat etmektedir. İlk tahrir 1275 senesinde yapılmış ve arazi 1295 de kısmen bir yoklamaya tabi tutul-
.muştur. 1341 tarihinde aşarın ilgası üzerine 64 kazada umumî tahrire teşebbüs edilmiş ve bu tahrir 12 kazada 
intaç edilmiş denilecek hale gelmiştir. Buna nazaran araziden bir kısmının kıymetleri 1275 ve 1296 senelerindeki 
kıymetleri ve bir kısmının da ferâğ  ve intikâl ve diğer muamelât ile teayyün eden kıymetleri ile temsil edilmek-
te ve 1331 senesine kadar altın ile ifade  edilmekte iken 1331 senesinden itibaren her hangi bir sebeple muamele 
gören veya taksitli satışlara tabi olan arazi ile 12 kazanın arazisi de umumî tahrir neticesinde o senelerin esasen 
yüksek olan rayiç kıymetlerine göre bu günkü nakit ile ifade  edilmektedir. Vakıa kıymeti altın ile ifade  edilmiş 
olan arazinin kıymetleri 24 Mayıs 1929 tarih ve 1454 numaralı kanun ile 6,5 emsalile darp olunarak bu günkü 
nakit farkları  az çok bertaraf  edilmeğe çalışılmış ise de böyle uzun bir tarihî devreye ait muamelât ile kıymet 
rakkamlarının muhtelif  senelerdeki rayiçlerinin kabili mukayese olabilmesi imkânı mevcut olmadığından kıy-
metler üzerindeki büyük tefavütler  izale edilememiştir. 

Teklif  olunan kanun lâyihası ile Hükümet verginin mesnedini teşkil eden kıymet üzerinde bu gün azamî 
derecede mevcut olan gayri müsait şerait dahilinde haksızlıkları imkân hududu dahilinde bertaraf  etmeğe ve 
umumiyet itibarile bu hududa az çok yaklaşmağa çalışmıştır. 
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PULLUK İMALÂTHANELERİNE YARDIM HAKKINDA 
1/871 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

YERLİ  PULLUK  ÜRETİMİNİ  TEŞVİK  YASASI  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

12 Mart 1931 

ESBABI MUCİBE 

Türkiye muhiti ziraisinde kullanılan pulluklar ecnebi ve yerli markalar olmak üzere ikiye ayrılır. Güm-
rük istatistiklerine nazaran 1923 senesinden 1928 senesine kadar memlekete ithal olunan ecnebi marka pulluk-
ların senevi vasatisi yekûnu 450 000 lira kıymetindedir. Umum piyasa satışının % 90 nını ecnebi pulluklar ve 
% 10 unu da yerli pulluklar teşkil etmektedir. 

Memlekete giren ecnebi pulluklar ekseriyetle vaziyeti ziraiyemiz şartlarına uygun değillerdir. Alman veya 
Çekoslovak fabrikalarının  cihan piyasaları için imal etmiş oldukları bittabi memleketimize de ithal edilmekte 
ve bazı küçük etütlerle pek cüzî tadilâta mazhar olmaktadır. Piyasada satılan ecnebi pullukları memleketimize 
bihakkın uygun tipler olmadığı ve kat'iyen esaslı bir etüt mahsulü bulunmadığı bir çok senelerden beri yapılan 
tecrübelerden anlaşılmıştır. 

Ticaret kasdile ithal olunan pullukların şeraiti ziraiyemize uygunsuzluğundan sarfınazar  iktisadî bünye-
mize de ayrıca icrayi tesir etmektedir. 

1927/ 1928/ 1929 ve 1930 seneleri zarfında  idarei hususiye bütçelerine yalnız pulluk ve mümasili için 
vazolunan tahsisat yekûnu 806 128 lira olup, senevî vasatisi 201 532 lira teşkil etmektedir. Bu rakam içinde 
firmaların  yaptıkları serbest satışlar dahil değildir. Ecnebi pulluklar hakkında arzolunan maruzat pulluk me-
selesinin, dahilden temin ve tedariki fikrini  ortaya atmaktadır. Bu işin memleket dahilinde temininden elde 
edeceğimiz faydaları  kısaca şöyle hulâsa edebiliriz: 

1 - Dahilî imalât bir kontrola tabi tutulacağından yapılacak pulluklar arzu ve şartlara uygun olacaktır. 

2 - Senevi pulluk için verilen para dahilde kalacaktır; bu menfaattan  başka bu şubei sanatında 
memlekette yer tutması temin olunacaktır. 

3 - Dahilî imalâthaneler teşvik ve teğip edildiği takdirde, Türkiye'nin bir hali harpte pulluksuz kalmaması 
temin edilecektir. 

Elyevm memleketin dört, beş yerinde küçük motörlerle mücehhez imalâthaneler vardır ki senevî satış-
ları 3-4 bin pulluktan ibarettir. Bu imalâthaneleri daimi bir fen  kontrolü allında bulundurarak imalâtdaki hen-
desi hataların tekevvününe mani olmak ve kullanılan mevadı iptidaiyenin matluba muvafakatini  temin etmek 
ve bu müesseselerin eksik olan bazı makinalarını Devlet yardımile mübayaa eylemek ve mamulâtı bir primle 
himaye etmek suretile yapılacak kanunî yardımların ati için büyük bir menfaat  temin edeceği ve bu gibi yerli 
pulluk imalâtı meselesinde memlekette yer tutmasına saik olacağı Vekâletimizce kaviyyen ümit edilmektedir. 

24 Mart 1931 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Memleketimize dünyanın her bir tarafından  pulluk girmekte ve hatta dün bizden ayrılan yerlerden bile 
pulluk ithalâtı vaki olmakta ve bu yüzden de hayli paralarımız harice çıkmaktadır. Halbuki memleketimiz da-
hilinde bu türlü alât yapacak müesseselerin bulunduğu da görünmektedir. Nitekim geçenlerde Millî İktisat 
Cemiyetinin açmış olduğu ziraat teknik sergisinden bir çok sanatkârlarımızın bu imalâtı muvafık  evsafta  yap-
makta oldukları ve yalnız kendilerinin bu yoldaki mesailerinin inkişafı  için himaye ve teşvika muhtaç bulun-
dukları anlaşılmakta idi. 

Muattal bir halde bulunan buharlı terazili pulluklardan istifade  etmek ve millî serveti kederden kurtar-
mak ve diğer taraftan  tevsii ziraate yardım edebilmek için bunların sarfedecekleri  yerli maden kömürlerinin 
tenzilâtlı tarifeye  tabi tutulması, yerli alâtı ziraiyenin sürümünü temin için imalâthane sahiplerinin çiftçiden 
alacakları azamî bir sene vadeli satış senetlerinin Ziraat Bankasınca iskonto edilmesi ve imalâthane sahipleri-
nin ellerinde bulunan istok mamulâta karşı diğer mahsulâtı arziye gibi karşılık tutularak avans verilmesi, alâtı 
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ziraiyenin istimal müddetinin arttırılması ancak yedek parçalarının kolaylıkla ve ehven bir surette bulunabil-
mesine vabeste olduğundan bunu teminen acentalarına satış fiatlarının  mürakabesi ve yedek parçası bulundur-
malarının mecburî tutulması ve ziraat makinisti yetiştiren hususi müesseselerin himaye ve teşviki ve kursların 
açılması gibi hususatın hükümetçe nazarı itibare alınması encümenimizin de cümlei temenniyatındandır. 

ÖLÇÜLER HAKKINDA 1/ 324 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

2 Kânunusani 1929 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde ticaret sahasında, alış verişte iki türlü mikyasın, metre ile arşının, okka ile kilogramın 
her ikisinin de istimali yüzünden muamelâtı ticariyede vukua gelmekte olan teşevvüşat, izahtan müstağni ola r 

cak derecede herkesin malûmudur. Evzan ve ekyal hususunda biri an'anevî ve millî, diğeri Avrupai iki mikya-
sın istimali ihracat ve ithalât ticaretlerinde erbabı ticaret ve halkın bir çok zararlara katlanmasına badî oldu-
ğu gibi ticareti dahiliyemizde de başka bir şekilde mahzuru daî bulunmaktadır. Memleket dahilinde kendimize 
mahsus mikyaslar şimdiye kadar yeknesak ciddî memlekete âm ve şamil hiç bir kontrol ve mürakabeye tabi 
tutulmadığı gibi mevcut ölçüler hiç bir muayyen esasa istinat etmiyecek derecede tenevvü ve tehalüf  eylemek-
tedir. Bu gün memleketimizde pek muhtelif  ölçüler kullanılmaktadır. Ezcümle vezin ölçüleri olarak (kantar, 
batman, çeki, okka, kilo, nökey, ayar) uzunluk ölçüleri olarak (metre, mimar arşını, çarşı arşını, endaze, yar-
da, mil, kulaç, kadem) satıh ölçüleri olarak (metre murabbaı, mimar arşını murabbaı, dönüm, evlek) hacim öl-
çüleri olarak (metre mikâbı, mimar arşını mikâbı, anbar, litre, İstanbul kilesi, kot, çap, robik, ölçek, şinik, he-
vaî, yarım, mut, tas, timen, testi) namile türlü türlü ölçüler kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan maa-
da beynennas büyük araba, kaşık, düzüne, deste, grose gibi muhtelif  namlar altında daha bir takım mikyaslar 
istimal olunmaktadır. Asıl şayanı dikkat olan nokta salifüzzikir  ölçülerde bazısının bazı mahallerde ayrı ayrı 
mahiyet arzetmesidir. 

Meselâ: Kantar kırk dört okkadan ve batman altı okkadan ibaret bir mikyas olduğu halde Kayseri ve 
Sivas'ta bir batman altı okka hesabiie otuz batman bir kantar, Kilis'te ve Maraş'ta yüz batman bir kantar ve 
iki buçuk okka bir batman itibar edilmektedir. Ödemiş'te kırk dört okka itibar edilen bir kantar palamut mah-
sulünde elli iki, zeytin yağında kırk sekiz, incir mamulâtında kırk beş okka addedilmektedir. Uşak'ta çeki tabi-
ri (1 1 / 4) okkaya Kilis'te ise beş batmana, bilâdı sairede ise iki yüz elli kiloya mukabil olarak istimal olun-
maktadır. Hulâsa memleketimizin hemen her şehir ve kasabasında ayrı ayrı mahallî ölçüler kullanılmakta olması 
ve bunların bir esas üzerinden mürakabe edilememesi ticaret muamelâtında intizam ve insicamın teminini gayri 
mümkün bir hale getirmiştir. 

Sistem metrik denilen metre usulü Fransa'dan sonra muhtelif  devletlerde atideki tarihlerde kabul olun-
muştur. 

İtalya 1803 Avusturya - Macaristan 1876 
Belçika 1821 Portekiz 1864 
Yunanistan 1836 İsviçre 1877 
İspanya 1859 Norveç 1882 
Almanya 1832 

1870 tarihinde Fransa Hükümeti bu meselenin beynelmilel bir komisyonda müzakeresini derpiş ederek 
komisyon in'ikat etmiş 1875 senesinde (Konvention de metre) e müncer olmuştur. İşbu mukaveleye Türkiye, 
Almanya, Avusturya, Arjantin, Belçika, Danimarka, Müttehidei Amerika, Fransa, Macaristan, İtalya, Nor-
veç, Peru, Portekiz, İsveç, İsviçre, Venezüellâ Hükümetleri vaz'ı imza etmişlerdir. 

Konferansta  Devleti Osmaniye namına murahhas bulundurularak mukarrerata iştirak edilen ve hatta 
düveli mütemeddinei saire gibi konferansın  tarihi içtimaından pek çok evvel yani 1869 tarihinde 14 Eylül 1285 
tarihli bir kanun neşredilmiş ve kanunu mezkûrun onuncu maddesi mucibince 1290 tarihinden itibaren mik-
yasatı cedidenin ez'af  ve eczası resmen mevkii mer'iyete girmişse de bilâhare tatbikatında müşkülât yüzünden 
mikyasa» âşariyenin mecburiyeti istimali tehir edilmiş her iki cins mikyasın istimali fiilen  serbest bırakılmıştır. 
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Gerek dahil! gerek beynelmilel münasebatı iktisadiyede bir esas üzerine tensik edilen nıikyasat ile mua-
melede bulunmak muamelei ticariyeyi basitleştireceği ve hesabatı teshil edeceği cihetle memleketimizin terak-
kii iktisadisi düşünülürken bu cihetin nazarı dikkatten dur tutulmaması icap eder. Bir taraftan  memleket da-
hilinde evzan ve ekyalin tevhidile bunları sıkı bir surette mürakabe etmek, diğer cihetten kendi arzumuzla 
mezkûr ittihada iltihak etmek, gerek menafii  iktisadiyemiz gerek beynelmilel bir hususta bir mevki ihraz etmesi 
noktai nazarından elzemdir. 

4 Mayıs 1929 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Memleketimizde ve alemi ticarette kullanılmakta olan uzunluk ve ağırlık ve hacim ölçülerinin hiç birisi 
ilmî ve muayyen esasata müstenit değildir. Her vilâyet veya şehre göre bir türlü ölçü kullanılmasından sarfı 
nazar aynı ismi taşıyan ölçülerin de her vilâyet veya mıntıkada başka bir miktarı ifade  eylediği veya aynı mik-
tardan ibaret olanların ayrı ayrı isimler taşıdığı bazı yerlerde ölçülecek maddeye göre aynı ismin kemmiyet 
noktai nazarından tahalüfe  uğradığı cümlemizin malûmudur. 

Meselâ: 

Hacim ölçülerinde bazı yerlerde külek dahi denilen ve vahidi kiyasî addolunan bir kile buğday İstanbul'-
da 24 okka itibar edildiği halde İnebolu'da 40, Akşehir'de 120, Urfa'da  144, Merzifon'da  ise 192 kiyyedir. An-
kara'da ise'yarım denilen ve 12 kilodan ibaret bir ölçü kullanılır. 

Ağırlık ölçülerinde bazı yerlerde 1 batman 4 okkayı diğer bir kısım yerlerde ise 2,5 veya 6 okkayı 
ifade  eder. Bazı mahallerde 44 okkadan ibaret olan bir kantar diğer yerlerde 90 ve hatta 100 ve 180 okkaya 
kadar çıkarılır. 

Veya palamut mahsulü için 52 okka olan bir kantar, zeytinyağı için 48 ve incir için ise 45 okkadır 
denilir. 

Hayatı iktisadiyemiz noktai nazarından ehemmiyeti derkâr olan arazi ölçülerinde kullandığımız dönüm 
tabirinin bazı yerlerde 40 X 40 = 1600 arşın terbiini ve diğer bir kısım yerlerde de 45 X 45 = 2025 veya 49 x 
49 = 2361 arşın murabbaını ifade  eylemesi kadar acınacak bir manzara tasavvur edilebilir mi? 

İstanbul'da bir çarşı arşını denilen ölçü 68 santim olduğu halde Urfa'da  70, Bafra'da  76, Beyşehri'nde 
ise 65 ve Çorum'da 68,5 dir. 

Zirai mimarî denilen arşın ise 75 santim küsurdan ibarettir. 128 tarihli mevakat ve evzan ve ekyali cedide 
kanununun mevkii mer'iyete vaz'mdan ve kanunu mezkûrun da ihtiyarî bir hale terkinden sonra zaten karma 
karışık olan ölçülerimiz büsbütün zihinleri yoracak ve hesapları alt üst edecek bir şekilde tenevvüa uğramış-
tır. Okka ile kiloyu, dirhemle gramı, metre ile arşın veya endazeyi karıştırmadık kimse kalmamış ve bu iki tür-
lü ölçülerin aynı zamanda istimali âlemi ticarette ayrıca ve bize mahsus ve fuzulî  bir hesap meselesi meydana 
çıkarmakla beraber bir çok yanlışlıklara ve hatta ihtikâra dahi sebebiyet vermiştir. 

TİCARET MUKAVELESİ VEYA (MODÜS VİVENDİ) AKTETMİYEN DEVLETLER ÜLKESİNDEN 
TÜRKİYE'YE YAPILACAK İTHALÂTA DAİR KANUN LÂYİHASI 

TİCARET  SÖZLEŞMESİ  İMZALANMAMIŞ  ÜLKELERDEN  YAPİLACAK 
DIŞALIMI  DÜZENLEYEN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

2 Nisan 1931 

ESBABI MUCİBE 

Türkiye Cumhuriyeti, ithalât ve ihracatını muayyen bir usule bağlamak ve böylece millî ticaretin inki-
şafını  temin eylemek, ticaret muvazenesini memleket iktisadiyatına rahne verecek teadülsüzlüklerden 
vikaye etmek maksadile bir çok ecnebi devletler ile ticaret muahedeleri akdetmiş veya bu mukavelelerin 
akti müzakeresine girişerek neticeye intizaren "Modüs Vivendi"ler yapmış olduğu halde, bazı ecnebi dev-
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ietler hükümetlerinin böyle bir mukavele veya muvakkat itilâfname  imzasından, vuku bulan müteaddit teşeb-
büs ve tekliflere  rağmen, imtina eylemekte devam ettikleri meşhut olmaktadır. Bu gibi Hükümetler kendi 
ülkelerinden Türkiye'ye vaki ithalâtın umumî tarifemize  tabi tutulmasında dahi kendi iktisadi menfaatleri  için 
kâfi  derecede kuvveti haiz bir tesir görmedikleri cihetle bizimle herhangi bir tarzda bif  itilâf  akti lüzumunu 
hissetmemektedirler. Bu sebeple millî iktisadiyatımızın zarardan vikâyesi için, tatbikına kat'î zaruret 
hissedildiği zaman vazolunmak üzere, böyle devletler ülkesinden Türkiye'ye vaki ithalâtı menetmeğe yahut 
tahdit veya takyit eylemeğe matuf  tedbirler ittihazı salâhiyetinin Hükümete itası memleket menfaati  ica-
batında görülmüştür. 

25 Mayıs 1931 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye iktisadî münasebette bulunduğu devletlerin ekserisile ticaret mukavelesi veya modüs vivendi 
aktettiği halde bazı devletlerle hiç bir mukavele aktedilememiş ve bu devletler zaman zaman Türkiye emtiası-
nın ithale karşı ağır resimler koymakta ve bu suretle Türkiye ihracatını müşkilâta maruz bırakmaktadır. Buna 
mukabil ticaret mukaveleleri aktetmiyen devletlerin ithalâtına karşı yapabileceğimiz ancak âzami tarifenin 
tatbikatından ibarettir. Mukavele aktetmiyen devletlerin ise bizim ihracatımıza karşı koydukları resim bazan 
rusumu mania derecesinde ağır olduğu anlaşıldığından memleketimizin ticareti hariciyesini tanzim ve seyrini 
dikkatle takip edebilmek için kanunda talep edilen salâhiyetin hükümete verilmesini encümenimiz muvafık 
görmüştür. Ancak bu salâhiyetin anı tatbiki halinde alâkadar ticaretimizin evvelden haberdar olmaması yüzün-
den gayri melhuz bir takım zararlara düçar olması endişesi görüldüğünden bu mahzuru bertaraf  etmek üzere 
kanuna bir fıkra  ilâvesine lüzum görülerek takdim edildi. 

20 Temmuz 1931 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Encümenimiz İktisat Encümeninin kanun lâyihası hakkındaki esbabı mucibesini varit görerek bu encü-
menin noktai nazaıına umumiyetle iltihak etmekle beraber işi daha şümullü bir noktai nazardan mülâhaza ede-
rek muhtelif  icaplara cevap vermek üzere bu fıkrayı,  kabulünü arz ve teklif  eylediğimiz şekilde tadil eylemiş-
tir. 

DAVAR VE EHLİ HAYVANLAR VERGİSİ HAKKINDA 1 / 59 NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI 

21 Mayıs 1931 

HAYVANLAR  VERGİSİ  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

UMUMİ ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde davarlar, çok eski bir zamandan beri vergiye tabi tutulmaktadır. Davar vergisinin men-
şei aranılırsa, islâmiyetin mebdeine kadar atfı  nazar etmek lâzım gelir. Bu vergi zekât ile aynı zamanda teşri 
edilmiştir. 

« 
Tanzimatın ilânından evvel bu vergi bazan, aynen ve (ondalık resmi) ünvanı altında ve bazan nakten (ade-

ti ağnam) unvanı altında cibayet edilmiş, vergiye muhtelif  zamanlarda, muhtelif  namlarla bir takım resimler 
ilâve kılınmıştır. Bilâhara Osmanlı Hükümetinin, vergilere sureti umumiyede tatbik ettiği ihale ve iltizam usu-
lü ve vergiye de teşmil edilmiş ve bu vaziyette bir aralık, (mukataat) namile ve iltizam usulile bu verginin cibaye-
ti de devam eylemiştir. 

Tanzimatın ilânından sonra malî ıslahat sırasında 1256 tarihli ilmühaber mucibince her koyun ve keçi-
den seyyanen beş kuruş (resmi maktu) ve yirmişerpara (mübaşiriye) alınması kabul olunmuştur. Bu tarz 1272 
tarihine kadar devam eylemiştir. 
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1273 senesinde bir koyundan senevî istihsal edilecek iradın onda biri nisbetinde olmak üzere mahalli ah-
val ve şeraite göre tahavvül eyliyebilecek bir mükellefiyet  ihdası kabul edilmiş ve bu mebdeden icra kılınan tet-
kikat neticesinde beher koyunun haddi vasati dört ve haddi asgarî bir buçuk kuruş olarak tesbit olunarak ver-
giye vazı aslisi olan hasılat üzerine mevzu vergi mahiyeti verilmiştir. 

1288 senesinde, miktarlar vilâyetine göre yirmiden kırk paraya kadar tezyit edilmiş, 1296 senesinde koyun 
başına yirmi para, 1310 senesinde kezalik yirmi para ilâve olunmuş ve 1316 senesinde teçhizatı askeriye ianesi 
namile, sair vergilere olduğu gibi buna da yüzde altı nisbetinde zam icra kılınmıştır. 

5 Ağustos 1330 tarihli kanunla, bütçe açığı karşılığı olarak tarifesi  mucibince almakta olan verginin as-
lına, kesri munzam halinde fevkalâde  bir zam yapıldığı gibi, 335 ve 336 senelerinde keza tezyide tabi tutulmuş-
tur. 

Hükümeti milliyenin işe başladığı tarihten .sonra, .1336 senesinden itibaren verginin 4 misil olarak tahsili 
takarrür etmiştir. Bu miktar 11 kânunusani 1339 tarihli ve 295 numaralı kanunla 5 misle iblâğ olunmuştur: 

Aynı zamanda bütçe açığı ve teçhizat hisseleri kaldırılmış, yalnız % 5 vilayet hissesi ipka edilmiştir. 

Davar vergisinde, ilk ıslahat, 12 Şubat 1340 tarihli sayım kanunile icra edilmiştir. Bu kanunla verginin 
tarh ve tahakkuk muameleleri ıslah ve birinci defa  olarak verginin tayininde hayvan sahiplerinin (beyan)larına 
istinat edilmesi usulü vaz ve tesis ve vergi miktarları da tevhit olunmuştur. 

Aşarın, 17 Şubat 1341 tarihli kanunla ilgasını müteakip, davar vergisinin diğer ehlî hayvanlara da teş-
mili muvafık  görülerek sayım kanununun, vergi miktarlarını mübeyyin 6 ncı maddesi 30 kânunusani 1926 ta-
rihli ve 729 numaralı kanunla tadil ve mükellefiyet  manda, inek, öküz, at, kısrak, aygır, iğdiç, katır ve eşek-
lere de teşmil edilmiştir. 

28 Mart 1927 tarihli ve 1000 numaralı kanunla hayvan başına 2,5 ve 5 kuruş miktarında idarei hususi-
yelere ait olmak üzere zam yapıldığı gibi, 22 Haziran 1926 tarihli ve 1130 numaralı kanunla da, beher hayvan-
dan alınan vergi miktarına, % 50 ye kadar maarif  vergisi olarak ilâve edilmesi kabul olunmuştur. 

Müteakiben, bilvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve nisbetlerin tadiline dair olan 18 Mayıs 1929 
tarihli ve 1454 numaralı kanun mucibince, vergi asıllarile, munzam kesirler tevhit ve koyun, kıl keçi, tiftik,  man-
da, eşek vergileri birer miktarda tezyide tabi tutularak: 

Koyun ve kıl keçiden 60 Kuruş 
Tiftikten 50 
Deveden 230 
Mandadan 200 
Öküz ve inekten 125 

At, aygır, iğdiç, kısrak ve katırdan 155 

Eşekten 60 
Domuzdan 350 

vergi alınması tesbit kılınmıştır. Elyevm cari olan miktarlar bunlardır. 

Anlaşılacağı üzere, bu vergi, zaman zaman vazı aslisini kaybeylemiş, hayvan başına alınan miktar müte-
madi surette zamlara maruz kalmıştır. Bu zamlar, sureti umumiyede, ya bütçe zaruretinden, veya Türk parası-
nın kıymetinin tenezzülünden dolayı, diğer vergiler meyanmda bu verginin de tezyide tabi bulundurulmasından 
ileri gelmiştir. Vergi nisbet ve miktarlarının tezyide tabi bulundurulmasında, son senelerde, birinci derecede 
amil olan Türk parasının temevvücü artık tevkif  edilmiştir. Cumhuriyet Hükümetinin para stabilizasyonuna 
doğru aldığı tedbirlerin fiilî  netayici iktitaf  edilmek üzeredir. Badema bu sebepten dolayı vergi teyidine zaruret 
görülmeyeceği kuvvetle ümit olunabilir. 

Türkiye'de hayvan yetiştirmek ve hayvan yetiştirenleri himaye etmek hayatî bir ihtiyaçtır. Hükümet, 
hayvan yetiştirmenin ehemmiyet ve kıymetini nazarı dikkat ve itinaya alarak, vasıtasız vergiler üzerinden ya-
pılması kabul edilen tahfif  ve ıslah programı içinde, davar ve ehil hayvanlar vergisini de ehemmiyeti mahsusa 
ile ele almış ve bu vergi miktarında mümkün olan azamî fedakârlığı  ve tahfifi  icradan çekinmemiştir. 
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24 Haziran 1931 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Mevcut sayım vergisi kanununun vazeylediği ahkâmın "gerek vergi nisbetleri ve gerek tatbikat şekil ve 
netayicinin bu günün iktisadî zaruretlerine ve hakku adlin icaplarına uygun olmadığı hakkında Hükümetçe 
serdedilen mülâhazaların varit bulunduğuna encümenimiz de kanidir. Ancak memleketimizin vüsati ve umu-
miyetle ziraat işlerinde çalışabilecek nüfusun  azlığı nazara alınırsa hayvancılığın uzunca bir müddet gerek mem-
leket iktisadiyatının ve gerek malî menba itibarile Devletin halde ve istikbalde istinat edeceği eri kuvvetli esas-
lardan biri olarak kalacağı tezahür etmektedir. Bu itibarla bu menbaın azamî himayeye mazhar olması ve inki-
şafına  engel teşkil edecek vergi kuyudatından mümkün olduğu kadar kurtarılması bir zaruret hükmünü almak-
tadır. Kanun lâyihası tatbikat noktai nazarından bi( günkü Hükümet cihazımızın sıası dahilinde mümkün olan 
hemen her kolaylığı temin etmiş gibidir. Fakat vergi nisbetlerinde vaziyet böyle değildir. Bu menbadan alınan 
vergi nisbetleri bu günkü kazançlara göre yüksekliğini muhafaza  etmektedir. 

Ancak bu yükseklikte âmil olan Devletin aldığı vergi değildir. Filhakika vilâyetlere, hususî idarelere, 
ilk mektepler maaş ve masraflarına  ve saireye ayrılan miktarlar - hayvan cinslerine göre göre nisbetleri muhte-
lif  olmakla beraber - verginin hasılı üzerinden % 36 ya baliğ olan mühim bir yekûn teşkil etmektedir. Meselâ 
bir koyundan alınan 60 kuruşluk verginin takriben 20 kuruşu bu munzam kesirlere ve 40 kuruşu Devlet hissesi-
ne ayrılmaktadır. Görülüyor ki, Devlet hissesi umumî harpten evvel bu matrahtan alınan vergi nisbetinden daha 
aşağıdır. Diğer taraftan  ilk tahsil masarifine  karşılık olmak üzere alınmakta bulunan ve hayvan cinslerine göre 
% 21 den % 32 ye kadar çıkan munzam kesrin mahalli sarfı  bu günün şeraiti dahilinde hemen kâmilen şehir 
mektepleridir. Hemen umumiyetini köy halkı teşkil eden bu vergi mükelleflerinin  bu gün umumiyetle şehirleri 
alâkadar etmekte bulunan bir hizmete bu nisbet dahilinde iştiraki esas itibarile doğru değildir. 

Bu itibarla bu vergi üzerinden alınan maarif  hissesinin kaldırılarak başka bir matrahtan temin etmek 
Vc bu suretle memleketimizin umumî servetini ve dolayısile Devlet varidatını pek büyük mikyasta alâkadar 
eden hayvancılığın inkişafını  bu engelden kurtarmak hususuna lâyık olduğu ehemmiyetin atfedilmesini  çok lü-
zumlu telâkki etmekteyiz. 

1931 SENESİ BÜTÇE KANUNU LÂYİHASINA BİR MADDE İLÂVESİ HAKKİNDA 
1 /136 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

6 Temmuz 1931 

ESBABI MUCİBE 

Vasıtasız vergilere ait kanunlar üzerinde yapılmış olan tetkikat sırasında kazanç vergisi kanununa da 
temas edilmişti. Bu vergiye ait kanun, 1926 malî senesinden itibaren meriyete girmiş ve o tarihten beri tatbika-
tın gösterdiği lüzum ve ihtiyaçlara göre, esasa teallûk eden hükümleri de dahil olduğu halde ekseri maddeleri 
tadile uğramış bulunuyordu. Bu itibarla yeni baştan bir kanun lâyihası ihzarı düşünülmüş ise de tevakkuf  etti-
ği uzun tetkikata vaktin müsaadesizi iği nazarı dikkate alınarak bir taraftan  yeni bir kazanç vergisi kanunu 
lâyihasının esaslarını ihzar için lâzım gelen tetkikata devam olunmakla beraber mevcut kanunun tatbikatın-
da tesadüf  edilen müşkülleri ve şikâyetleri hafifletmeğe  medar olacak surette bazı. maddelerinde tadilât icrası 
cihetine gidilmemişti. 

İktisat Encümenince lâyihanın müzakeresinde, kazanç vergisi kanununun bilumum maddelerinin yeni 
baştan gözden geçirilmesine ihtiyaç görülerek bu şerait dairesinde iki ay süren sürekli müzakere ve mesaî ne-
ticesinde kazanç vergisi kanununun bilumum hükümlerini cami olmak üzere yeni bir lâyiha ihzarına muvaffa-
kiyet hasıl olmuş ve Maliye Encümenine tevdi kılınmıştır. İktisat Encümenince lâyihanın ihzarı sırasında, ya-
pılan tetkikat neticesinde eğlence ve hususî istihlâk vergisi namı altında ayrı bir vergi olarak alınmakta olan 
verginin mükelleflerin  ticaret ve san'at icra etmekte oldukları mahallerin gayri safî  varidatları üzerinden hesap 
edildiği ve bu itibarla bu gibi mükelleflerin  kazanç vergisi nisbetleri bir miktar arttırılmak suretile eğlence ve 
hususî istihlâk vergisinin kazanç vergisile tevhidinde kolaylık ve faide  mülâhaza olunmuş ve lâyihada vergi 
nisbetleri bu vaziyete göre tesbit eılınmıştır. 

Lâyihada memur maaşlarından yüzde beş kazanç vergisi tevkifi  maddesinin bütçe ile alâkası noktasın-
dan bu sene için 1931 malî senesi bütçe kanununa bir madde ilâvesi suretile mevkii tatbika vazınm temini mu-
vafık  olacağı mütalea edilmiş ve tanzim olunan lâyiha arz ve takdim olunmuştur. 
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14 Temmuz 1931 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Umumi mülhak ve hususî bütçelerden verilen maaş, tahsisat, ücret ve ikramiyelerden alınacak kazanç 
vergisi hakkında kanun lâyihası. 

İktisat Encümenince yapılan umumî tadilât hasebile, uzun bir tetkike muhtaç bir hale girmiş ve bu cihet 
Hükümetçe dahi dermeyan edilmiştir. Ancak Maliye ve Bütçe Encümenlerile Heyeti Umumiyece, bu ihtiyacın 
temini için lâyihanın haiz olduğu ehemmiyeti nisbetinde müzakeresi iki aylık bir zamana mütevakkıftır. 

Halbuki devrei fevkalâdenin  hitamı yaklaştığından encümenimizce buna imkân görülememiş ve aynı 
mülâhaza ile Hükümetçe teklif  edilen münferit  maddenin müzakeresi esası kabul edilmiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun tatbiki esnasında umumî bütçeye dahil memurların ka-
zanç vergisinin; bütçe masrafları  meyanında tediyesi derpiş edildiği ve ancak bunun için irat ve masraf  yapıl-
mıyarak maaşlardan vergi tevkif  edilmeksizin tediyesi kabul olunduğu anlaşılmıştır. Ancak halen bütçenin 
umumî vaziyetinin böyle bir masrafa  tahammülü olmaması bu verginin bizzat mükelleflere  rücuunu icap ettir-
miştir. 

Bu esasa binaen umumî bütçeden maaş alan memurların mükellefiyetleri  ve bunun miktarı tayin olun-
mak lüzumu kabul edilmiş ve bu meyanda hususî ve mülhak bütçelerden maaş alanların mükellefiyetlerim  dahi 
tevhit etmek ve bunlar arasında bir fark  bırakmamak üzere şümullü bir kanun tedvin kılınmıştır. Filhakika 
mülhak ve hususî bütçelerden teadül kanunu tatbik edilmiyen daire ve müesseselerin memurları daima kazanç 
vergisini maaşlarından tediye etmişlerdir. 

Bankalar ve sair büyük müesseselerin dahi şimdiye kadar memurlarının kazanç vergilerini masrafları 
meyanından tediye ederken hasıl olan umumî vaziyet üzerine bunu doğrudan doğruya mükelleflere  tahmil et-
tikleri de umumî meşhudat meyanındadır. 

Matrah 

Memurun cezaen maaş katı gibi maaşından Devlet nefine  kesilen kısımları çıktıktan sonra kalacak istih-
lâk miktarı mükellefiyete  tabi tutulmuş ve ancak elbise bedeli, tahsili emval veya icra kanunları mucibince mü-
kellefin  evvelki bir menfaatinden  dolayı yapılan tevkifat  miktarı vergiye matrah ittihaz kılınmıştır. 

Mükellefiyetin  şekli: 

Halen vergi vermekle mükellef  olan hususî ve mülhak bütçelerle büyük müesseseler müstahdemini, al-
dıkları aylık, yüz liraya kadar ise % 7, yüz liradan fazla  ise % 9 kazanç vergisi vermektedirler. İktisat Encüme-
nince tadil edilen kazanç kanununun projesinde ise memur ve müstahdemler alelitlâk yüzde beş vergiye tabi 
tutulduğu halde, beyannameye tâbi kazanç müesseseleri ve eshabı mütezayit vergi ile mükellef  kılınmıştır. 

Encümenimiz verginin kazançla mütezayit bir nisbette olmasını daha muvafık  bulmuş ve müstahdem-
ler ile memurların tabi olacağı vergi hususunda İktisat Encümeninin noktai nazarından ayrılmıştır. Esasen ver-
gilerin zarurî maişet hayatını daraltmıyacak bir şekilde tatbiki ve bunun için de en ziyade refah  ve servet erba-
bının bir nisbet dahilinde teklifi  cümlece kabul edilmiş bir hakikattir. 

Ancak encümenimiz halen tatbik edilmekte olan iki dereceyi de kâfi  bulmamış ve bunu altı derece yap-
mak suretile mükellefiyetler  arasında âdilâne bir nisbet tesisini faydalı  görmüştür. 

Encümenimiz bu nisbeti tesis ederken mükellefler  lehine büyük bir tadil yaparak evvelce yüz liraya ka-
dar yüzde yedi vergi ile mükellef  olanları yüzde beşe bunun iki yüz liraya kadar olan fazlasını  yüzde altıya, üç 
yüz liraya kadar olan fazlasını  yüzde sekize dört yüz liraya kadar olan fazlasını  yüzde ona iblâğ etmiştir ki evvel-
ce yüz liradan fazla  kısımlar kâmilen yüzde dokuz vergi ile mükellef  bulunmakta idi. 

Aynı ita miktarında vergiye tabi maaş, ücret ve saire gibi muhtelif  aksam birleşmiş bulunursa nisbetin 
bunların yekûnu üzerinden tayini muvafık  görülerek müstakil bir fıkra  olarak maddeye ilâve olunmuştur. 
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Mükellefiyetin  istisnalarına gelince: Encümenimiz, ita miktarı yüz liraya kadar olan maaşlardan yirmi 
lirasının vergiye tabi tutulmamasını kabul etmiştir. Filhakika İktisat Encümenince tadil kılınan kazanç kanu-
nunda ayda yirmi lira kazananlar vergiye tabi tutulmadığından aynı esası muhafaza  etmek fikrile  bu miktarın 
matrahtan tenzili mufafık  bulmuştur. Ücretler hakkında da bir istisnaiyet aynen kabul edilmiştir. 

Tekaüt, yetim ve dul maaşları kazanç ile bir alâkası olmadığı gibi esasen birinci madde metninde mevcut 
bedenî ve fikrî  hizmet mukabili değilse de herhangi bir tereddüde mahal kalmamak üzere tasrih edilmiştir. Har-
cırahlar ile bu meyandaki yevmiyeler ise zarurî bir masraf  mukabili olarak verildiğinden diğer yol masrafları 
gibi onun da mükellefiyete  tabi olmaması tabiî görülmüştür. 

İkramiye ve tazminattan kazanç alınması esası kabul edilmiş ise de vefat,  bedenî arızalar veya malûli-
yetler hasebile alınan ikramiye ve tazminat ve terfih  zamları her türlü kazanç mefhumundan  uzak ve ancak bir 
yardım mahiyetinde olduğundan bu gibiler, müstesna tutulmuştur. 

Tedavi ve ölüm masraflarile  mesken bedelleri ve yem bedelleri gibi esasen kanunun birinci maddesi hük-
müne girmiyen istisnalar ise herhangi bir tereddüde mahal kalmamak üzere maddeye ilâve olunmuştur. 

15 Temmuz 1931 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 
t 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerden verilen maaş, tahsisat, ücret ve ikramiye alanlardan alınacak ka-
zanç vergisine dair kanun lâyihası. 

Hükümetin teklifinde  derpiş ve Maliye Encümeni mazbatasında da beyan olunduğu veçhile filhakika 
İktisat Encümenince ihzar olunan ve elyevm Maliye Encümeninde bulunan kazanç vergisi kanunu lâyihasının 
bu devrede tetkik ve müzakeresinin ikmali mümkün görülmemektedir. 

Halbuki heyeti muhteremelerine arz ve takdim kılınmış olan 1931 senesi varidat bütçesine kazanç vergisi 
için mevzu varidat miktarı devlet memurları maaşından da kazanç vergisi tevkif  edileceği nazarı dikkate alı-
narak konulmuştur. 

Bu vaziyet karşısında devlet memurları maaşından kazanç vergisi alınmasını temin edecek hükmün ayrı 
bir kanun ile temininde encümenimizce de zaruret görülerek lâyihanın müzakeresine geçilmiştir. 

G Ü M R Ü K VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ TEŞKİLİ HAKKINDA 
1 /215 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

GÜMRÜK  VE  TEKEL  BAKANLIĞININ  KURULUŞUNA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

27 Kânunu evvel 1931 

ESBABI MUCİBE 

Gümrük muamelâtının aldığı hususî ehemmiyet, inhisar işlerinin kesbettiği vüs'at, kaçakçılık için alınan 
ciddî tedbirler, bütün bu işlerin Maliye Vekâletinin aslî hizmetlerinden ayrı olarak tedvir ve takibinde Devlet 
için daha faideli  olacağından mesaisini münhasıran bu veçhelere tahsis eden bir vekâletin teşkili muvafık  görül-
müş ve maruz muamelâtın lâyık olduğu iktisadî ve inzibatî noktalardan da bu teşekkülün Devlet için menfaat-
li olacağı teemmül edilmiştir. Vekâlet teşekkülü altında toplanan gümrük ve inhisar işlerinin tevhit ve merkeze 
nakli neticesinde bütçede tasarruf  icrasına da imkân vereceği ve bu yüzden bütçeye ayrıca bir külfet  tahmil edil-
miyeceği aşikârdır. 
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ZİRAAT VEKÂLETİ TEŞKİLİ HAKKINDA 1/216 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TARIM  BAKANLIĞININ  KURULUŞUNA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

27 Kânunuevvel 1931 

ESBABI MUCİBE 

İktisadi muamelât ve mesailin kesbettiği cihanşümul ehemmiyet hasebile bu şubedeki mesai pek ziyade 
tevessü etmiş, iktisadî ve fennî  mesaiyi istilzam eden ziraata müteallik vezaifin  bu işlerden ayrı olarak yürüdül-
mesi Devlet için bir çok muhassenat ve faideleri  mucip olacağından ziraat işlerinin İktisat vekâleti işlerinden ay-
rılarak Ziraat vekâleti namı altında bir vekâlet ihdası teemmül edilmiştir. Esasen her iki şubeye ait teşkilât mev-
cut olduğundan bu Vekâletin yeniden ihdası bütçeye mühim bir yük olmıyacaktır. 

28 Kânunuevvel 1931 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Esbabı mucibesinde şimdilik kaydi bulunan 1200 numaralı kanunla Ticaret ve Ziraat vekâletleri 1928 se-
nesinde İktisat vekâleti halinde tevhit edilmişti. Cihanşümul buhranı iktisadî dolayısile diğer memleketlerde ol-
duğu gibi bizde de ticaret ve ziraat işleri bütün şuabatile beraber evvelki şekle kıyas kabul etmez bir tarzda 
ehemmiyet ve vüsat kesbetmiştir. Bundan dolayı bu Vekâletin ikiye ayrılması lüzumunun zarurî bulunduğuna 
kail olan encümenimiz Hükümetin bu husustaki teklifi  kanunisini esas itibarile kabul eylemiştir. 

Yeni teşkil olunacak Ziraat vekâletinin istihsal hayatımızda devamlı ve esaslı muvaffakiyetler  temin ede-
bilmesi için mevcut teşkilâtını takviye edecek diğer istihsal anasırı ile teçhizi lüzumunu encümenimiz derpiş et-
miş ve bilhassa istihsalâtm en başlı ve müessir tezyit âmili olan iska ve irva işlerile müstahsili muhtekirlerden 
kurtararak kazancını artırmak, işlerine inkişaf  vermek için ziraî kredi meselesinin, ve ziraî istihsalâtm dünya 
pazarlarında rekabetini temin edebilecek bir surette satışına mühim bir âmil olan nakliyat tarife  umurunun 
Ziraat vekâleti ile olan hayatî alâkasının nazarı dikkate alınarak Hükümetçe icap eden tedabirin ittihaz ve 
teşkilâtın vücuda getirilmesi encümenimizin cümlei temenniyatından bulunmuştur. 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ K A N U N U N U N TADİLİNE DAİR 
1 /32 . NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

YENİ  VERASET  VE  İNTİKAL  VERGİSİ  YASA  TASARISI 
(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

12 Şubat 1931 

ESBABI MUCİBE 

Veraset ve intikal vergisi 1 Haziran 1926 tarihinden beri vergilerimiz meyanına girmiştir. Bu vergiye ait 
3 Nisan 1926 tarihli ve 797 numaralı kanunun birinci maddesi hükmü gayet geniş ve istisnalara ait maddede ise 
son derece dar tutulmuş olduğundan tatbikatta menafii  umumiyeye hadim cemiyetlere, hayrî ve dinî işlere vaki 
teberrüat ve sadakaların da vergiye tabi tutulması gibi neticeler meydana gelmiştir. 

Bundan maada, veraset ve intikal vergisi kanunu, kanunu medeniden evvel kabul edilmiş olduğundan, bu 
vergiye ait hükümler bilâhare mevkii mer'iyete giren kanunu medenî hükümleri ile de hemahenk bulunmamıştır. 
Bu ahenksizlik bilhassa karabet derecelerinde, mirastan mütevellit intifa  haklarının vergiye sureti tabiiyetinde 
sarih bir tearüz ve haksızlık tevlit etmektedir. 
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Veraset ve intikal vergisi kanunu, vergi kanunlarında aranılması lâzım gelen tertibi ve vuzuhu kâfi  dere-
cede haiz olmadığı gibi: intikalâtın resmî, hususî teşekküller tarafından  vergi idarelerine ihbarı keyfiyeti  kâfi 
derecede temin edilmemiş ve bahusus müeyyide ile tahkim edilmemiş bulunduğundan bazı hadiselerde kanunun 
tatbikatı müşkülâta uğradığı da vakidir. Ve nihayet veraset ve intikal vergisi kanununu, heyeti umumiyesi itibari-
le hududu mükellefiyeti  tayin noktasından da gayri vazih ve ihtilâflara  sebebiyet verecek bir mahiyeti haiz 
bulunmaktadır. 

Bütün bu noksanları ikmal etmek ve kanunu kabili tatbik bir hale getirebilmek arzusile tadilat projesi 
ihzar edilmiştir. 

Veraset ve intikal muamelâtı, mazide olduğu gibi, bir kaydiye ve harç mevzuu olarak dar bir çerçeve içinde 
kalmamıştır. Bir taraftan  beynelmilel münasebatın seneden seneye inkişafı  ve diğer taraftan  veraset ve intikal 
muamelâtını, biraz ağırca teklif  etmek kanaatinin her memlekette yerleşmesi bu mevzuu çok nazik bir vaziyete 
sokmuş ve muhtelif  memleketlerin vergi prensiplerinin yekdiğerine uymaması da mükerrer vergi alınmasını 
intaç eylemekte bulunmuştur. 

Veraset vergisi kanununu tadil ederken bu noktaya bilhassa ehemmiyet vermek lüzumu hissedilmiştir. 

DAHİLİ İSTİHLÂK VERGİSİ KANUNUNA BAZI MADDELER TEZYİLİNE VE 
İKİNCİ MADDESİNE BİR FIKRA İLÂVESİNE DAİR 1 / 141 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TÜKETİM  VERGİSİNDE  DEĞİŞİKLİK  YAPAN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

11 Temmuz 1931 

ESBABI MUCİBE 

1 Teşrinievvel 1929 tarihinden itibaren mevkii meriyete giren yeni gümrük tarife  kanununda, eski gümrük 
resmile, gümrüklerde bazı maddeletden alman istihlâk resimleri ve şeker ve petrol inhisar resimleri tevhit edil-
miş ve yeni gümrük tarifesinde,  resim miktarları bu tevhide nazaran tayin ve yeni tarife  kanununun 31 inci mad-
desile şeker ve petrol inhisar resimlerine ait kanunlar da ilga edilmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER İTTİHADİ ARASINDA 
AKTEDİLEN TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUKAVELESİNİN 

TASDİKİ HAKKINDA 1 /151 NUMARALI KANUN  LAYİHASI 

T.C.  İLE  S.S.C.B.  ARASINDA  TİCARET  VE  ULAŞIMI  DÜZENLEYEN  YASA  TASARISI 

(HARİCİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

20 Temmuz 1931 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

19 Aralık 1931 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetist Sosyalist Cümhuriyeti ittihadı arasında Mos-
kovada aktedilen Ticaret ve Seyrisefain  muahedesi tatbik olunduğu seneler için her sene memleketimizden Yedi 
buçuk milyon dolarlık mahsul almaları kabul ettirilmiş ve bu miktarın tezyidi hakkında vaki olacak taleplerimizi 
hayirhahlıkla tetkik edecekleri taahhüt ettirilmiştir. İşbu yedi buçük milyondan yarım milyon dolarının yani bir 
milyon liralığının şark Vilâyetlerimizden mübayaası ve iki milyon Türk liralığının da istihkâk maddeleri de-
nilen portakal, üzüm, incir, susam, zeytin yağı olması kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. 

Bu mukavelenin devam ettiği müddetçe Türk tacirleri Rus pazarlarına doğrudan doğruya memleketin mah-
sulatını sevk edemeyeceklerdir. Bu netice Rusların tabi oldukları rejimi memleketlerinde tamamen tatbik etme-
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ye karar vermiş olmalarından ileri gelmiştir. Bilmukabele evvelki mukavelede tayin edilen Kontenjan mikdan 
bu muahede ile iki misline iblağ olunmuştur. Bu suretle bu mukavelenin bir an evvel tatbikata geçmesi memleke-
timizden bu mikdar ihracatın teminine medar olacak ve iktisadî muvazenemizde eyi tesir yapacak bir mahiyette 
görülmüş olduğundan tasdiki muvafık  bulunmuştur. 

ŞOSE VE KÖPRÜLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN TADİLİ HAKKINDA 
1 /155 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ŞOSE  VE  KÖPRÜLER  KANUNUNDA  YAPILAN  DEĞİŞİKLİK  TASARISI 

(NAFIA  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

21 Temmuz 1931 

ESBABI MUCİBE 

iki seneden beri tatbik edilmekte olan 1525 numaralı şose ve köprüler kanunu mucibince yol vergisi mü-
kelleflerinden  borçlarını nakten ödemediği taahhüt edenlerden sekiz lira ve bedenen çalışanlardan on günlük iş 
alınmakta ise de bu iki senelik tatbik sırasında geçen ahvale nazaran senede sekiz lira yol vergisinin tediyesi hal-
kımıza ağır geldiği ve bu miktar nakit verginin memleketimizin iktisadî yaşayışile mütenasip olmadığı anlaşıl-
mıştır. 

Bundan başka yine mezkûr 1525 numaralı kanun mucibince yol vergisinden nakten tahsil olunan paranın 
yarısı memleketin bazı mühim ve esaslı istikametlerdeki şoselerile cesim köprülerin inşaları için Vekâletimiz tara-
dan sarfedilmek  üzere ayrılmıştı. Bundan geri kalan nakit kısmı vilâyetlerin şose ve köprü işlerinin teminine kâfi 
gelmediği ve vilâyet yollarının gittikçe daha ziyade harabiye yüz tuttuğu ve mahallî idarelerin bu sebepten mü-
zayakaya düçar oldukları anlaşılmıştır. 

İşte başlıca bu iki esaslı mahzurun izalesi için 1525 numaralı şose ve köprüler kanununun bazı maddeleri-
nin bu esaslar dahilinde tadiline mecburiyet hissolunmuş ve binaenaleyh merbutan takdim olunan 1525 nu-
maralı şose ve köprüler kanununun bazı maddelerini tadil eden kanun lâyihası yedi maddeden ibaret olmak üze-
re ihzar ve takdim olunmuştur. 

Mezkûr lâyiha mucibince yol vergisi eskisi gibi naktî ve bedenî olmak üzere muhayyer bırakılmış ve ancak 
elyevm nakten sekiz lira olarak alınmakta olan vergi dört liraya ve on günlük iş miktarı da sekiz günlük iş mikta-
rına indirilmiş olduğu gibi yol parasından Nafra  Vekâletine alınmakta olan% 50 hisse de (% 15) e indirilmiştir. 

Binaenaleyh yol parasından nakten tahsil olunacak paranın (% 85) i vilayet umumî meclislerinin salâhiyet-
leri dahilinde sarfolunmak  üzere mahallî idarei hususiyelerine bırakılmış olduğu gibi her vilâyetin mahallî ihti-
yacına göre bedenî mükelleflerin  mahalli ikametlerinden iş mahallerine kadar olan mesafelerin  takdiri keza vi-
lâyet umum meclislerinin salâhiyetlerine tevdi olunmuştur. Şu kadar ki, naktî mükellefler  gibi bedenilerin de be-
hemehal yol borçlarını ödemelerini ve hiç bir vatandaşın bu vergiden mahrum edilmemesini ve bu yüzden bazı 
haksızlıklara mahal bırakılmamasını teminen umumî meclislerce tesbit edilecek mesai ayları içinde tatbik olun-
mak üzere valiler tarafından  alâkadar memurlarla birlikte senelik iş programlarının tanzimi ve bedenî mükellef-
lerin bu programa göre kafile,  kafile  ve muntazaman işe şevkleri hem Hükümet ve hem de mükellefler  için fayda-
lı olacağı derkâr bulunmuş ve buna dair de mezkûr lâyihaya kayit konmuştur. 

MÜSAKKAFAT VERGİSİ HAKKINDA 1 / 3 6 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 
BİNA  GELİRLERİ  VERGİSİ  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

2 Şubat 1931 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde tahrir kaidesince vergi alınmağa başlandıktan sonra alelûmum arazi ve müsakkafat  tef-
rik edilmeksizin tahrir kıymetleri üzerinde vergiye tabi tutulmuştu. Bu usul uzun müddet devam etti. Emlâke 
ait olan verginin kıymet esası yerine, irat esasına istinat ettirilmesi cereyanı ilk defa  1326 senesinde mevzubahs 
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oldu. O sırada arazinin hasılatından, ayrı öşür alınmakta bulunduğu nazarı itibare alınarak, araziye ait olan hü-
kümler bersabık bırakılarak müsakkafat  üzerine mevzu olan verginin tahrir usulile tayin kılınacak gayri safi  irat 
esasına istinat ettirilmesi kabul ve 26 Haziran 1326 tarihli müsakkafat  vergisi kanunu mevkii mer'iyete vazedildi. 

Elyevm ahkâmı mer'i olan 26 Haziran 1326 tarihli müsakkafat  vergisi kanunu ile, müsakkafat  vergisi, su-
reti umumiyede mahallinde cari olan icareler' nisbetine göre tayin kılman gayri safi  irada istinat ettirilmiş, yeni 
inşaatı teşvik için muvakkat muafiyetler  kabul olunmuş, varidatı gayri safiyesi  pek az ve mutasarrıflarının  ika-
metgâhı olan meskenler için verginin tamamından veya bir kısmından muafiyet  kabul olunmuştur. Bu kanun, 
tanzim kılındığı zamanın zihniyetine göre çok esaslı ve mazbut bir kanun olmakla beraber esasa taallûk eden 
noksanları bulunmaktadır. Aynı zamanda kanunun mer'iyetle girdiği 1326 senesinden beri muhtelif  ihtiyaçlar 
ve sebeplerle kanunun umumî hükümlerinden bir kısmı tadile uğramış bir kısmı teşkilâtı esasiye kanununun 
vazettiği esaslarla kendiliğinden hükümsüz kalmış ve bir kısmının da bu günkü ihtiyaca göre tadili lâzım bir 
hale gelmiştir. 

• 1) Projede (müsakkafat  vergisi kanunu) yerine (bina iratları vergisi kanunu) denilmiştir. Bunun sebebi, 
verginin mevzuu, yalnız sakaflı  binalara değil, sakaflı  ve sakafsız  bilûmum sabit inşaata şamil olmasıdır. (İrat) 
kelimesinin ilâvesi ise verginin sermaye üzerinden değil, binaların iratları üzerinden alınacağını tasrih maksadi-
ledir. 

2) Vergiye tabiiyet noktasından arazi ile bina vazih surette tefrik  ve hudutları tayin kılınmıştır. 

3) İstisnalardan bir kısmı, fiilen  hükmünü kaybetmiş ve bir kısmı da muahhar kanunlarla tadile uğramış 
veya ilga edilmiş bulunuyordu. Bu itibarla, bu günkü ihtiyaca göre, vergiden istisnası lâzım gelen binalar tayin 

• ve tesbit edildi. Bu meyanda ziraî istihsalatta kullanılan, bilûmum binaların vergiden muafiyeti  cihetine gidildi. 

4) Yeni inşaatı teşvik için, mevcut muafiyet  müddetleri tevsi edildi. 

5) Verginin safî  iradı istihdaf  edecek şekilde alınmasını temin için, gayri safi  irattan boş kalma, tamir ve 
idame masrafları  mukabili olarak diğer memleketlerde olduğu gibi, muayyen bir miktar tenzilinden sonra ba-
kiyesinin vergiye matrah ittihazı usulü vazolundu. 

6) Vergi nisbetinin tayininde, memleketimizde muhtelif  tarzı istimallere göre, sermayenin getirmekte ol-
duğu hasılât veya faiz  nazarı itibare alınarak, bina iratları vergisi nisbeti yüzde on iki olarak tesbit kılındı. 

KABOTAJ K A N U N U N U N 3 ÜNCÜ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA 
3 / 580 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİNE DAYANAN 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

YABANCI  UYRUKLULARIN  TÜRKİYE'DE  ÇALIŞABİLMESİNE  OLANAK  VERECEK  BİR 
KABOTAJ  KANUNU  YORUMUNA  İLİŞKİN  İKTİSAT  ENCÜMENİ  RAPORU 

23 Şubat 1931 

Mevzu bahis mesele 29 Nisan 926 tarihli ve 815 numaralı kabotaj kanununun üçüncü maddesinde (...ve 
bilcümle Türk vesait ve merakibi bahriyesi derununda kaptanlık çarkçılık, taifelik  ve amelelik ve saire icrası 
Türkiye tabasına münhasırdır), denildiğine göre ecnebilere ait bu memnuiyetin bu kanunun üçüncü maddesinde 
sayılı bir kısım iş ve sanatları deniz üstünde ve altında Türklere öğretmek maksadile muvakkat bir zaman 
için istihdam olunacak ve münhasıran talim ve tedris ile iştigal edip bu kanunun Türklere hasır ve tahsis 
ettiği hakkı bizzat kullanmıyacak olan ecnebî muallim ve mütehassıslara da şümulü olup olmadığının tefşiri 
talebinden ibarettir. 

Bu talebi uzun uzadıya tetkik ve müzakere eden Encümenimiz sayılı olan iş ve sanatların icrasını yalnız 
Türklere hasır ve tahsis edip Ecnebilerin bu gibi sanat ve ticaretle iştigal etmiş ise de vazıi kanunun bu memnui-
yetten kastettiği gayenin kanunda münderiç ticaret ve sanatları ecnebilerin bilfiil  ve sanat halinde icra edememe-
lerinden ibaret olup yoksa o iş veya sanatın menfii  ile hiç bir alakası olmayıp yalnız o iş veya san'ati san'at 
halinde icra edecek olan Türklere öğretecek ve bir müddeti muvakkate için ve ecir olarak kullanılacak ve bi-
naenaleyh teknik noktai nazarından noksanlarını ikmal edip çalışmalarının daha müsmir bir şekle girmelerini 
temin edecek olan ecnebilerin bu memnuiyetin şumulü dahiline girmiyeceklerini karar altına almıştır. 



— 396 — 

HAZİNEDEN TAKSİTLE GAYRİ MENKUL MAL SATIN ALMIŞ OLANLARA 
BORÇLARINI TEDİYEDE KOLAYLIK GÖSTERİLMESİ HAKKINCA 

1/817 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

HAZtNEDEN  TAKSlTLE  TAŞINMAZ  MAL  ALMIŞ  OLANLARA 
BORÇ ERTELEME  KOLAYLIKLARI  TANINMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

24 Kânunusani 1931 

ESBABI MUCİBE 

Mahsulün feyizli,  istihsalâtm tabiî olduğu sıralarda bedelleri taksitle verilmek üzere hazineden satın alın-
mış olan bağ, bahçe, tarla, imalâthane, fabrik  gibi gayri menkul malların, müşterileri tarafından  mevcut buh-
ran dolayısile hulûl eden taksitleri verilmediği vaki müracaatlardan anlaşılmış, mevcut kanunî hükümlerin tat-
biki halinde bunların ihaleleri fesih  edilerek yeniden müzayedeye konulması ve eski bedeli temin olunmayınca 
farkının  birinci müşterilerden mütalebe edilmesi mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Borçların tediyesini işkâl eden sebepler yeni müşteriler bulmağı müşkülleştirdiği ve bulunsa bile ayni be-
del ve şeraitle satılmasına imkân olmıyacağı ve nihayet bir kısım halkın muztar vaziyetlerini tehvin, eda şartla-
rını teshil, hükümetçe de mültezem bülunacağı cihetle taksit borçlarının daha münasip ve istihsalâtm tezayüt 
ettiği müsait zamanlarda istifa  edebilmek üzere mühim bir kısmının dört seneye kadar tehiri tahsilleri muvafık 
mütalea edilmiştir. 

12 Şubat 1931 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Hükümetin hazırlamış olduğu kanun lâyihasının esası: bedelleri taksitle ödenmek üzere Hazineden sa-
tın alınmış olan zürraa muhassas arazinin ve mahsulatı ziraiye ile alâkadarları bulunan gayri menkulâtın hulûl 
eden ve edecek olan taksitlerini, buhran olan yer ve senelerde, rub'u peşin alınarak bakiyesinin senevî yüzde 
beş faiz  istifa  edilmek suretile azamî dört sene tecilinden ibarettir. 

Şevket Beyin teklifi  ise: emvali milliye ve metrukeden sekiz taksitle alınmış olan gayri menkul emval be-
dellerinin borçlanma kanununa tevfikan  yirmi senede alınmasını mütezammindir. 

Şevket Beyin teklifinde:  Hazineden alınan bilûmum emlâk taksitlerinin tecil edilmesi talep ediliyor. 

Halbuki alınan emval arasında akar ve apartmanlar da bulunmaktadır. Yapılacak teshilât alelitlak em-
vali gayri menkuleye teşmil edildiği takdirde o gibi emlâk alanlar da tecilden istifade  etmiş olacaklardır ki bu 
suret, yalnız tediye müşkülâtına maruz olanlara kolaylık gösterilmesini istihdaf  eden gayeye münafidir. 

Gerçi Hükümetin teklifi  vakıı yalnız buhrandan müteessir olan zürraın ve mahsulâtı ziraiye ile alâkadar 
olanların teshilâta mazhar olmalarını tazammun etmekte bulunmuş ise de yine aynı suretle hazineden taksitle 
yalnız bir mesken almış olanların da o buhranın az çok tesirinden azada kalmıyacaklarına nazaran bu tarzı 
teshilâttan istifade  etmelerini encümenimiz muvafık  görmüştür. Şu kadar ki bu mesken sahiplerinin tecilden 
istifade  edebilmeleri başka haneleri bulunmamasile meşruttur. 

16 Mart 1931 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Gerek esbabı mucibelerde serdolunan mülâhazalara ve gerekse verilen diğer izahata göre taksitlerin tediye 
müddetini temdide saik olan esaslı sebepler şöylece hulâsa olunabilir; , 

1— Taksitle satış bir nevi tehacüm celbetmiş ve bedellerin her hangi bir suretle mahsubu düşünülerek sa-
tılan mallar pahalıya alınmıştır. 

2— Harp senelerile onu takip eden pahalılık senelerine nazaran hasılat ve fiyatlar  miktarlarında büyük 
tenezzüller olmuştur, buhran vardır. 



I 
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3— Bu iki sebep neticesi tediye kudreti kalmamıştır. Alâkadarları tediyeye icbar bir çok müstahsillerin 
mahvini mucip olur. 

Hakikaten son senelerde elde edilen tahsilât miktarları cibayetteki müşkülâta delâlet eylemekte, diğer ci-
hetten iktisadî buhran da zaman geçtikçe daha ziyade kendini hissettirmekte olmasına göre bu sebepler encüme-
nimizce de kabul olunmuştur. Ancak meskenlerin de tecile tabi tutulması umumiyetle müsakkaflara  şamil ola-
cak bir tecil yolunu açacağı cihetle muvafık  görülmemiştir. Zira bu takdirde büyük köşklerin ve apartmanların 
mesken ittihazına kalkışılacağı ve mesken, akar tefriki  müşkülâtı ortaya çıkacağı bedihidir. Nihayet meskenler, 
fakir  ve mühtaç kimselere hasredilmiyeceğine göre bir akar mahiyetindedir. Bu sebeple tatbikatta görülecek müş-
külât ve mahzurları tamamen bertaref  etmek üzere tecilin ziraate ait arazi, bağ, bahçe, zeytinlik, fıstıklık  gibi 
yalnız mahsulü alman gayri menkullere hasrı ve umumiyetle musakkafların  teciJi cihetine gidilmemesi esası ka-
bul olunmuştur. 

Fabrikalarla, diğer içinde ziraî mahsulât işlenen binaların tecile tabi tutulması da aynı sebepler dolâyisile 
muvafık  bulunmamış, bunlar da müsakkaflar  arasında sayılmıştır. 

Yalnız arsalar hiç bir irat vermediği cihetle ilâveten tecil hükmüne ithal olunmuştur. 

Tecilin 12 seneyi geçmemesi kaydı da son senelerde mal alanların binnisbe ucuz almış bulunması ve hiç 
taksit vermemiş olanların bir nevi takyide tabi tutulması demek olacağına göre adalete uygun bulunmuştur. 

22 TEMMUZ 1931 TARİH VE 1873 NUMARALT KANUNA MÜZEYYEL 
1 / 186 NUMARALİ KANUN LÂYİHASI 

EKONOMİYİ  VE  PARA İSTİKRARINI  KORUMAYI  AMAÇLAYAN 
1873 SAYILI  KANUNA  EK  OLARAK HAZIRLANAN  TASARI 

(ADLİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

2 Kânunuevvel 1931 

ESBABI MUCİBE 

Memleket iktisadiyatını korumak ve millî paranın istikrarını muhafaza  etmek için 1873 numaralı kanunun 
ikinci maddesine istinaden hükümetçe neşir ve ilân olunan kararname ahkâmı memleketin iktisadî ve içtimai 
icapları dairesinde bundan böyle alınacak tedbirleri şahsî menfaatlarına  alet ittihaz ederek gayri meşru kazançlar 
teminine matuf  hareketlere cüret edecek olanların cezaî müeyyedeler ile karşılaşmasındaki zaruret izahtan müs-
tağnidir. 

Gerçi ceza kanunumuz, tabiî hallerde bu gibi hareketlere tevessül edenleri tecziye eden bazı ahkâmı ihtiva 
etmekte ise de normal •zamanların icaplarına göre konmuş olan bu hükümler, fevkalâde  vaziyet dolâyisile alınan 
bu günkü acele tedbirlerin ihdas ettiği hallerden gayri meşru şekilde istifade  meyillerini gösterenler hakkında der-
hal tatbiki lâzım gelen müeyyedeleri muhtevi bulunmamaktadır. 

Bu itibarla şiddeti gittikçe artan iktisadî buhran ve bu buhranın doğurduğu neticeler karşısında vaziyetin 
fevkalâdeliği  ve iktisadiyatı korumak sisteminin esas ve gayeleri ile hemahenk yeni bir hükmü cezainin tesisine 
ihtiyaç hasıl olmuş ve merbut lâyihai kanuniye bu maksatla tanzim kılınmıştır. 

Lâyiha hem ithali tahdit edilen eşya üzerinde vukuu mümkün ihtikâra hem de ithalat eşyasına mevzu tah-
didattan istifade  ederek dahilde istihsal olunan eşya fiatlarının  yükseltilmesine mani olabilmek için memleket 
hariç veya dahilinde fiatların  yükselmesini icap ettirecek bir sebep yokken toptan veya parakende eşya fiatları-
na vaki olacak zammı ihtikâr addetmiş ve bu ihtikârı sırf  kararname veya bu kararnameye müsteniden alınacak 
tedbirlerle takyit etmek muvafık  olamıyacağından mezkûr tedbirleri istismar maksadile yapılan bütün zamlara 
teşmil eylemiştir. 
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24 TEMMUZ 1931 TARİH VE 1841 NUMARALI KANUNA MUADDİL 
1 / 205 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

GÜMRÜK  KAÇAKÇILIĞINI  ÖNLEMEK  ÜZERE  HAZIRLANAN  YASA  TASARISI 
(MALİYE  VEKALETlNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

20 Kânunuevvel 1931 

ESBABI MUCİBE 

Kaçakçılığın men ve takibinden ve gümrük idareleri haricinde cereyan eden tahmil, tahliye, aktarma ve 
transit gibi muamelâtta icap eden teftiş  ve murakabe vazifeleri  ile mükellef  olan gümrük muhafaza  teşkilâtı ba-
zı Avrupa devletlerinde askerî esaslar dairesinde tensik edildiği şekilde bizde de bu teşkilâtın usulü askeriyeye 
göre teşkil ve tensik edilmesi ihtiyacı hasıl olmuş ve bu ihtiyacı karşılamak üzere 24 VII 1931 tarih ve 1841 nu-
maralı kanunla Gümrük umum müdürlüğü emrinde gümrük kıtaları kumandanı unvanile liva kumandanı sa-
lâhiyetini haiz bir kumandanlık ihdas ve gümrük muhafaza  memurları bu kumandanlığın emir ve kumandasına 
tevdi edilmişti, ilk tecrübe olmak üzere de bu esasın cenup hudutlarımızdaki muhafaza  kuvvetleri üzerinde 
tatbikına başlanılmıştır. 

Türk iktisadiyatını korumak,için ittihaz edilen tedbirler cümlesinden olmak üzere ithalâta vazolunan tah-
didat dolayısile esasen şümullü ve Devlet varidatı için tehlikeli bir manzara alan kaçakçılığın çok daha şamil bir 
mahiyet alması kuvvetle melhuz bulunduğundan ciddî bir tehlike arzeden bu vaziyete karşı seri ve çok esaslı 
tedbirler almak lüzum ve zarureti karşısında kalınmıştır. İşte bu maksatla 1847 numaralı kanunla ihdas ve 1931 
senesinde yalnız cenup hudutlarımızın bir kısmında tatbik edildiği arzolunan askerî muhafaza  teşkilâtının sa-
hiller de dahil olduğu halde bütün gümrük hudutlarımızda tatbiki suretile tevsii ve bu teşekkülün vazife  ve salâ-
hiyetinin yalnız gümrük kaçakçılığında değil, alelitlak Devlet inhisarları mevadı kaçakçılığına da teşmili suretile 
Maliye vekâletine merbut ve fırka  kumandanlığı salâhiyetini haiz bir gümrük umum muhafaza  kumandanlığı 
teşkili muvafık  görülmüştür. Bu kumandanlık memleketin iktisadî ve malî bünyesinde tahribat yapan kaçak-
çıların gayri meşru hareketlerine meydan bırakmaması ve bu günden daha muntazam ve yekdiğerini kontrol 
edecek yeni bir muhafaza  teşkilâtı ile kaçakçılığın önüne geçilmesi temin edilecektir. 

KAÇAKÇILIK HAKKINDA 1/213 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

KAÇAKÇILIĞIN  ÖNLENMESİ  VE  İZLENMESİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 
(MALİYE  VE  ADLİYE  VEKALETLERİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

23 Kânunuevvel 931 

ESBABI MUCİBE 

Kaçakçılığın bu günkü vaziyeti bir memleket meselesi halinde telâkkisini icap ettiren bir mahiyet almıştır. 

Bu nazar noktasından bakılınca iş, biri kaçakçılığa saik olan hâl ve sebeplere karşı ittihazı lâzım gelen ma-
nialar ve diğeri de kaçakçılık yapmakta olanların bir kere daha yapamamalarını temine kifayet  edecek tedbirler 
olmak üzere iki taraflı  bir tetkika ihtiyaç gösterdiğinden birinci kısmın istilzam ettiği çare ve tedbirlerin aranıp 
ittihaz olunacağı bir sırada men ve zecir noktasından dahi icap eden teminat ve teyidatı düşünmek zaruretidir. 
Bu itibarla kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1510 numaralı kanun ile bu kanunun şümulüne giren hususlar-
da ait oldukları hususî kanun ve nizamlarda yapılan tetkiklerde; kaçakçılığın şu veya bu dairenin haklarını 
ihlâl eden bir keyfiyet  olmaktan ziyade Devletin bütün kuvvet ve vasıtalarını harekete getirecek bir mesele ha-
linde telâkkisine mebde olan 1126 numaralı kaçakçılığın men ve takibi kanunundan itibaren bu sadette yapılan 
şeylerin bu gayeyi temine kâfi  olmadığı ve binaenaleyh beş senelik tatbiki tecrübelerden mülhem olan ihtiyaçlara 
müstenit olarak 1510 numaralı kaçakçılığın men ve takibi kanunile gümrük kanununun kaçakçılık faslı  yerine 
kaim olmak üzere yeni baştan bir kaçakçılık kanunu vücude getirmek ve buna bütün inhisar idarelerine şamil 
olacak usulî bazı ahkâm daha ilâve etmek lâzımgeldiği neticesine varılmıştır. 
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Bunda istihdaf  olunan esasa göre —kaçakçılık mevzuundan hariç ufak  tefek  şeyler müstesna olmak üzere— 
gümrük ve inhisar dairelerini alâkalandıran her kaçakçılıkta esas itibarile müddei umumiliğin harekete gelmesi-
ni icap ettiren bir âmme haklan vardır. 

Kaçakçılık faillerinin  muhakemeleri mevkuflu  olarak yapılması da lâyihada kabul ve iltizam olunan bir 
esastır. Filhakika kaçakçılık gibi Devletin iktisadî muvazenesini bozacak neticeler husule getirebilen suçları bu 
mahiyet ve tesirlerinden dolayı bir taraftan  bir vatan meselesi telâkki ederken diğer taraftan  vatanı sarsacak 
suçları yapanların usulî keyit ve şartlardan mürekkep bir siper arkasında emin ve mahfuz  işlerine devam etme-
lerine müncer olacak bir suret iltizam mantık ve maslahat noktasından istinat ve müdafaası  kabil olmıyan bir 
tezat ve tenakuz olurdu. 

KAÇAKÇILIĞIN MENİ VE TAKİBİ HAKKINDA 1/262 NUMARALI KANUN LÂYİHASI . 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

5 Kânunusani 1929 

Kaçakçılığın men ve takibine ait olan kanunun gümrüğü de alâkadar etmesi ve bu defa  tadil dolayısile 
gümrüğe taalluk eden hükümlerin de göz önünde tutulması ve mahiyeti itibarile aynı ehemmiyeti haiz olan güm-
rük kaçakçılığının men ve takibi emrinde ittihaz edilecek tedbirlerin inhisar kaçakçılığına müteallik tedbirlerle 
muvazi ve ahenkli bulunması, lâzım görülmüş ve tetkikat neticesinde, gümrüğe taalluk eden hükümler arasında 
da tadili icap eden bazı hükümlerin mevcut olduğu ve gümrük kaçakçılığı mevzuuna girilmediği takdirde bazı 
tenakuslara tesadüften  hali kalınmayacağı anlaşılmıştır. 

Bu mutalealar sebebile, encümenimiz ilk evvel hükümetin teklifi  üzerinde çalışarak inhisarı alâkadar eden 
hükümlerin tetkik ve müzakeresini, ve sonra da her iki nevi kaçakçılıkla alâkadar hükümler arasındaki ahen-
gin muhafazasını  muvafık  görmüştür. Bu suretle hareket neticesi, kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki mevcut 
kanunun değişmiyecek hükümlerinin mahdut kaldığı dikkati celbetmiştir. Lâyihanın tanziminde açık Türkçe 
yazılması iltizam edilmiştir. 

1710 NUMARALI K A N U N U N 7 İNCİ MADDESİNİ MUADDİL 1 /237 NUMARALI KANUN 
LÂYİHASI 

TRAKTÖR  TAZMİNATINA  İLİŞKİN  KANUNDA  BİR  DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA  İLİŞKİN  TASARI 
(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

I 

7 Kânunusani 1932 

ESBABI MUCİBE 

Traktör tazminatı hakkındaki 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesindeki salâhiyete müsteniden Vekâ-
letimizle Ziraat bankası arasında aktolunan mukavelelerle banka nezdinde üç milyon liralık bir kredi küşat 
edilmiş ve şimdiye kadar muameleleri intaç olunan traktör eshabı için çiftçilere  işbu krediden tediyatta bulunu-
larak halen 198 lira bakiye kalmıştır. Ancak bu kanun mucibince tazminat almağa müstahak bulunan çiftçi-
lerden bir kısmının muameleleri intaç ve istihkakları tesviye edilmiş ve diğer bir kısmının da muameleleri hitam 
bulduğu halde salifülarz  kredinin tükenmiş olması hasebile matlupları tediye olunamamıştır. 

1710 numaralı kanunun 7 inci maddesi banka nezdinde açılacak kredi miktarını üç milyon liraya kadar 
tahdit etmiş bulunduğundan ve halbuki esbabı maruza dolayısile yeniden Ziraat bankası nezdinde bir kredi 
açılması zarurî görüldüğünden mezkûr madde mucibince Ziraat bankasına karşı taahhüdatta bulunmak üzere 
3 milyon liraya kadar mezuniyet almış olan Vekâletimizin bu mezuniyetinin 3 600 000 liraya iblâğı icap 
etmektedir. 
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28 Nisan 1932 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Memleketimizde traktör istimali gerek iktisadî hâdisatın ilcaatile ve gerek memleketimizin iktisadî bünye-
si dolayısile esasen tevessü edememekte bulunduğuna nazaran yeniden traktör satın alacakları şimdilik teşvik et-
miye devamda fayda  mülâhaza edilmemiştir. Bu maksatla, bunların Hükümetçe verilecek meblağdan, prim ve 
sair muavenetlerden Ziraat bankası vasıtasile istifade  edebileceklerine dair 1710 numaralı kanunun 5 inci mad-
desinde mevcut olan hükmün ilgasına dair lâyihaya bir madde ilâvesine ve yine 1710 numaralı kanunun 6 ıncı 
maddesile ziraat mektep ve müesseselerinde ve mücadele teşkilâtında mevcut petrol ve benzinli traktörlerin mez-
kûr kanun ile tayin olunan tazminat hesabından olarak ağır yağ yakan veya gazojenli motörlerle istibdaline dair 
İktisat vekâletine verilmiş olan salâhiyetin dahi devamile yeni taahhüdata girişilebilmesi muvafık  bulunmamış 
ve bu istibdal ameliyesine Ziraat vekâleti bütçesine konulabilecek tahsisatla yapılabilmesi imkânı her zaman da-
hi mevcut olduğu nazara alınarak ati senelere sari taahhüdat salâhiyetini refetmek  üzere de lâyihaya diğer bir 
madde ilâvesine karar verilmiştir. 

TAKAS KOMİSYONU TEŞKİLİ HAKKINDA 1 /280 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TAKAS  KOMİSYONU  KURULMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

19 Mart 1932 

ESBABI MUCİBE 

Umumî harpten sonra bozulan iktisadî muvazene bilhassa son buhranın tevlit ettiği vaziyet önünde muh-
telif  memleketleri ihracat ve ithalât arasındaki farklar  üzerinde düşündürmeğe ve bu farkları  izaleye matuf  ted-
birler almağa şevketti ve iktisadî muvazene meselesi haiz olduğu büyük ehemmiyetle birinci plâna geçti. 

Umumiyet itibarile memleket mahsûlat ve mamulâtını ecnebi piyasalarda satmak ve memlekete lüzumu 
olan maddeleri mümkün olduğu kadar dahilde istihsal etmek, hariçten ancak bu suretle tatmin edilmiyen ihtiyaç-
lara tekabül eden eşyayı getirmek iktisadî muvazeneyi korumak için esaslı bir prensip gibi görülmektedir. 

Bu sebebe binaen 1873 numaralı kanunun verdiği salahiyete istinat olunarak neşredilen 11940 numaralı 
kararname ile bu maksada doğru ilk adım atıldı ve Devlet müessesatı ile bunlara ilhak edilen bazı teşekküllerin 
hariçten satın alacakları eşya bedelinin memleket mamulât ve mahsulâtı ile ödenmesi yani takasa tâbi tutulması 
esası vazolundu. 

Bu vâdide umulan neticelerin elde edilmesi ve kararnamenin üçüncü maddesinde yazılı müesseselerin ithal 
edecekleri eşyanın tâbi tutulduğu takas işlerini esaslı ve müstemir bir surette takibini temin için "Takas komis-
yonu" namile yeni bir teşkilât vücude getirilmesi zarurî görülmüştür. 

Salâhiyeti kararnamenin üçüncü maddesinde sayılı müesseselerin hepsine şamil olan bu komisyon ithal ta-
lep ve tekliflerini  bir merkezde toplıyacak ve bu suretle genişliyen bir saha ile mütenasip olarak çoğalan imkân-
lardan istifade  ederek takas muamelesini daha kolaylıkla tatbik eyleyebilecektir. 

4 Mayıs 1932 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Beynelmilel ticarî muamelâtın bu günkü girift  ve mudil cereyan şekilleri ve memleketimizdeki müstahsil 
sınıflarının  müteazzi denecek derecede teşkilâtlanmamış bulunması muvacehesinde takas muamelâtını tatbika-
tında her türlü muvazaalardan kurtarmanın müşkül ve hatta imkânsız olacağı neticesine varılmıştır. Ancak ec-
nebi memleketlerden bir kısmının ithalâtlarını kontanjantömana tâbi tutması ve bir kısmının da döviz tahdidatı 
vazetmek suretile ithalâtlarını tahdidata tâbi kılması, bu tarzlarla memleketimizden ithal edecekleri mevat mik-
tarları az çok teayyün edeceği için ithalâtlarını bu miktarların fevkine  çıkartabilmek üzere takas usulünün tat-
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bikında esaslı bir fayda  temini imkânlarını hazırlamış bulunmaktadır. Bu mülâhaza ile ve İktisat vekili Beyefen-
dinin dahi kani olduğu veçhile tatbikatın çok sıkı bir murakabeye tâbi tutulması şartile encümenimiz lâyihanın 
esasını kabul eylemiştir. 

MUVAKKAT MUVAZENE VERGİSİ HAKKINDA 1/311 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

GEÇİCİ  DENGE  VERGİSİ  TASARISI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

24 Nisan 1932 

ESBABI MUCİBE 

Münhasıran bütçe açığını kapatmak ihtiyacından mülhem olarak muvakkat muvazene vergisinin ihdasına 
lüzum görülmüştür. Her hangi bir memba üzerine, muhtelif  sebep ve avamil dolayısile yeniden vergi vazı imkân-
ları bulunamaması dahi, böyle bir verginin tesisi ile bütçe ihtiyacının karşılanmasını icap ettirmiştir. 

Memleketin geçirmekte olduğu buhran, bilûmum kazanç ve iratlarda tenakus tevlit etmiştir. Maaş ve üc-
ret mukabilinde istihdam edilenlerin de umumî olan bu kazanç tenakusundan hissedar olmaları tabiidir. Devle-
tin devam eden malî ihtiyaçlarını karşılamak için diğer sınıflar  üzerine yeni vergiler tahsili veya mevcut vergi-
lere başkaca zamlar icrası yoluna gidildiği takdirde memleketin iş hayatının da memur ve müstahdemler sınıfı-
nın zararına olarak mühim sarsıntılara uğrıyacağı nazarı dikkate alınırsa malî ihtiyacın istilzam ettiği fedakâr-
lıktan bu sınıfın  daha fazla  hissedar olmasının, işlerinin devamını temin itibarile de menfaatlerine  muvafık  ve 
aynı zamanda haklı bulunduğunu kabul etmek icap eder. 

KATİ TİCARET MUAHEDELERİ AKTİ İÇİN MÜZAKEREYE BAŞLANACAK DEVLETLERLE 
MUVAKKAT İTİLÂFLAR AKTİNE DAİR K A N U N U N TADİLİ HAKKINDA 1 /367 NUMARALI 

KANUN LÂYİHASI 

KESİN  TİCARET  SÖZLEŞMESİ  YAPMAK  İÇİN  GÖRÜŞÜLECEK  DEVLETLERLE 
GEÇİCİ  SÖZLEŞMELER  YAPILMASINA  İLİŞKİN  TASARI 

(HARİCİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

22 Nisan 1932 

ESBABI MUCİBE 

Kendisile katî ticaret itilâfı  aktedilmemiş olan Devletlerle muvakkat itilâflar  akti için İcra Vekilleri He-
yetine salâhiyet veren 10 VI 1930 tarihli ve 1679 numaralı kanun mucibince muhtelif  tarihlerde bu gibi Hükü-
metlerle modüs-vivendiler aktedilmiştir. Mezkûr kanunun bu salâhiyet için tayin ettiği azamî müddet bu ma-
yıs ayı nihayetinde hitama ereceğinden mevcut modüslerin bu tarihten sonra kendiliğinden münfesih  olması lâ-
zımgelmektedir. Halbuki elyevm muhtelif  Devletlerle ticaret muahedeleri akti için müzakerat devam etmekte 
olduğu gibi imza edilenlerden bir kısmı Yüksek Meclisimizin tasvip nazarlarına arzedilmiş bulunmakta ve bir 
kısmı da tastiknamelerin teatisi safhasına  girmiş bulunmakta olduğundan bu Hükümetlerle ticarî münasebatı-
mız mevcut modüslerle idare edilmektedir. 

Yukarıda zikredilen tarihin inkizasında vâsi mikyasta ticarî münasebetlerimiz bulunan bu gibi Devletler 
ülkesinde emliamızın azamî tarifeye  tâbi tutularak diğer memleketlerin mümasil müstahsıllarma rekabet ede-
miyerek müşkilâta maruz kalmaları muhakkak bulunmaktadır. Bir taraftan  bu vaziyete mahal vermemek ve 
diğer cihetten ne beynelmilel teamüle ne de Cümhuriyet Hükümetimizce takip edilen siyasete muvafık  bulun-
mıyan Devletler arasında mütefavit  muamele icrasını bertaraf  etmek üzere mezkûr kanun ile bahşedilen müdde-
tin 1934 mayıs nihayetine kadar temdidi için ihzar edilen kanun lâyihasını Hükümetimiz Yüksek Meclisimizin 
tasvip nazarlarına arzeyler. 
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İKTİSADİ BUHRAN VERGİSİ KANUNUNA MÜZEYYEL 1 /304 NUMARALİ KANUN LÂYİHASI 

İKTİSADİ  BUHRAN  VERGİSİ  KANUNUNA  EK  OLARAK HAZIRLANAN  TASARI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

23 Nisan 1932 

ESBABI MUCİBE 

Dünya büyük bir iktisadî buhran geçirmektedir. Umumî bir manzara ve mahiyet almış olan buhranın 
memleketimize isabet eden tesirleri de çok mühimdir. Bu vaziyet muvacehesinde gerek milli paramızı korumak 
gerek bütçemizi daima mütevazin bir halde bulundurmak hayatî ve zarurî bir ihtiyaçtır. 1 Kânunuevvel 1931 
tarihindenberi, tatbikat sahasına girmiş olan iktisadî buhran vergisi 1931 senesinin acil ve mübrem ihtiyaçlarını 
karşılamağa medar olmak üzere tesis edilmişti. O tarihten beri vaziyet ve ihtiyaç aynı şiddet ve kuvvetle devam 
ediyor ve Devletin malî vaziyetini korumak ve buhranın devam ettiği müddete münhasır olmak üzere yeni ted-
birler ve kararlar ittihazını zarurî kılıyor. Bir fedakârlık  devresine gireceğiz. Bu fedakârlığa  her vatandaşın ay-
nî nisbette iştiraki lâzımdır. 

İktisadî buhran vergisi maaşlı, ücretli şahıslara hasredilmişti. Bu vergiyi, tahammülü olan diğer mevzu-
lara da teşmil etmek icap ediyor. Fedakârlıkta müsavat kaidesinin tabiî neticesi budur. 

Binalar, muamele ve şeker istihlâk vergilerine, iktisadi buhran vergisi devam ettiği müddetçe, birer mik-
tar zam yapılması ve bu membalardan da iktisadî buhran vergisi alınmasını muvafık  buluyoruz. Bu zamları 
teklif  ederken, vergi mevzularının tahammülü ve tediye kabiliyetinin imkânları ve iktisadî mülâhazaların icabatı 
birinci derecede nazarı dikkate alınmış olduğunu bilhassa zikretmek ve bu ciheti tebarüz ettirmek faidelidir. 

NAKLİYAT VERGİSİ HAKKİNDA 1 /312 N U M A R A L I KANUN LÂYİHASI 

23 Nisan 1932 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde nakliyat vergisi, 10 Nisan 1340 tarihli ve 472 numaralı kanun ile ihdas edilmiştir. Bu gün 
ahkâmı meri olan işbu kanuna göre, gerek Devletçe gerek şirketler ve eşhas tarafından  muayyen tarifeye 
veya tebeddülü ücrete tebaan seyrüsefer  ettirilen şimendifer,  vapur, tramvay ve tünel ile seyahat eden yolcular, 
bilet bedelleri üzerinden nakliyat vergisi vermekle mükelleftirler.  Nakliyat vergisi bilet bedelile birlikte 
nakliyat müesseselerince, yüzde beş aidat mukabilinde tahsil ve mal sandıklarına teslim olunmaktadır. 

Mevcut nakliyat vergisi kanunu, nakliyat vergisini şimendifer,  vapur, tramvay, tünel ile seyahat eden yol-
culara hasretmekle vergi mevzuunu gayet dar tuttuğu gibi, bu günün ihtiyaçlarına tekabül etmemesi ve tahsila-
ta ait hükümlerinin gayrikâfi  ve müeyyidesiz bulunması itibarile de tadile muhtaç bir haldedir. 

Nakliyat vergisi kanununun meriyete girdiği 1340 senesindeki vaziyet ile bu günün ihtiyaçları ayni değil-
dir. Memleketimizde gerek şehir dahili gerek şehirler arasındaki kara yolları son senelerde çoğalmış, tamir ve 
ıslah edilmiştir. Bu vaziyet motörlü nakliye vasıtalarının çoğalmasını intaç eylemiştir. Demiryollarile yapılan 
nakliyattan vergi alındığı halde diğer zatülhareke nakliye vasıtalarından bu verginin alınmaması, demiryolları 
aleyhine sebepsiz bir rekabet vesilesi ihzar eylemektedir. 

Diğer cihetten zatülhareke nakliye vasıtalarının memlekete fazla  miktarda girmesi millî servetten mühim 
bir kısmının harice gitmesine ve benzin ithalâtının da çoğalmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden gün geçtikçe 
hayvanla ve hayvanla tahrik edilen araba nakliyatı, küçük kasabalarda hatta köylerde bile azalmaktadır. Bu 
vaziyet hayvan yemi olarak kullanılan ziraî mahsulâtımızın sarfiyatını  da müteessir etmektedir. 

Bu itibarla nakliyat vergisi kanunu projesini ihzar ederken, kara, deniz, nehir, hava yollarında çalışan bi-
lûmum zatülhareke nakliyat vasıtalarını vergiye tâbi tutmak, iktisadî ve ticari vaziyeti müteessir etmiyecek 
şekilde bir çok memleketlerde olduğu gibi, eşya nakliyatından hafif  bir vergi aramak ve binnetice bu mevzudan 
beklenilen varidatı artırmak gayesini takip etmiş bulunuyoruz. 
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1932 SENESİ BÜTÇESİ HAKKİNDA 1 /317 NUMARALİ KANUN LÂYİHASI 

24 Nisan 1932 

HÜKÜMETİN ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Cumhuriyetin 9 uncu yılı hizmetlerini ihtiva eden bütçe; teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanun-
larına tevfikan  teşrinisani 1931 iptidasında Meclisi Âliye takdim edilmişti. 

Âlemşümul iktisadî buhranın tesiri altında her memleketin almakta olduğu iktisadî tedbirlerin memle-
ketimizde de mühim akisler tevlit etmesi ihtimali teyakkuz ve dikkatle hareketimizi ve bu bahiste bütün dünya 
cereyanlarını takip etmemizi istilzam etmiştir. Muhtelif  memleketlerin buhrana karşı aldıkları tedbir 
tesiri ihracat mahsulâtımız Hatlarının düşmesi ve mühim bir kısım metaımızın ihraç edilememesi şeklinde tecelli 
etmiştir. Bu vaziyet karşısında bilmukabele ithal edeceğimiz ve binnetice harice ödeyeceğimiz metaın hariçten 
alacağımız mahsullerimiz kıymetlerile mütenasip ve ahenktar olması memleketimiz için alınması lâzımgelen ted-
birlerin başında görülmüştür. Bu sebeple memleket iktisadî hayatını korumak için hususî bir dikkat ve ihtima-
mı istilzam eden hariçten mal ithali keyfiyetinde  Hükümetin haiz olduğu tahdit salâhiyetini istimal etmek lâzım-
gelmiştir. 

Bu salâhiyetin istimali bir kalemde ithalâtın azalmasından mütevellit gümrük ve muamele vergilerimizde 
senelik 20—25 milyon liralık bir tenakusu intaç edeceği anlaşılmıştır. Memleket iktisadî hayatını felçten  vikaye 
için varidattan bu fedakârlığa  katlanmak memleket işlerinde daima isabetli ve nurlu yolları gören ve takip eden 
Büyük Meclisin tasvibine iktiran etmiş ve 1932 senesi bütçesinin takdimini takip eden aydan itibaren tatbika baş-
lanmıştır. 

Aldığımız tedbirlerin bir kaç aylık tatbikat neticeleri ve büyük buhran karşısında bütün memleketlerin 
tatbik ettikleri kendi iktisadî hayatlarını vikaye vasıtalarının bize müessir neticeleri 1932 senesi için tanzim edi-
lip evvelce takdim edilen bütçede yeniden ve esaslı bir tetkiki icap ettirmiştir. Her şeyden evvel Cumhuriyeti-
mizin memleketin ihyasına ve millî gayelerimizin husul ve ilâsına matuf  olarak şimdiye kadar sarfedilmiş  olan 
mesaiden elde edilen semereleri vikaye ve aynı zamanda bu dünya burhanından millî bünyemizin arızasız çık-
ması ve müstakbel inkişafına  devam etmesi imkânları daima göz önünde bulundurulmuş ve bu gayelere halel 
vermiyecek masrafların  en ufak  santimleri bile tasarruf  edilmiştir. Ancak bütçemizde ithalâtın tahdidinden ve 
umumî buhranın bir çok vergi matrahlarımızda yaptığı menfi  tesirlerden mütevellit açığı, devletin çok hayatî 
hizmetleri ihmal veya iptal etmeksizin tasarruflarla  kapatmak imkânı olamıyacağı tahakkuk etmiş ve tasarruf 
hareketlerinin bu safha  ve hududa intikalinde bittabi tavakkuf  edilerek açığı kapatacak varidat bulmak lâzım 
gelmiştir. Buhranın zarurî ihtiyaç maddeleri üzerinde yaptığı fiat  tenzillerinden istifade  edenlerin iratları, hariç-
ten gelen eşya kıymetleri bir sene evvel % 38 nisbetinde tenzil gören bina iratları ve bazı muafiyetlerin  ilgası büt-
çedeki açığı kapatabilmek hususunda müracaatı zarurî görülen tedbirler arasında yer almıştır. 

Yine bu açığın karşılanması için memur ve müstahdemler kadrosundan mümkün olan tasarruflar  ya-
pılmıştır. 

1 / 348 NUMARALI İNHİSARLARIN TEVHİDİ KANUNU LÂYİHASI 

TEKELLERİN  BİRLEŞTİRİLMESİNE  İLİŞKİN  TASARI 
(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

4 Mayıs 1932 

ESBABI MUCİBE 

Gümrük ve inhisar işlerile daha yakından alâkadar olarak bunları iktisadî ve malî noktai nazardan daha 
faideli  bir surette tedvir etmek üzere teşkil edilmiş olan Vekâlet, muhtelif  inhisarlar idarelerini bir umum müdür-
lükte birleştirmeği isabetli görmektedir. 

İnhisar idarelerinin birleşmesinde iki esaslı faide  vardır. 

1— Tasarruf. 

Merkez ve taşra idarelerinde bir çok işlerin birleştirilmesi sayesinde, teşkilâtta, binalarda, masrafta:  ta-
sarruf  temin edilecektir. 
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2— İdarî faide. 

Ayni esaslara istinaden ayni usuller ve idare olunması icap eden bütün inhisar işleri hakkında ittihaz edi-
lecek esaslı tedbirlerin tatbik ve takibini teshil etmek. 

Tevhit esası Büyük Millet Meclisince tasvip buyurulmadan evvel, bu hususta bir hazırlık bile yapılmasına 
imkân olmadığı için, inhisarların her birinin bütçesi ayrı tanzim ve takdim edilmiştir. Tevhit Yüksek Meclisin 
tasvibine iktiran eder etmez hazırlığa başlanacak ve haziranın birinden itibaren tatbika geçilerek 1932 malî se-
nesi zarfında  tevhit tedricen ikmal edilecektir. 

ESTERN TELGRAF KUMPANYASILE MÜNAKİT MUKAVELENİN FESHİ İLE 
(IMPERIAL AND INTERNATIONAL COMMUNİCATIONS LIMITED) ŞİRKETİ İLE BİR 

MUKAVELE AKTİ HAKKINDA 1 /223 NUMARALI KANUN LÂYİHAST 

EASTERN  ŞlRKETİYLE  YAPILMIŞ  SÖZLEŞMEYE  SON  VERİLMESİ  VE  • 
"IMPERIAL  AND  INTERNATIONAL  COMMUNICATIONS  LIMITED"  ŞlRKETİYLE 

YENİ  BİR  SÖZLEŞME  YAPILMASINA  İLİŞKİN  TASARI 
(DAHİLİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

4 Haziran 1932 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Londrada kâin Estern telgraf  kumpanyasıle münakit 1 Mayıs 1927 tarihli mukavelenamenin feshile  yeri-
ne bu kumpanyanın yine Londrada kâin Markoni telsiz kumpanyasile birleşerek her ikisinin (Imperial and in-
ternational communications limited) unvanile vucude getirdikleri kumpanya ile İstanbulda bir alıcı ve bir verici 
telsiz istasyonları tesisine ve bunun şeraitine dair bir mukavele aktine mezuniyet verilmesi hakkında kanun lâ-
yihası ile esbabı mucibesi ve merbutu mukavelename projesi mütaiea ve tetkik edildi. 

Evvelki mukavelename mucibince kablo ile icra edilmekte olan muhaberatın yeni bir mukavele ile İstan-
bulda tesis edilecek telsiz istasyonları vasıtasile icrasında encümenimizce de faydalar  görülmektedir. Bu fayda-
lar esas itibarile şimdiye kadar memleketimizde Estern kumpanyasının idare etmekte olduğu kablodan geçiril-
mek suretile icra edilen muhaberatın doğrudan doğruya Hükümetin elinde bulunacak telsiz istasyonları vası-
tasile icrası ve keza şimdiye kadar kablodan geçen telgraflardan  mütevassıt memleketlerin kelime başına aldık-
ları ücretlerin artık doğrudan doğruya telsiz ile muhabere imkânından dolayı aralarında yarı yarıya taksim edil-
mek üzere Hükümet ile kumpanyaya kalması ve bu suretle Hazineye senevî yüz kırk bin lira kadar tahmin edi-
len bir varidat fazlası  temini ve mevcut kablo tesisatının memleketimize ait olan ve merbut mukavele projesinde 
gösterilen kısımlarının Hükümete terkedilmesi ve bu kısım kablo tesisatını da Hükümetin ayrıca ve müstakillen 
kendi hesabına kullanabilmesidir. 

Aranılan evsafı  itibarile işin yedi vahitte olduğu beyan edilmesine ve binaenaleyh başka fiatlarla  mukaye-
se imkânı görülememesine nazaran ayni tesisatı ayni şerait dairesinde daha aşağı bir bedel ile vücuda getirmek 
kabil olup olmıyacağı encümenimizce bittabi tayin edilememektedir. Bu sebeple tesisatın, Hükümetçe mutedil 
ve muvafık  görülen 632 270 altın frank  mukabilinde ve esas itibarile projesi merbut mukavele şeraiti dairesinde 
ve bir de bu işin yedi vahitte görüldüğüne dair usulü dairesinde verilmemiş olduğu anlaşılan bir karar İcra Ve-
killeri Heyetince verilerek mevcut bir muamelei resmiye noksanı ikmal edildiği takdirde ve bu şarta muallâk 
olmak üzere zikrolunan İngiliz kumpanyasına ihalesini Heyeti umumiyenin takdirine mütevakkıf  görmekteyiz. 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 1932 SENESİ BÜTÇESİNE 
50 000 LİRALIK TAHSİSAT KONULMASINA DAİR 1 / 270 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ASKERİ  FABRİKALAR  GENEL  MÜDÜRLÜĞÜNE  BİR  EK  ÖDENEK 
KONULMASINA  İLİŞKİN  TASARI 

(MİLLİ  MÜDAFAA  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

19 Mart 1932 
ESBABI MUCİBE 

Askeri fabrikalar  günden güne tevessü ve inkişâf  etmektedir. Bu fabrikalar  bütçe mülâhazasile tam kud-
retlerile çalıştırılamıyor. Büyük bir imal kudreti muattal bir vaziyette bulunuyor. Her sene verilen bütçesi da-
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hilinde Millî Müdafaa  vekâleti siparişlerini yapmakla beraber diğer Devlet devairinden ve hariçten sipariş ala-
rak atıl kalan kudretinde çalıştırılması iktisadî ve sanayi erbabının ve mütehassısların yetiştirilmesi noktai na-
zarından çok faydalı  görülüyor. 

Askerî fabrikalar  harp sanayii noktai nazarından tesis edilmiş olmalarına ve ordu için her vakit keşfiyat, 
tetkikat ve tecrübeler icrasına ve ihtisas adamları yetiştirilmesi gibi daima Devlet bütçesinden masrafı  istilzam 
ettiren bir Devlet hizmeti olması dolayısile bütün fabrikaların  mütedavil sermaye veyahut mülhak bütçe ile 
işletilmesi Millî Müdafaa  vekâletinin ihtiyaç ve arzularını ve harp sanayiini takip ve inkişafını  ızrar etmesi muh-
temeldir. Hatta 1341 senesinde yapılan tecrübe bunu teyit etmiştir. 

Yüksek kudrette bulunan fabrikaları  bütçe dolayısile az bir kudretle çalıştırmak masarifatı  umumîyeyi 
yükselttiğinden ordu imalâtının maliyet fiatları  bizzarur pahalı oluyor. Fabrikalar memleket iktisadiyat ve sa-
nayiinde yardım etmek ve diğer taraftan  masarifatı  umumiyesini koruyacak işler bulmak suretile hariçten ser-
maye bulmak zarureti vardır. 

Şimdilik fabrikaların  idare vaziyetini ihlâl etmeksizin tecrübe mahiyetinde olmak ve alınacak netayice 
göre bilâhare katî karar vermek üzere askerî fabrikalar  bütçesine ticari işletme unvanı ile açılacak bir fasılın 
mütedavil sermaye olarak istimaline ve hariçten sipariş kabul etmesine mezuniyet verilmesi hakkında 10 mad-
delik ihzar olunan kanun merbutan takdim kılınmıştır. 

TÜRKİYEDE ECNEBİ TEBAASI TARAFINDAN YAPILMASI MEMNU OLAN 
SANATLAR HAKKINDA 17 70 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

TÜRKİYE'DE  YABANCI  UYRUKLULARCA  YAPILMASI  YASAK  OLAN  İŞLERE  İLİŞKİN 
KANUN  TASARISI 

(HARİCİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

29 Mayıs 1929 

ESBABI MUCİBE 

Lozanda akit ve imza edilen ikamet mukavelenamesinin 4 üncü maddesinde (Türkiyede, diğer düveli âkide 
tebaasının muhtelif  ticaret, meslek veya sanat envaını icraya salâhiyetleri ve bilmukabele düveli mezkûre ara-
zisinde Türk tebaasının muhtelif  ticaret, meslek ve sanat envaını icraya salâhiyetleri, işbu mukavelenamenin 
tarihi meriyetinden itibaren on iki ay zarfında  Türkiye ile düveli mezkûre arasında aktedilecek mukavelâtı mah-
susaya mevzu teşkil edecektir.) 

1 Kânunusani 1923 tarihindeki (Statü quo) muhafaza  edilecek ve zikrolunan on iki ay müddetin inkiza-
sına kadar mukavele aktolunmadığı takdirde efrafm  1 kânunusani 1923 tarihindeki hukuku müktesebesine 
riayet kaydi ihtirazisile, düveli âkideden her biri betekrar serbestii hareketini iktisap eyliyecektir. denmektedir. 

İşbu maddenin derpiş ettiği mukavele aktedilmemiş olduğu cihetle Hükümeti Cümhuriye, hukuku mükte-
sebe müstesna olmak üzere, bu hususta tamamile serbestisini ihraz etmiş bulunmaktadır. Bu vaziyete' nazaran, 
Türkiye dahilinde ecnebilerin icra edebilecekleri sanatların bir kanunu mahsus ile tayiin lüzumuna mebni Da-
hiliye vekâleti ile müştereken bir kanun lâyihası tanzim edilmiş ve İktisat vekâletinin tasvibine arzolunmuştur. 

Vekâleti müşarileyha iki maddenin teklifini  münasip bulmuştur. 

1— Türkiyede icrayı faaliyet  eden yerli ve ecnebi anonim, kooperatif,  limited, kollektif  ve komandit şir-
ketlerin yüksek idaresine ait memur ve İktisat vekâletinin müsaade edeceği mütehassıslar ile muhasebe müdür-
lerinden maadası Türk olacaktır. 

2— Diğer meslekler ve sanatlara müteallik hususî kanunlarda mevcut hükümler meridir. 

1 Haziran 1932 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Az bilgi ve mümareseye ve az sermayeye muhtaç olan ve binaenaleyh vatandaşlar tarafından  yapılması 
pek kolaylıkla mümkün bulunan sanat ve mesleklerle memleketin emniyeti ile alâkadar olabileceklerin vatan-
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daşlara hasır ve tahsisinden ibaret olduğuna göre encümenimiz lâyihaya talip ve saliki çok olan ve işsizliği tev-
lit edebilecek bulunan bu gibi sanat ve mesleklerin tadadı olarak konmasının ve ileride lüzum görülürse diğer-
leri hakkında da üçüncü madde mucibince verilmiş olan salâhiyetin Hükümet tarafından  istimalinin halihazır 
vaziyet ve ihtiyacatımız noktai nazarından daha muvafık  olacağını derpiş ederek bu lâyihada sayılı olmıyan 
sanatların ecnebiler tarafından  yapılması memnu olmadığı tabiî bulunduğundan kanunu mahsuslarile ecnebi-
lere memnu olan sanat ve mesleklerin bu lâyihada da zikri lüzumsuz görülmüştür. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI K A N U N U N U N 
BAZI MADDELERİNİN TADİLİ HAKKINDA 1 / 385 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

T.C.  MERKEZ  BANKASI  KANUNUNDA  DEĞİŞİKLİK  TASARISI 
(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

30 Mayıs 1932 

ESBABI MUCİBE 

1715 numaralı kanunla teşkil edilen Cumhuriyet Merkez bankası statüsünde bazı tadilât icrasına banka 
meclisi idaresince lüzum görülmüş ve bu maksatla banka heyeti umumiyesi içtimaa davet edilmiştir. 

Merkez bankaları muamelâtı, tediye edilmiş sermayeden ziyade emisyon salâhiyetine istinat eylemekte 
olduğuna ve on beş milyon liralık sermayenin şimdilik % 70 inin tahsilile iktifa  edilmesi ve mütebaki % 30 un 
zamanı tahsilinin Hükümet ve banka meclisi idaresinin mutabık kalacağı ihtiyaç zamanına taliki ve Hazine 
hissesinin % 25 nisbetine iblâğı memleket ve Hazine menfaatlerine  uygundur. 

Bundan başka ticarî senedat mukabilinde istimal edilecek emisyon salâhiyetinin muayyen nisbet ve had-
ler dahilinde ziraî senedata ve Hazine bonolarına teşmili ve ancak banka sermayesinin tamamen tahsili gay-
rimuayyen bir atiye terkedilmekte olduğuna nazaran mevcut ahkâmı kanuniyede sermayenin tamamen tahsili-
ne muallâk bulunan bu keyfiyetin  de gayrimuayyen bir müddete taliki muvafık  olmıyacağından sermayenin 
yüzde yetmişi tahsil edilince bu hususa imkân bahşetmek bu günkü ihtiyacın ve banka faaliyetinin  zarurî icap-
larmdandır. Kezalik bankanın her hangi bir ihtimal karşısında duçar olabileceği zararın müeyyidesi olan ser-
mayesi emin şekillerde tenmiye ve ayni zamanda Hazinenin muhtaç olduğu kısa vadeli avans ihtiyacını asgarî 
faizlerle  temin edebilmek gayelerile sermayenin tahsil edilmiş kısmından muayyen hadler dahilinde Hazine bo-
nolarının resen iskonto edilebilmesi ve kote edilmiş bazı tahvilâtın muayyen kayıt ve şartlar altında bankaca mu-
bayaa olunabilmesi lüzumlu görülmüştür. 

HAZİNEDEN TAKSİTLE MAL SATIN ALMIŞ OLANLARIN 
TAKSİT BEDELLERİNİN TECİLİ HAKKINDAKİ KANUNA MÜZEYYEL 

1 / 291 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

HAZİNEDEN  TAKSİTLE  MAL  ALMIŞ  OLANLARIN  ÖDEYECEKLERİ  TAKSİTLERİN 
ERTELENMESİNE  İLİŞKİN  TASARI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

6 Nisan 1932 

ESBABI MUCİBE 

Eski tarihlerde ziraî mahsulün kıymetli olduğu zamanlarda; bedelleri taksitle ödenmek üzere Hazineden 
satın alman bağ, bahçe, tarla, imalâthane gibi malların muhtelif  sebeplerle irat ve hâsılatının taksitleri tediye-
ye kifayet  edememesi sebebile müstahsillerin duçar oldukları müşkülâtın tehvini evvelce derpiş olunarak Hazi-
nece yapılan teklif  Meclisi Âlice tadilen tasvip ve bu mallara ait taksit müddetlerinin tezyidi ve azamî 12 seneye 
ircaı 1773 numaralı 21 mart 1931 tarihli kanunla kabul olunmuştur. 

Bu tedbir, Devlete olan borçların tediyesinde mümkün mertebe sühuleti tazammun etmekte ve kanun 
hükmü her yerde tatbik edilegelmekte ise de düşman, usat ve hasbellüzum Hükümet tarafından  emlâki ihrak ve 
tahrip edilmiş kimselerin 13 mart 1340 tarihli kanuna tevfikan  harikzede sıfatile  istihsal eyledikleri mazbatalar 
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Sanayi Kredi bankasının muhtelif  sanayi müesseselerinin tedarik etmek istediği mevaddı iptidaiyenin top-
lu bir surette celp ve tevziine komusyonculuk şeklinde tavassut edebilmesine dair Hükümet teklifinin  11 inci 
maddesinde mevcut olan hüküm bankaya komusyonculuk hususunda çok geniş bir salâhiyeti ifade  eylediği için 
tavassutlarda bulunmak hususunu esasen bu kanunlar tahdit edilmemiş olan banka muamelâtı cümlesinden 
addederek encümenimiz, vukuu melhuz büyük zararlar dolayısile bu işe icabı halinde, alelumum muamelâtı 
gibi bankayı idare edenlerin mutlak mesuliyeti altında, girişilmesi cihetini tercih eylemiş ve maddeyi tayyet-
miştir. 

Yeniden tanzim ve Sanayi Ofisi  ile Sanayi Kredi bankasının müşterek teknik ve malî murakabe ve muzahe-
reti altında tevsi edilecek ve veçhelendirilecek olan sınaî siyaset ve faaliyetimizin  gerek program ve gerek tatbi-
kat itibarile tamamen mütebariz ve mütebellir bir hale gelinceye kadar bu faaliyetin  Devletin kayitlerden aza-
de olarak tam bir nezaret ve murakabesi altında bulunmasına lüzum bulunduğu kanaatindeyiz. Bu itibarla bu 
faaliyetin  idare ve murakabesinde Devletin kullanacağı iki vasıtadan birini teşkil edecek olan bu bankaya şim-
dilik hususî iştirakleri kabul eylemek memleketin yüksek menfaatlerinin  âmir bulunduğu iktisadî tevazünün 
zararına olabilmesi ihtimallerini varit kılacaktır. 

Bu itibarla encümenimiz bankada hususî iştiraklerin bulunmasında imkân ile gayrikabili telif  bir cihet 
görmemekle beraber yukarıda arzeylediğimiz veçhile bunun zamanının henüz hulûl eylemediğine kani olmuş 
ve zamanının hulûlünde tekrar derpiş edilmek üzere şimdilik hususî iştiraklerin bulunmamasını kabul eylemiş-
tir. 

Encümenimiz Sanayi Ofisi  umum müdürünü bu banka meclisi idaresinin tabiî azasından telâkki eylemek 
lüzumunu görmüş ve banka umum müdürle birlikte bu iki tabiî azadan başka intihap ve tayin olunacak üç aza 
île birlikte beş kişilik bir meclisi idaresi maslahatın icabına uygun ve maksadın teminine kâfi  görmüştür. 

25 inci madde ile teklif  edilen 15 sene müddet âti senelere sari olmak üzere vergi mevzuu üzerinde Devle-
tin hukukunu tahdit edecek bir mahiyette görülerek kabul edilmemiş ve matuf  bulunduğu mühim maksat ve 
hizmetleri daima nazarı dikkatte bulundurarak Devletin her vesile ve imkân ile bankaya karşı azamî himaye 
ve sahabeti esirgemiyeceği tabiî bulunduğu düşünülerek bu madde tayyolunmuştur. 

KANUNU MAHSUSLARINA TEVFİKAN KURULMUŞ OLANLARDAN MAADA 
DEVLET SERMAYESİLE TESİS EDİLMİŞ VE EDİLECEK FABRİKALARIN VE 

DEVLET İŞTİRAKLERİNİN VE KURULMASI MÜSAADEYE TÂBİ 
VEYA MUKAVELEYE BAĞLI OLAN FABRİKALARIN SURETİ İDARESİ VE 

DEVLET SANAYİ OFİSİ TEŞKİLİ HAKKINDA 1 / 373 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

DEVLET  SANAYİ  OFİSİNİN  KURULMASI  VE  ÖZEL  YASAYLA  KURULMUŞ  OLANLARIN 
DIŞINDA  KALIP  DEVLET  SERMAYESİYLE  KURULMUŞ  VE  KURULMALARI  İZNE  YADA 

SÖZLEŞMEYE  BAĞLI  OLAN  FABRİKALARIN  YÖNETİM  BİÇİMİNE  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

22 Mayıs 1932 

DEVLET SANAYİ OFİSİNİN ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Memleketimizde kuvvetli teşebbüs sermayeleri mevcut bulunmadığından halkımız ancak küçük mikyas-
taki sanayi işlerine ve orta büyüklükte sermayelerle yapılabilecek bazı imalâta girişebilmiş ve büyük mikyasta 
yapılması lâzımgelen sanayi işlerinin ise ya hariçten gelen sermayeler tarafından  veya Hükümet teşebbüs ve mu-
avenetile meydana getirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Hükümet evvelce yalnız askerî ihtiyacı temin için sınaî teşebbüslere girişmiş olup bu meyanda bazı umu-
mî istihlâk maddesi imal eden fabrikalar  da vücude getirmiş ise de memleketin büyük sanayie olan ihtiyacı ve 
bu ihtiyacın kısmen Devlet sermayesinin iştirakile tatmin edilebileceği hakikati ancak Cumhuriyet Hükümeti-
nin teşekkülünden sonra anlaşılmıştır. 

Cumhuriyet Hükümetinin "halkın yapamadığı işler" formülü  ile çevresini tesbit eylediği devletçilik si-
yasetinin sınaî sahadaki ilk tecrübe adımı olarak tesis ettiği Türkiye Sanayi ve Maadin bankası, Millî Müdafaa, 
Nafıa  ve inhisarlara ait olan fabrikalar  gibi kanunu mahsus ile kurulanlardan maada Devlet fabrikalarını  ve 
iştiraklerini idare etmekte bulunmakla beraber bu müesseselerin imkân hâsıl oldukça bankadan irtibatlarının 
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kesilmesi ve bankanın ayrıca takdim edilmiş olan kanun lâyihasile teklif  olunduğu veçhile bir Sanayi Kredi ban-
kası halinde çalışması esası da vazedilmiş bulunuyor. 

Esasen bankaların fabrika  işletme işlerile Sanayi ve Maadin bankasının elyevm yapmakta olduğu gibi 
doğrudan doğruya iştigallerinin aşağıda yazılı mahzurları vardır. 

1— Banka sermayedar sıfatile  istihsale yatırdığı paradan yüksek faiz  ve temettü istediği halde, istihsal 
teşebbüsünün bütün muvaffakiyet  sırrı mümkün mertebe ucuz sermayeden istifade  edebilmekte mündemiç-
tir. 

2—• Banka muamelâtı muayyen vadeler dahilinde mukannen varidat getirmek lâzımgelirken sanayi ha-
yatında vadeler ve irat miktarları evvelden tesbiti mümkün olmıyan konjonktüre (piyasa şeraitine) bağlıdır. 

3— Bankanın sermaye plâsmanları muhtelif  şekillerde teminat ile takviye edilmek lâzımgelirken fabrika 
işletmesine yatırılan sermayenin aynı şekilde temini mümkün değildir. Bu sermaye fabrikaların  eyi işletmesinin 
yedi mesuliyeti ile konjonktürün tesirine terkedilmiştir. 

Sanayi ve Maadin bankası kredi işlerine girişmemiş olduğundan bankalara has olan menfaat  mülâhaza-
larını taşımamış ve binaenaleyh şu arzedilen üç vaziyet ile münasebettar olamamıştır. Fakat Sanayi Kredi ban-
kası haline kalbedilince mevzübahs nokatın hemen tebarüz eyliyeceği tabiidir. 

Bir fabrika  muayyen bir iş plânını tahakkuk ettirmek için ölçülmüş olan muayyen bir sermayeyi hüsnü 
idare ile mükelleftir.  Mal sahibinin bir banka olması ayni fabrikaya  sermayesinin siasından fazla  para verecek 
bir haminin mevcut bulunması fabrika  idaresine süitesir icra eder ve binnetice sermaye ziyama ve sermaye is-
rafına  mâni mülâhaza ve tedbirler ihmal olunur. Mukabeleten malî itibarını teessürden vikaye kaygusu ile fab-
rikanın sermaye ziyanlarını örtmek banka için bir mecburiyet gibidir. 

Fabrika idareleri fennî  ve ticarî olmak üzere iki türlü evsaf  ile mücehhez olmalıdırlar. Sınaî teşebbüs ha-
yatında ilim ile sermaye müteşebbisin şahsında ekseriyetle içtima edemediğinden fabrikaları  idare eden serma-
yedarların âlemi rekabette katî muvaffakiyetlere  irişebilmeleri için işin nevine göre az çok uzun bir müddet tec-
rübe ve görgü tahsiline mecburiyet vardır. Sermayedarların bizzat iş başında bulunmadığı büyük işlerde ve ke-
zalik anonim şirketlerde ve Devlet fabrikacılığında  fennî  umuru tahsil etmemiş olan müdürlerin bunu uzun ve 
zararlı tecrübelerle tahsil etmesini beklemek yanlış olur. Buna karşı en musip bir tedbir olmak üzere Avrupada 
fen  adamlarının iktısadî-ticarî ilimlerle teçhizine bilhassa son yirmi sene zarfında  fevkalâde  ehemmiyet verilmiş 
ve fabrikalar  fennî  şeflerin  idaresine tevdi edilmekte bulunmuştur. 

Devlet sermayesinin sınaî iştiraklerinin ekseriyeti azîmesi Sanayi ve Maadin bankasının teessüsünden evvel 
takarrür etmiş olup bunlardan bazıları bilâhare banka delâletile tevsi edilmiştir. Miktarı on bire baliğ olan bu 
iştiraklerin Uşak şeker fabrikası  müstesna olmak üzere bir kısmı ancak ziyanla ve gayrimuntazam faaliyet  gös-
terebilmekte olup diğer bir kısmı ise muattal bir haldedir. İştiraklerin bu vaziyeti kısmen teessüslerindeki şerait 
noksanlarının ve kısmen ise icap eden fennî  ve iktisadî alâkadan mahrum kalmalarının neticesidir. 

Gerek İstanbuldaki fabrikaların  hüsnü idaresi ve gerek işbu iştiraklerin mukadderatını ıslâh ve bunlara 
yatırılan milyonlarca Devlet ve halk sermayesini sıyanet ve tenmiye hususlarını daha yakından murakabe ve 
temin maksadile smaî tesis ve işletme vazaifini  Sanayi ve Maadin bankasından ayırarak İktisat vekâletinin doğ-
rudan doğruya murakabesinde fennî,  iktisadî müstakil bir idareye tevdie lüzum görülmektedir. 

Memleketin iktisadî muvazenesinin süratle tanzimi ve istihsal imkân ve kabiliyetlerinin tahakkuku için 
icap eden sanayi teşebbüslerinin doğrudan doğruya Devlet tarafından  vücude getirilmesi ve işletilmesi bir za-
ruret teşkil etmekte olduğu gibi Devletçe memleketin sanayi ihtiyaçlarına göre tanzim ve organize edilmiş bir 
iktisat siyaseti takibi Hükümetin kabul ettiği esaslara dahi tevafuk  etmektedir. 

Bu kanunla teşkili derpiş edilmiş olan Devlet Sanayi Ofisine  tahmil edilen vazife  yalnız Sanayi ve Maadin 
bankası tarafından  devredilecek olan mevcut Devlet fabrikalarının  idaresinden ibaret değildir. Son zamanlarda 
bazı Avrupa firmalarından  şeker ve kimyevî sanayi gibi bir takım mühim sanayi tesisatı için büyük mikyasta 
krediler teklif  edilmekte olduğu gibi bu defa  Rusya ile yapılan anlaşma esasatı dairesinde alınan kredi mukabi-
linde bir çok fabrikalar  tesisi de mevzubahistir. Bu suretle Devletçe muhtelif  şekillerde anlaşmalar veya hususî 
mukaveleler neticesinde tesis edilecek fabrikaların  büyük bir ehemmiyet iktisap etmek istidadında olan tesis 
ve işletmesi tamamen bu hususa hasrı mesaî eden bir Devlet ofisi  tesisini istilzam etmektedir. 

Devlet Sanayi Ofisinin,  idaresi kendisine tevdi edilen ve edilecek olan fabrikalarla  diğer müessesattaki 
Devlet iştirâklerine olan tasarruf  hakkı yalnız Sanayi Kredi bankası kanununda ve bu kanun lâyihasındaki 
mevaddı mahsusa ile takyit edilmiştir. 
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Hükümetler millî sanayiini adiyen harice karşı müdafaa  ile mükellef  Olup dahilde tahaddüs edecek reka-
betlere karşı alınacak tedbirler ise fevkalâde  addolunur. Bu gibi tedbirler İcra Vekilleri heyetinin tasvibine ik-
tiran edecek olan mukavelelerle tesbit olunacak ve bu 6. madde mucibince müsaadeye tâbi olan sanayi şubele-
rinin hangileri olduğu Hükümetçe tesbit ve ilân edilecektir. 

Ofis  kârının sureti tevziine nazaran tesisat amortilerile ofis  ihtiyat akçesi ve mübrem tevsiat ve ıslahat 
tahsisatları ofisin  emrine terkedilmiş olup ancak bunlardan ve ikramiyelerden fazlasının  Devletin mevcut 
fabrikalarda  veya yeni 'sanayi teşebbüslerindeki tasavvuratına ve Sanayi Kredi bankasına ne nisbetlerde tahsis 
olunacağı İcra Vekilleri Heyetince tezekkür edilecektir. 

Ofis  heyeti umumiyesi Büyük Millet Meclisi Bütçe ve İktisat encümenlerinden teşekkül eder. Yalnız blân-
çolarm ihzarı tetkikatı İktisat vekâletinde mütehassıslardan ve alâkadar teşkilâttan mürekkep bir komisyon 
marifetile  yapılacaktır. 

Ofis  fabrikaları  sanayi müfettişlerinin  umumî teftiş  ve murakabesine tâbi olduğu gibi ayrıca ofis  muamelâ-
tının İktisat ve Maliye vekâletleri tarafından  birer murakıp tayin edilmek suretile kontrolü temin olunmuştur. 

Devlet Sanayi Ofisi  fabrikaları  Sanayi Kredi bankasına karşı diğer hususî fabrikalar  ve müesseselerden 
katiyen farklı  olmıyan bir vaziyette olup hiç bir rüçhana malik değildir. 

Münakaşa şeraiti dahi esas itibarile Devlet Sanayi Ofisine  devlet mübayaatmda bir rüçhan hakkı tanıma-
mış ve ancak Devlet fabrikaları  da dahil olduğu halde millî müesseseleri gayri meşru ve muzır rekabetlere kar-
şı himaye ve siyanet edecek ve millî istihsalâtın sürümünü temin %eyIiyecek tedabir ile iktifa  edilmiştir. 

27 Haziran 1932 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Sınaî tesisatının pek basit ve iptidaî bir halde olması yüzünden buna taallûk eden istihlâkâtı için millî ser-
vetinin kısmı azamini harice göndermeğe mecbur olan ve bu hususta kullanılacak iptidaî maddeleri için de mah-
reç aramak külfet  ve zaruretinde kalan memleketimizde sanayi hayatı Cumhuriyetin teşekkülü anından beri ken-
disini hissettirmeğe başlamış ve son zamanlarda Hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde de gittikçe ilerlemek 
istidadını göstermiştir. 

Kendi ihtiyacatını tatmine matuf  bir sanayi hayatına malik olmak ve yetiştirdiği iptidaî maddelerin bir 
kısmını olsun imal ve tebdili şeklederek kıymetlendirmek ihtiyacında bulunan memleketimizde bu emrimühim-
min tahakkuku için Hükümetimiz mevcut sınaî müessasata ahiren yaptığı anlaşmalarla mühim bir takım tesi-
satın dahi zam ve ilâvesini temin eylemektedir. 

Bir memlekette inkişaf  etmekte olan sanayi hayatının o memleketin ihtiyaçlarına göre tayin ve tesbit edil-
miş olan iktisadî siyasete uygun olması icap edeceğine göre bu hususun tatbik ve kontrolü ve diğer taraftan  git-
tikçe sayısı artacak olan Devlet teşekkül veya iştiraklerinin gerek teknik ve gerek iktisadî noktai nazardan hüs-
nü suretle idare edilmeleri için bunlarla yakından alâkadar olacak ve icap eden veçheleri verecek olan hususî 
bir Devlet mekanizmasına her halde ihtiyaç vardır. İşte bu mühim vazifeyi  gördürmek ve bu ihtiyacı tatmin ey-
lemek maksadına matuf  olması hasebile bu lâyihanın esas itibarile kabulüne karar verilmiş ve bazı maddelerin-
de tadilât veya tashihat icrası zarurî görülmüştür. 

TÜRKİYE AFYON YETİŞTİRİCİLER SATIŞ KOOPERATİFİ HAKKINDA 
1 /378 N U M A R A L I KANUN LÂYİHASI 

22 Mayıs 1932 

ESBABI MUCİBE 

Afyon  mürekkebatı ticaretinin beynelmilel sahada azami takyidata tâbi tutulması hakkında gerek Av-
rupada ve gerek Amerikada fiilî  bir surette tecelli eden cereyan ve temayüller bu sahada aktedilen ve derdesti 
akit bulunan beynelmilel mukaveleler dolayısile memleketimizde afyon  ticaretinin ve icabında ziraatinin maz-
but kaideler altına alınması lüzumunu hâsıl eylemiştir. 
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Beynelmilel müzakerat ve mukarrerattan çıkan neticeye göre tahdidat hakkındaki tedabirden maada ci-
hanın afyon  mürekkebatına ait umumî harekâtı ticariyesini Devlet murakabesini üzerinde hissedecek teşki-
lâtlandırılmış merkezler marifetile  idare etmek, umumî ve şamil bir fikir  olarak kabul edilmesinden 
maada, halen fiilî  sahada ve millî hudutlar haricinde tahakkuk eden kartel ittihatları muvacehesinde münferit 
teşebbüslerin zaif  vaziyetlerini takviye ederek sarsıntılar tevlit eden büyük fiat  temevvüçlerini salim ve sağlam 
esaslara istinat ettirmek gayesile, Vekâletimiz afyon  ticaretinin Hükümet murakabesi altında teşekküllere tev-
diini faideli  görmüş ve müstahsilin bu işten azamî faideyi  temin etmesi için de teşkilâtın bilûmum müstahsille-
rin ortak oldukları bir kooperatif  vasıtasile idare edilmesini muvafıkı  maslahat bulmuştur. 

28 Haziran 1932 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Arazi sahibi olmadığı halde bizzat ortakçılık suretile afyon  ziraatı yapanların fakir  ve asıl himayeye muh-
taç çiftçilerden  ibaret olduğunu ve bunların evleviyetle kooperatife  aza kaydedilmeleri lüzumunu derpiş eden 
encümenimi^ ikinci maddenin hükmünü ona göre değiştirmiştir. 

Her hangi bir zaruret hasebile bir mevsim afyon  ekmiyenlerin azalıktan ıskat edilmeleri hem esası mese-
le ve hem de muamele noktai nazarından muvafık  olamıyacağı mülâhazasile encümenimiz üç sene olmak üze-
re bir had konmasını ve idare heyeti azalârının ücret almamaları kooperasiyon esaslarına muvafık  ise de tat-
bikat sahasında bu esasın ne dereceye kadar kabiliyeti tatbikiyesi olup olmadığının şimdiden tesbiti mümkün 
olamıyacağından lüzumuna göre nizamnamesine hüküm konmak üzere üçüncü maddeyi değiştirmiştir. 

28 Haziran 1932 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Bu teşekküle kooperatif  unvanı verilmesi yerine (birlik) denmesi daha muvafık  görülmüş ve bu suretle 
lâyihanın unvanı ve maddelerdeki kooperatif  tabirleri değiştirilmiştir. 

Memleketimizin bir çok yerlerinde afyon  ekilmekte ise de bunların arasında az miktarda istihsalâtta bu-
lunan çiftçilerin  teşkil edilecek birlik mıntaka ve tâli mıntaka heyetlerine satmak üzere teslim mecburiyetlerin-
de kalmaları müşkülâtı tevlit edeceğinden bu yüzden çiftçilerin  afyon  ekmekten vazgeçmeleri ve netice itiba-
rile memleketin hariçten gelecek ve ehemmiyeti istisgar edilemiyecek iktisadî menfaatleri  haleldar olacağı mü-
lâhazasile dahilde afyonun  elden ele satışının serbest kalması ve yalnız teşekkül edecek birliğin ihraç ticareti-
ni inhisarsuretile idare ve icra etmesi yolunda dermeyan edilen mütalealar üzerine İktisat vekili Beyin bu lâ-
yiha ile teklif  edilen teşekkülün doğrudan doğruya müstahsil çiftçiyi  alâkalandırarak onların menfaatlerini  mu-
hafaza  maksadiie aradaki mutavassıt ve meyancıları ortadan kaldırıp mahsullerini kendilerinden alınarak ha-
riçte emin ve menfaatli  müşteriler bularak satmak üzere vücude getirilmesi düşünülmüş olup yalnız bir satış 
bürosu halinde afyonun  ihraç işlerini ve bu ticareti yapmağa münhasır olacak bir teşkilât maksattan uzaklaş-
mak demek olacağından kabulü muvafık  olamıyacağı suretinde hulâsa edilen beyanatı üzerine cereyan eden 
eden münakaşa ve müzakerelerden sonra lâyihanın maddelerinde derpiş olunan müşküllere karşı ve bilhassa 
cüzî miktarda istihsalâtta bulunan çiftçilere  kolaylık verecek hükümler konabileceği teemmül olunarak mad-
delerin müzakeresine geçilmesine karar verilmiştir. 

Memleket dahilinde afyon  ticareti yapanların birliğe aza olmaları hakkındaki mütaleada istihdaf  edilen 
maksada masal görülerek kabul olunmamıştır. 

ZİRAAT BANKASI HAKKINDAKİ KANUNA MÜZEYYEL 1697 NUMARALI K A N U N U N 
2 NCİ MADDESİNİN TADİLİNE VE 3 ÜNCÜ MADDESİNİN İLGASINA DAİR 

1 / 379 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ZİRAAT  BANKASI  KANUNUNDAKİ  BAĞIŞIKLIKLARA  İLİŞKİN  İKİ  DEĞİŞİKLİK  TASARISI 
(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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muhteviyatının 1340 ve 1341 senelerinde yapılan satış bedellerine mahsup olunacağı zumile müzayedelere yük-
sek bedellerle iştirak eyledikleri ve Manisa, Gümüşane vilâyetleri gibi bazı yerlerden vaki istifsara  cevaben 
bu mazbataların müzayedelerde teminat olarak kabul edilebileceği bildirilmesinin de fazla  rağbeti celbeylediği ve 
bu yüzden bu gibi yerlerdeki satışların yüksek fiatlarla  icra edilerek halen taksitlerinin tediyesinde imkânsız-
lık hâsıl olduğu ve 1773 numaralı kanunun taksitlerin tevzi ve tecilini mutazammın hükümlerinin temin edebil-
diği suhuletin bu şekilde mal alanların, vaziyet ve taleplerini tatmin edemediği mütevali müracaatlardan anla-
şılmaktadır. Mevcut mevzuata göre borçlarını vaktü zamanile vermiyenlerin satın aldıkları malların ihalelerini 
fesih  ve bunları yeniden müzayedeye vazetmek lâzımgelip, ancak tediyeyi işkâl eden sebepler bu mallara yeni 
müşteri bulmak imkânını da güçleştirdiği, diğer cihetten o tarihte aldıkları mazbataların satış bedellerine mah-
subu da kanunen mümkün olmadığı cihetle bu vaziyette olan müstahsil halka tediye imkânı vermiş olmak üze-
re bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

ADANA MEBUSU ALİ MÜNİF BEY VE 28 ARKADAŞININ 
İKTİSADİ BUHRAN SEBEBİLE GAYRİMENKUL İHALELERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

31 Mayıs 1932 

İki üç senedenberi ziraî mahsulât fiatlarının  maliyet fiatından  da aşağı düşmesinden neşet eden iktisadî 
buhran memleketimizi de istilâ ederek halkımızın yüzde doksanını teşkil eden çiftçileri  borçlarını ödeyemiyerek 
bir hale getirmiş ve parasızlık yüzünden çiftçinin  arazisi ve hayvanatı, çift  alât ve edevatı da değerlerini tama-
men kaybetmiştir. 

B. M. Meclisince müzakere edilmekte olan yeni icra ve iflâs  kanunu lâyihası fevkalâde  halleri ve iktisadî 
buhranı nazarı dikkate alarak memleketin bu hallere maruz kalan mıntıkalarında İcra Vekilleri kararile icra 
muamelesinin bir müddeti muayyene için tehir olunabilmesi esası bazı takayyüdatla kabul ve bu bapta hususî 
ahkâm dahi vazetmişse de bu esas ve ahkâm memleketin her hangi bir kısmında ve mıntakasında zuhur edecek 
fevkalâde  ahvale ve buhrana mahsus ve münhasır ve tayin edilmiş müddet te pek mahdut olduğundan ve hal-
buki şimdiki iktisadî buhranın memleketimizin de her tarafında  ayni surette şümul ve sirayeti bütçe açıklarile 
ve bu açıklan kapatmak ve iktisadî muvazeneyi temin etmek için hususî kanunlar vazına mecburiyet hissedil-
mesile sabit bulunduğundan işbu ahkâmın sırf  bağ ve bahçelere ve onlara müteferri  emlâke münhasır olmak 
üzere tevsii zarurî görülmektedir. 

9 Haziran 1932 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 

Teklifin  mahiyeti: İktisadî buhran sebebile ziraî mahsulât fiatları  maliyet fiatından  da aşağı düşmüştür. 
Halkımızın ekseriyetini teşkil eden çiftçinin  arazisi, çift  hayvanları, alât ve edevatı ziraiyesi borçları yüzünden 
yok pahasına elinden çıkmaktadır. Buna çare olmak üzere icra kanunu mucibince paraya çevrilmesi icap eden 
arazi, bağ ve bahçe ve bunlara müteferri  emlâkin icra kanununun maddei mahsusası mucibince yapılan ikinci 
artırmada belediyelerden, ziraat ve ticaret odalarından müntehap birer azadan mürekkep komisyonca tayin 
edilecek kıymetin yüzde yetmişine baliğ olmadığı takdirde satışı geri bırakılacağı, ancak haciz baki kalmak-
la beraber bu emvalin hâkim tarafından  takdir olunacak safi  hasılatı alacaklıya ait olacağı ve bu kanun üç sene 
müddetle meri olup hali tabiinin avdeti halinde daha evvelde Heyeti Vekilece mevkii meriyetten kaldırılabile-
ceği şeklinde bir kanun yapılması talebinden ibarettir. 

TÜRKİYE SANAYİ KREDİ BANKASI TEŞKİLİ HAKKINDA 
1 / 282 NUMARALI KANUN LAYİHASI 

TÜRKİYE  SANAYİ  KREDİ  BANKASI  KURULMASINA  İLİŞKİN  YASA  TASARISI 
(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

22 Mart 1932 

ESBABI MUCİBE 

19 Nisan 1341 tarihli ve 633 numaralı kanunla tesis ve kendisine devredilen fabrikalarla  sair iştirak ede-
ceği sanayi ve maadin müesseselerini işletmek ve sanayi ve maadin eshabına ikrazatta bulunmak ve sair sınaî 
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maksada hadim banka muamelâtı yapmak maksadile teşkil edilmiş olan Türkiye Sanayi ve Maadin bankası 
bu maksatların tamamen istihsaline muvaffak  olamamıştır. Bankanın teşekkülü esnasında kendisine devrolu-
nan fabrikalar  gerek tesisatlarının muhtacı ıslah olması ve gerek işletme sermayelerinin noksan bulunması gi-
bi sebepler tahtında Sanayi ve Maadin bankasına mühim ve mütemadi masraflar  ihtiyarını mucip olmuş ve 
ve banka eline geçen mebaliği bu sebepten hemen tamamen mezkûr fabrikalar  umuruna tahsis etmek yüzün-
den memleket sanayiinin kredi ihtiyacını ve kezalik maadin işlerini ihmal eylemek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu suretle Sanayi ve Maadin bankasının bir taraftan  fabrika  işleterek bu fabrikaların  hüsnü idaresile mesul tu-
tulmasının ve diğer taraftan  bu fabrikalarla  rekabet sahasında karşılaşan hususî teşebbüsler erbabına, muhtaç 
oldukları krediyi temin etmesinin gayrikabili telif  iki vaziyet ihdas etmekte olduğu geçen altı senelik müddet 
zarfındaki  tecrübelerle tezahür etmiştir. 

Bankanın kredi vazifesi  yalnız fabrikalar  idare etmesinden müteessir olmakla kalmayıp yeni fabrikaların 
tesisine sermayesile iştirak etmesi dahi kredi faaliyetini  fevkalâde  takyit eylemiştir. Filhakika sınaî müessese-
ler tesisine iştirak etmek bankayı bu müesseselerin mukadderatına ve husule gelecek kâr ve zarar ihtimallerine 
kuvvetle bağladığından bidayeten yaptığı iştiraklerin temini selâmeti için daima bu iştirak nisbetlerini tezyit 
etmek veya sair masarife  girişmek zaruretini doğurmuştur. 

Esasen Sanayi ve Maadin bankası kendiliğinden yeni bir işe girişmemiştir. Alâkadar bulunduğu 21 muh-
telif  teşebbüsten dördü bidayeti teessüsündenberi kendi idaresinde bulunan fabrikalar  olup mütebakisi ile olan 
münasebeti on yedisi bankanın teessüsünden evvel ve biri de sonra olmak üzere Hükümetçe takarrür etmiş olan 
iştirakler veya ikrazlardır Bu on yedi teşebbüse yatırılan iştirak miktarı (1,173,693) liraya ve yapılan ikrazat 
ise (4,838,427) liraya baliğ olmuştur. 

Esasen bankaların diğer memleketlerde dahi sınaî ve ticari işlerde bilvasıta ve bağladığı sermayeleri teh-
likeye düşürmiyecek derecede emin hadler dahilinde müessir olmakla iktifa  ile bu hadleri tecavüz etmemesi 
kabul edilmiş bir usul olup banka müesseseleri haddinden fazla  sermaye bağladığı işleri kurtarmak için bu iş-
leri bizzat idareye kalkışmışsa bankacılığı namına mühim fedakârlıklar  ve tehlikelerle karşılaşmıştır. Buna na-
zaran bankaların doğrudan doğruya sınaî ve ticarî işlere girişmesi bankacılık evsafile  hiç bir suretle kabili telif 
olmadığından fabrika  tesisi ve fabrika  işletmesi vazifelerile  sanayi kredisi işini yekdiğerinden tamamen ayırma-
ğa ve Sanayi ve Maadin bankasının ilgasile fabrikalar  için ayrıca bir kanunu mahsusla tesbit edilecek yeni bir 
idare usulü vazına ve münhasıran sanayi kredisi işlerile meşgul olmak üzere dahi yeni bir sanayi kredi ban-
kası tesisine zaruret görülmüştür. 

Alelûmum sanayi sahasının en büyük ihtiyacı sanayiin hususiyetlerine göre icap eden muhtelif  krediler-
dir. Bu krediler millî inkişafa  hakikî ve müessir bir hizmet yapabilmek için ancak umumî ve muayyen esaslar 
dahilinde temin edilmek icap eder. Bunun içindir ki yeni bankanın şahsî itibar üzerine ikrazlarda veya teşebbü-
sün getireceği mühim kâr ihtimallerine istinaden iştiraklerde bulunması ve nihayet tesisat üzerine bir seneden 
fazla  rehin kredisi vermesi, asıl vazifesini  müteessir etmemek maksadile, menolunmuştur. Bunlardan birincisi 
yani münferit  ikrazat şekli esasen ticarî mahiyette olduğundan bu günkü acil ihtiyaçlara tekabül etmek üzere 
teessüs eden bir sanayi kredi bankasının mevzuu haricinde kalır. 

İkinci şekil ise bankanın kendi ihtisası haricinde tehlikelere girmesini mucip olacağından resmî sermayeli 
bankaların bu tarzda iştiraklerde bulunması esas itibarile doğru değildir. Memleketimizde bu nevi işlerle işti-
gal eden ve kezalik tesisat üzerine uzun krediler veren diğer bankalar mevcuttur. 

Sanayiimizin kredi ihtiyacı tesisat ve işletmeğe taallûk etmek üzere iki nevi olup tesis masrafları  da bina 
ve makina kısımlarına ayrılır. 

Memleketimize 1930 senesinde yalnız sanayie mahsus olarak takriben sekiz buçuk milyon liralık maki-
na ithal edildiğine nazaran müteşebbüslerimizin makina tedariki için muhtaç oldukları kredi mühim bir mik-
yastadır. Hususile memleketimizdeki faiz  nisbetlerile hariçteki faiz  hadleri mukayese edilirse bu makinaların 
hariçten bir kaç senelik taksitlerle ve nisbeten mutedil faizlerle  temin edilmesinin peşin para ile tedarikine nis-
betle çok daha faideli  olduğu tezahür eder. Filhakika dahil ve hariçteki faizlerin  farkı  % 6 olarak kabul olun-
sa bir senelik makina ithalâtı esmanı dörtte biri peşin ve mütebakisi üç taksitte ödendiği takdirde faiz  kazancı 
üçüncü seneden itibaren senevi (760 000) liraya baliğ olur. Bu mühim farkı  millî iktisat lehine kazanabilmek 
için harice yapılacak makina esmanı tediyatınm garanti edilmesi kâfi  olur ki bu maksatla Sanayi Kredi bankası 
vezaifi  meyamnda makina ve sanayi malzemesi kredisi namı altında yeni bir kredi şekli ihdas olunmuştur. 

Sanayi Kredi bankası müteşebbislere bu şekilde itibar vermekle onları peşin tediyat için yüksek faizli 
para bulmak külfetinden  kurtardığı gibi ellerindeki teşebbüs sermayesinin mühim bir kısmını işletmede kul-
lanmağa imkân bahseder, 
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Makina ve malzeme kredisinin karşılığı esas itibarile, banka sermayesine ilâve olunacak makina ve mal-
zeme gümrük resimleridir. Bu karşılık varidat, makina ve malzeme kredisinin her türlü muhtemel tediyatını 
kapatabilecek yekûnu buluncaya kadar Sanayi Kredi bankasının kasasında bu krediyi tesise kâfi  bir (makina 
kredisi başlangıç sermayesi) bulunması lâzımdır. Bu başlangıç sermayesi kısmen veya tamamen Devlet tarafın-
dan banka namına açılacak bir itibar şeklinde de kabili temindir. 

Sanayi müteşebbisleri makina taksitlerini muntazaman ödediği takdirde, banka kasasındaki karşılıktan 
veya Devlet itibarından hiç bir paranın tediyesi lâzımgelmiyecektır. Bunu temin için Sanayi Kredi bankası 
makina ve malzeme kredisi verirken müteşebbislerden İktisat vekâletince tasdikli fennî,  hesabî ve iktisadî bir 
tesisat projesi talep eylemek ve müteşebbisin tediye kabiliyetini tetkik iie mümkün olan teminata bağlamak, 
getirilecek makinaların esmanının, altıda birini peşinen tahsil etmek ve bu makina ve malzemeyi taksitleri ta-
mamen ödeninciye kadar birinci ipoteği altında bulundurmak gibi tedbirler alacaktır. 

Bütün bu teminatla beraber banka makina kredisi işlerinde her sene için muhtemel bir zarar (riziko) mik-
tarı tahmin edecek ve bu zararın haddi asgariye inmesi için icap eden tedbirleri alacaktır ki bunlardan en mühim-
ini banka emrinde bir makina piyasası vücude getirilmesidir. Bu suretle banka gerek makina kredisi verdiği 
teşebbüslerin ademi muvaffakiyetle  neticelenmesinden naşi ipotek dolayısile, kendi üzerinde kalacak olan ma-
kina ve malzemenin ve gerek memleketin muhtelif  köşelerinde resmî ve hususî ellerde muattal kalan bilûmum 
makina ve sanayi malzemesinin mevcudunu, evsafını,  kıymetlerini tesbit edecek bunları hariçten makina celbi 
için kendisine müracaat edecek olanlara ve dahiideki sair müşterilere münasip fiatla  arzedecektir. 

Sanayi kredi bankasının ikinci mühim vazifesi  sanayi işletme kredileridir. 

Devlet ve imtiyazlı şirket fabrikalarile  un fabrikaları  hariç olmak üzere sanayiimizin senevî imalât kıymeti 
elli-altmış milyon lira kadardır. 

Sanayi müesseselerinin cari kredi ihtiyacı bilhassa işletme mevadını ve işçi yevmiyelerini temin için ol-
makla memleketimizin asgarî kredi ihtiyacını umum imalâtın yüzde onu yani beş altı milyon lira olarak tah-
min edebiliriz. Bu gün bu kredi yardımından mahrum olan sanayi, faaliyetini  muntazaman idame ettiremedi-
ğinden bir çok zararlara ve müşkülâta maruz kalmaktadır. Bu zararlar, dolayısile millî iktisadımıza aksettiği 
için sanayiimize, muhtaç olduğu bu kredinin en seri çarelerle temini lâzımgelmektedir. Bu kredinin en esaslı 
membaları bankanın likit sermayesile, makina ve malzeme kredisinden her sene artacak mebaliğ ve Devlet fab-
rikalarından banka sermayesine ilâve olunacak satış bedelleri ve kârlar ve diğer banka muamelâtından müte-
vellit faiz,  komisyon ve sair kârlardan teşekkül edecek sermaye neması ve 15 inci madde mucibince çıkarılacak 
obligasyonlar hasılatı ve nihayet bankadaki muhtelif  mevduattır. 

Bankanın likit sermayesinde Türkiye Sanayi ve Maadin bankasının tasfiyesi  ve fabrikaların  tefriki  netice-
sinde kalacak mebaliğden maada Hükümetçe bankaya verilecek sermayeler ve nihayet Türk sanayi erbabının 
hususî iştirak hisseleri dahildir. Hususî iştirak hisseleri hesabı carilerde aslî kredi miktarının teşekkülünde baş-
lıca âmil olduğundan sanayi erbabının bankadan alabilecekleri kredi vüsatini tayin hususunda haizi ehemmi-
yettir. Bunun içindir ki sanayi müesseselerinin bankaya iştirak haklan muayyen şeraitle takyit ve bu şerait mil-
lî müesseselerimizi terakki ve inkişafa  teşvik edecek şekiller dahilinde tesbit olunmuştur. Tasarruf  baliğleri ban-
kaya sanayi erbabı tarafından  muayyen bir müddet için yatırılması mecburî bir mevduat mahiyetindedir. Bu 
nevi mevduat hem sanayi erbabını malî tasarrufa  ve bu suretle mütevali işletme ihtiyaçlarına karşı ihtiyatlı bu-
lunmağa alıştırmağa ve hem de itibarî kredi dolayısile müesseselere daha fazla  kredi yardımı teminine hizmet 
eder. 

İşbu tasarruf  ancak kazanan müesseselerin kazançlarının cüzî bir nisbetinde tevzi olunacağı için sanayi-
mizin bunu memnuniyetle karşılayacağına şüphe yoktur. Esasen her seneye, ait tasarrufun  beş sene sonra ob-
ligasyonu şeklinde sahiplerine iadesi temin edilmiştir. 

Esasen sermayesizlik yüzünden stok işliyemiyen fabrikalarımızın  ecnebi mamulâtı ile rekabet edememe-
lerine âmil olan mühim sebeplerden birisi de memleketimizde yapılan münakaşa ve ihalelerde mevzubahs ma-
mulâta icap eden kredi himayesinin temin edilmemesidir. Bu vaziyetin ıslahı için sair suretle de müeyyedeler 
vazı düşünülmekte olup bu meyanda Hükümet, belediye ve mahallî idarelerle mülhak bütçeye malik mü-
essesat ve imtiyazlı şirketlerce millî fabrikalara  yapılan sipariş bedellerinin teşviki sanayi tadilâtı mucibince hiç 
olmazsa mevadı iptidaiye tedarikini temin edecek mebaliğe tekabül etmek üzere şartname ve mukavelename-
lerine ithali lâzım gelen miktarların akreditif  olarak siparişi alan müesseseler lehine Sanayi Kredi bankasına 
yatırılması esası vazolunmuştur ki banka bu akreditiflere  istinaden ve kendi mesuliyeti tahtında sipariş alan 
müesseselere kredi açabilecektir. 
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Sanayiimizin maliyetini başlıca ağırlaştıran esbap meyanında mevadı iptidaiye ve işletme malzemesinin 

müsait şeraitle tedarik edilmemesi bilhassa şayanı kayittir. Mevadı iptidaiye tedarik kooperatifleri  ve müşterek 
menfaatlı  malzeme ve yedek levazımı mağaza ve depoları bu cümleden olduğundan bunların da diğer sınaî ıs-
lâhat noktai nazarından haizi ehemmiyet olan müşterek menfaatli  sanayi tesisatı meyanında bankadan ikraz 
suretile yardım görmeleri esası kabul edilmiştir. Bundan başka banka gerek bu müşterek menfaatli  teşkilâtın 
ve gerek diğer sanayi müesseselerinin mevadı iptidaiye taleplerini toplamak suretile bunların bir elden tedari-
kine tavassut edebilir. 

Sanayi Kredi bankasının tarzı idaresi Sanayi ve Maadin bankası kanunundaki esaslara muvafık  olarak 
tanzim olunmuştur. Ancak İktisat vekâletinin murakabe vazifesinin  teshili ve bu vekâletle banka arasında daha 
sıkı bir temas temini maksadiie sanayi umum müdürünün idare meclisinin tabiî azası arasında bulunması müna-
sip görülmüştür. Diğer cihetten daimî murakabe vazifesini  bihakkin icrası için kuvvetli bir murakabe heyeti 
teşkiline lüzum görülerek bu heyet yeni teşviki sanayi tadilâtı mucibince bankaya terettüp eden muamelâtı da 
yakinen kontrol etmek üzere mütehassıs bir baş murakibe tefrik  edilmiştir. 

Hususî iştirak hisselerine hem banka idare meclisinde hem de heyeti umumiyede hususî sermayenin Dev-
let sermayesine olan nisbeti fevkinde  bir temsil hakkı verilmiş ve bu suretle bankanın sanayiin umumî ihtiyaç-
larına hakkile hizmet edebilmesi esbabı takviye edilmiştir. 

Sanayi kredi bankası heyeti umumiyesinde alâkadar vekâletlerin mümessillerinin Sanayi ve Maadin ban-
kası heyeti umumiyesinde olduğu gibi yalnız istişarî vaziyette kalmıyarak bilfiil  rey sahibi olmaları muvafık  gö-
rülmüştür. 

Türkiye Sanayi ve Maadin bankasının bu kanunun meriyete vazmı müteakip başlanılacak olan tasfiyesi 
üç ay zarfında  ikmal edileceğinden ve yeni kredi bankasının da bu tasfiyenin  hitamından sonra üç ay zarfında 
makina ve malzeme kredisini tanzim ederek bunun için lâzımgelen hazırlıkları bitirmiş olacağı tahmin edildi-
ğinden 1927 tarihli teşviki sanayi kanununun (9) uncu maddesi hükümlerinin bu kanunun neşri tarihinden evvel 
muafiyetname  almış olan müesseseler için altı ay müddetle muhafazası  münasip görülmüştür. 

Türkiye Sanayi ve Maadin bankasının ilga ve tasfiyesi  neticesinde mezkûr bankadan ayrılacak olan fab-
rikaların sureti idaresi hakkında bu kanunla birlikte mevkii tatbika geçebilmek üzere ayrıca bir kanun lâyiha-
sının takdimi derdesttir. 

4 Temmuz 1932 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Makina ve sanayi inşaatı malzemesi üzerine krediler açmak, makina piyasası ile iştigal etmek, sanayi iş-
letme kredilerini açmak, millî sanayiin mevaddı iptidaiye tedarikine tavassut etmek vesaire gibi memleketimiz-
de alelûmum sınaî teessüs ve faaliyetlere  malî muzahereti temin maksadiie teessüs edeceği anlaşılan Sanayi Kredi 
bankası hakkındaki lâyihayı encümenimiz teknik encümeninin mütaleasma dahi istinaden heyeti umumiyesi 
itibarile kabul eylemiştir. 

Türkiye Sanayi ve Maadin bankasını tamamen tasfiye  edip yeni şekle göre tekrar bir tesis yapmak bir 
çok masarifi,  tazminat ve ikramiye gibi bir takım fedakârlıkları  intaç edeceği için encümenimiz mahzurlu gör-
müş ve mevcut bankayı yeni şekle kalp ve ifrağ  etmeği daha muvafık  telâkki ederek birinci maddeyi ona göre 
tadil etmiştir. 

Bundan başka halen mevcut ihtiyaç nazarı dikkate alınarak on milyon liralık sermayenin bu ihtiyaçtan 
çok fazla  bulunduğu neticesine varılmış ve Heyeti Umumiye kararile bir misli kadar tezyit edilebilmek salâhi-
yetile bu sermayenin şimdilik beş milyon lira olarak tesbit edilmesi muvafık  bulunmuştur. 

İkinci madde ile teklif  edilen makinaya müteallik gümrük muafiyetlerinin  ilgası mukabilinde bunlardan 
alınacak gümrük resminin bankanın sermayesini teşkil etmek üzere gümrük idaresi tarafından  emanet hesabı-
na alınarak derhal bankaya teslim edilmesi şekli ve bunun gibi sınaî teşekküllerin muhammen kazanç vergile-
rinin % 30 u nisbetindeki mecburî tasarruflarının  Maliye tahsil şubeleri tarafından  tahsil edilerek doğrudan 
doğruya bankaya teslim edilmesi hakkında Hükümet teklifinin  14 üncü maddesinde mevcut olan hükümler bu 
nevi işlerde Devletçe müteamel olan usullerle kabili telif  görülmemiş ve her iki membadan yapılacak tahsilatın 
varidat bütçesinde bunun için açılacak bir nazım hesaba kaydedilmesi ve bankaya yapılacak tediyatın da Ma-
liye vekâleti bütçesinde açılacak faslı  mahsusuna tahsisat kaydedilmesi Devlet muamelâtı hesabiyesinin bir mer-
kezde tecemmü eylemesi gerek istatistik ve gerek murakabei umumiye noktai nazarından faydalı  görülmekle 
beraber şekil itibarile dahi malî sistemimize uygun telâkki edilmiştir. 
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22 Mayıs 1932 

ESBABI MUCİBE 

Ziraî kredi kooperatifleri  memlekette istihsali kuvvetlendirecek ve müstahsiller için diğer sermayedarla-
ra karşı mukavemet imkânını hazırlıyacak birer müessese olmaları itibarile memleketimizde bunların geniş hi-
mayelere mazhar edilerek adetlerinin çoğaltılmasını temin için bu müesseselerin teşkiline dair olan kanunun 
21) nci maddesinde, posta ve muhabere ücretleri de dahil olduğu halde, bu müesseselere geniş muafiyetler  bah-
şedilmiştir. 

Bu muafiyetlerin  sureti umumiye ve mutlaka da Ziraat bankasına teşmili ve bahusus bu muafiyet  ve mü-
saadelerin Ziraat bankasının çiftçilerden  maada tüccar ve saireye yapacakları ikraz muamelelerine kadar tevsii 
ve bu bankanın diğer millî bankalardan farklı  b r muafiyete  mazhar edilmesi muvafık  görülememiştir. 

Arzolunan mülâhaza ve sebeplere binaen Ziraat bankası kanununa müzeyyel kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerile verilmiş olan müsaade ve muafiyetlerin  çiftçilere  yapılacak ikrazlar hududuna icrar ile tahdidi mu-
vafık  görülerek ikinci madde o suretle tadil edilmiş ve artık 3 üncü madde hükmünün devamına mahal kalma-
dığından ilgası cihetine gidilerek merbut kanun projesi ona göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

TÜRK GEMİ KURTARMA ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLİ HAKKINDA 1 /376 NUMARALI 

KANUN LÂYİHASI 

22 Mayıs 1932 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

ESBABI MUCİBE 

Miliî bayrağa münhasır olması lâzımgelen denizciliğin bu nazik fakat  feyizdar  şubesi evvelce gerek kabo-
taj kanununun ademi mevcudiyetinden ve gerekse çok sermayeye muhtaç ve ihtisasa bağlı bir iş olmasından 
İngiliz ve şimal memleketlerine mensup tahlisiye gemileri tarafından  ifa  olunurdu. Hatta kabotaj kanununun 
meriyet mevkiine konmasından sonra dahi ecnebi tahlisiye gemilerinin Türk sularında çalışmalarına muvakka-
ten müsaade edilmiştir. 

Kabotaj kanununun neşrinden bir müddet sonra tahlisiyecilik tamamen millileştirilmiştir. Ancak bu işin 
hususî şirket veya müteşebbislerin ellerinde bulunması sularımızda emniyet ve selâmetle seyrüsefer  olunabil-
mesi gibi memleket için çok mühim olan bir husustaki itimadı arzu olunduğu derecede sağlamlıyamamıştır. 

Vukua gelmesi muhtemel kazalara karşı tam kudrette bir teşkilât ve vesaite malik bulunmak ümniyesile 
deniz tahlisiyeciliğinin hidematı da % 70 hissesi Hükümete ait ve Devletçe lüzum görülen murakabe şartla-
rını haz bir anonim şirkete hasrolunması düşünülmüş ve bu bapta mezbut kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

TÜRK VAPURCULUĞU ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLİ HAKKINDA 1 /377 NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI 

22 Mayıs 1932 

(İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

ESBABI MUCİBE 

Türkiye ticareti bahriye filosunun  mevcudiyeti hiç şüphesiz ki kabotaj seferlerinin  bayrağımıza hasrolun-
duğu tarihten başlar. O tarihe kadar elde bulunan gemiler kemiyat ve keyfiyet  itibarile sırf  askerî maksatlarla 
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alınmış olan bir kaç nakliyeden ve Seyrisefain  idaresile bir kaç müteşebbise ait mahdut gemilerden ibaret bu-
lunmuştur. Lozan muahedesinin akti akabinde ise Hükümet bütün sahil nakliyatımızı ecnebilere ihtiyaç mes-
settirmeden başarabilecek kudrette bir ticareti bahriye filosuna  malik olmak mecburiyeti muvacehesinde kal-
mıştır. Memleket hayatı umumiyesinin bu cepheden bir sarsıntıya maruz kalmaması endişesiledir ki bir taraf-
ta Seyrisefain  idaresi yeni bir teşkilâta tâbi tutularak büyütülmüş ve diğer taraftan  da armatörlerimize gemi 
almalarını teshil edecek bazı muafiyetler  bahşolunmuştur. Hâlen Seyrisefain  idaresile armatörlerimize ait va-
purların miktarı ihtiyacımızı bile aşmıştır. Son dünya buhranı dolayısile memleketimizde de hissedilen iş az-
lığı ve eşya Hatlarındaki sükut yüzünden nakliye ücretlerinin tenakusu da bu fazlalığa  inzimam edince bu de-
fa  da millî teşekküllerimiz arasında şedit ve yakıcı bir rekabet baş göstermiştir. 

Millî sermayeyi korumak ve iktisadî tealimizle pek yakından alâkadar bulunan deniz nakliyatımızı tahtı 
intizama almak vazifesinin  yine Hükümete terettüp ettiğine kanaat edilerek umum postacılık işleri yeni bir 
esasa göre tanzim edilmiştir. Bu esasa göre Seyrisefaine  ve hususî armatörlere ait olup posta seferleri  yapabi-
lecek gemilerin takdir olunacak kıymetleri üzerine bir şirket teşkili ve bu vazifenin  işbu şirkete hasrolunması 
düşünülmüştür ki bu suretle evvelâ iktisadiyatımıza sıkı bir rabıtası bulunan postacılık işlerinin bu işi yapıp 
yapamamak ihtiyarına malik olan hususî müesseselere terki yerine Hazinenin de hissedar olacağı bir tek hususî 
müessese ikame edilmiş bulunacak ve saniyen bu şirkete de rekabet olunarak ıslahına çalışan bu günkü vazi-
yetin tekerrürüne meydan kalmıyacaktır. 

Memleketimizin coğrafî  vaziyet ve şekline nazaran umumî nakliyatımızın büyük bir kısmı deniz yolu ile 
yapılmakta olduğundan bu işin Hükümet murakabesi altında ve memleketin umumî iktisadî şartlarına uygun 
bir surette cereyanını temin için teşkili teklif  olunan şirketin kendi sularımızdan başlıyarak haricî seferler  ic-
rasına da muktedir olacağı şüphesiz görülmektedir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi sahillerimizde posta vapurculuğu işlerinin inhisar altına alınması ve 
bunun için bir anonim şirket teşkili hakkında Hükümete mezuniyet vermekte ve ikinci maddesi inhisarın hudut 
ve şümulünü tarif  etmektedir. , 

Üçüncü maddesi şirketin seımayesini seyrisefain  idaresine ve hususî donatanlara ait vapurların ve idare-
ye ait bazı mebaninin maddei mahsusasına tevfikan  kıymetleri biçilerek sermayei ayniyeyi teşkil edeceğini ve 
hisse senedatının sureti takdim ve ihracım ve sermayenin miktar ve sureti tezyidini göstermekte ve dördüncü 
maddede müesseselerin hüviyetleri beyan olunmaktadır. 

6 Temmuz 1932 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Encümende hazır bulunan İktisat vekili Şeref  Beyefendinin  verdikleri izahata nazaran kanun lâyihası-
nın tanziminden evvel şirket teşkiline muvafakat  eden hususî vapur sahiplerinin bilâhare rücu ettikleri anla-
şılmış olduğundan lâyihanın esaslarında tadilât icrası suretile yeniden tanzimine zaruret hâsıl olmuş ve umu-
miyetle tebellür eden kanaatlere göre bu işin ancak Devlet elile icrasının mümkün olabileceği anlaşılmış oldu-
ğundan encümenimiz bu esasa göre bir Devlet idaresi teşkilât kanununun tanzimi lüzumunu mütalea etmiş ise 
de gerek bu kanunla Devlet idaresine tevdi olunacak vezaif  ve hizmetlerin tayini ve şekli idarelerinin tesbiti ve 
gerek Devlet idaresinin deruhde edeceği bu hizmet ve vazifelere  göre teşkilâtlandırılması zamana mütevakkıf 
olduğu ve halbuki geçecek işbu zaman zarfında  deniz nakliyatının keşmekeş vaziyete bırakılması yüzünden ik-
tisadî sarsıntılara meydan verilmiş olacağı İktisat Vekili Bey tarafından  beyan olunması ve encümenimizce de 
bu mütalea varit ve muvafık  görülmesi üzerine esas teşkilât kanun lâyihası Hükümetçe ihzar edilinceye kadar 
işlerin tanzimini ve arızadan vikayesini temin maksadile lâyihayi kanuniye tebdil ve tanzim edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi, Türkiye liman ve iskeleleri arasında posta vapurculuğu işinin ancak Devlet 
elile icra edilmesini göstermekte ikinci maddesi posta vapurculuğu ile şilepçiliği tarif  ve tavzih etmekle beraber 
Devletleştirilen posta vapurculuğu işinin dairei hudut ve şümulünü tayin etmektedir. 

Üçüncü maddesi, Devlet idaresinin seyrisefer  programını tanzim ve ilân etmek lüzumunu göstermekte 
ve program haricinde kalanlarla Devlet idaresinin program dahilinde olduğu halde muntazam seyrisefer  ya-
pamadığı yerlerde hususî vapurların seyrisefer  ahkâmını zikretmektedir. 
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Lâyihanın beşinci maddesi, Türkiye limanları arasındaki posta seferlerinin  Devletleştirilmesi dolayısile 
işleri men ve takdit edilen hususî donatıcıların bu işte kullandıkları vapurlarım Devletçe satın almak mecburi-
yeti hasıl olmuş ve fakat  buhranı hazır dolayısile gemi fiatlarının  halen fevkalâde  tecezzül etmiş bulunmasından 
mezkûr gemilerin yalnız takdir edilecek hali hazır kıymetlerle mubayaası vapur sahiplerinin mağduriyetini mu-
cip olacağı mülâhazasile, vapurların esas mubayaa kıymetlerini ve işbu kanunla Devlet tarafından  mubayaa 
tarihine kadar geçen zaman zarfında  temin ettikleri intifa  miktarlarını dahi hesap etmek suretile, mubayaa kıy-
metinin haddi makul ve makbule icraını temin edecek hükümler vazedilmiştir. 

ÇAY, ŞEKER VE KAHVE İTHALÂTININ BİR ELDEN İDARESİ HAKKINDA 
1/391 NUMARALİ KANUN LAYİHASI 

(İKTİSAT  VEKÂLETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

12 Haziran 1932 

ESBABI MUCİBE 

Şiddetini gittikçe artıran iktisadî buhran karşısında müşkülâta maruz kalan ticarî mübadelelerimizde mu-
vazeneyi muhafaza  ve ihracat maddelerimize yeni mahreçler temin etmek için azamî derecede sarfı  gayret edil-
diği ve ticarî vaziyetin istilzam ettiği tedbirin bilâteahhur ittihaz ve tatbikındeki zarureti kendisini ne derece 
kuvvet ve şiddetle hissettirdiği malûmu devletleridir. 

Umumî buhran icabı ve buna çaresaz olmak üzere alınan tedbirlerin neticesi olarak muhtelif  memleket-
lerde bazı mühim ticaret maddeleri için tatbik olunan karşılıklı ithalât ve ihracat sisteminin memleketimizde 
de tatbiki zamanı hulûl etmiştir. 

Şeker, kahve, çay gibi halkın devamlı itiyat ve ihtiyaçlarına tekabül eden ve ticaret ve tediye muvazene-
mizde dokuz milyon liraya yakın mühim bir mevki işgal eyliyen maddelerin gerek ihraç edildikleri memleket-
lerdeki istihsal ve ticaret şartlarının mütekâsif  bir vaziyet arzetmesinden ve gerekse bu memleketlerin, ihracın-
da müşkülâta maruz kaldığımız bazı maddelere betahsis tütünlerimizi ayni şerait dahilinde mubayaa etmek 
hususunda gösterdikleri imkân ve kabiliyetlerden azamî derecede menfaat  temin eylemek düşüncesinden mül-
hem olarak karşılıklı ithalât ve ihracat usulünün bu üç madde hakkında tatbikında fayda  mütalea edilmiş ve 
bunlara taallûk eden ticaretin bir elden idaresini temin için merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Ancak devamlı bir takip ve dikkate ihtiyaç gösteren karşılıklı ithalât ve ihracat usulünün tatbiki, ticarî 
ve malî teşkilâtı tamamile inkişaf  etmiş olan yerlerde hususî teşebbüsler marifetile  icrası kabil ise de, memleke-
timiz iktisadî teşkilâtı henüz bu tekemmül derecesini ihraz etmiş olmadığından bu tedbirden umulan müsbet 
neticelerin tamamile tahakkukunu temin için şeker, çay vs kahveye münhasır ithalâta taallûk eden işlerin Hükü-
met tarafından  idaresinde zaruret mülâhaza edilmiş ve işbu zaruret lâyihanın birinci maddesinin maksadı va-
zını teşkil eylemiştir. 

Hükümetçe birinci maddede zikredilen salâhiyet istimal edildiği takdirde şeker, kahve ve çayın yalnız mem-
lekete bir elden ithali işi takas komisyonuna tevdi edilecek ve komisyon ithalât komisyoncusu vaziyetinde ka-
larak her hangi bir kâr elde etmek ve memleket dahilinde parakende satış yapmak cihetlerine teveccüh etmeksi-
zin ithal eylediği bu maddeleri toptancı tacirlere tevzi edecektir. 

28 Haziran 1932 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Şeker, kahve ve çay gibi tâbi bulundukları gümrük resmi sif.  fiatlarma  nazaran çok yüksek ve binaenaleyh 
gümrük varidatının bütçe ile derpiş edilen miktarının tahakkukunda mühim bir âmil teşkil eylemekle beraber 
vâsi mikyasta döviz ihracını intaç etmiyen maddeler ithalinin serbest bırakılması muhtelif  vesilelerle encümeni-
mizce müteala ve tetkik edilerek içinde bulunduğumuz şerait dahilinde ehemmiyetli bir mevzu teşkil eden va-
ridatın tahakkuku noktai nazarından muvafık  ve tavsiyeye şayan görülmüştü. 

İktisat ve Maliye vekilleri Beylerce dahi bu noktai nazara iştirak edilmiş ve ancak dünya vaziyeti muva-
cehesinde her fırsattan  istifade  ederek gerek millî parayı korumak ve gerek alelûmum muamelât hacminin kü-
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gülmesine az çok mâni olarak muhtelif  varidatı mümkün mertebe kabili tahakkuk bir vaziyette bulundurmak 
ve bunların dahi fevkinde  olmak üzere müstahsillerimizin menafiini  siyanet etmek üzere ihracatımızı teshil ey-
lemek için bu mevaddı takasa tâbi tutmak hususunda salâhiyeti tazammun eden bu lâyiha ihzar edilmiş bulun-
maktadır. 

Filhakika memleketimize çay ve kahve ithal eden memleketler istihsal mevaddımızın müşterileri meyanın-
da olmamak dolâyisile ticaret muvazenesi itibarile bize karşı daima aktif  vaziyette bulunmaktadırlar. Bu me-
vaddın ithaline mukabil bir kısım emtiamızı satın almağa esas itibarile muvafakat  eden bu memleketlerle ta-
kas muamelesine girişmek cidden yerinde istihsal edilecek bir tarz ve tedbir olacaktır. 

Şeker hakkında da ayni mütalea ve zaruret varittir. İthalât tacirlerinin yegân yegân Hükümetçe tesbit 
edilecek istihsal mevaddının ihracı mecburiyetine tâbi tutulması aynı zamanda bazı muvazaalara dahi sebep 
olacağı için Hükümetin gerek ithal ve gerek ihraç işlerinin daha az mahzurlu olan şekillere rapteylemek hususun-
da mümkün olan muvaffakiyete  vâsıl olmasını da İktisat vekili Beyin bu husustaki isabetli görüşünden bekleriz. 

HÜKÜMETÇE ZİRAAT BANKASINA MÜBAYAA ETTİRİLECEK BUĞDAY HAKKİNDA 
1/413 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

ZİRAAT  BANKASININ  ÇİFTÇİDEN  BUĞDAY  ALIMINA  BAŞLAMASINA  İLİŞKİN 
YASA  TASARISI  (ZİRAAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

' 27 Haziran 1932 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimiz mahsulleri arasında buğday kıymet ve miktar itibarile başta gelir. Her sene yetiştirilen buğ-
day kıymeti 100—250 milyon lira tahmin olunabilir. Diğer mahsullerimizden hiç birinin kıymeti bu miktara 
yaklaşamaz. Muntazam ve tam istatistik teşkilâtımız olmadığı için biraz tahminî olmakla beraber 1926—1931 
senelerinde buğday ekim ve biçim miktarları şu suretle tesbit olunmaktadır. 

Zirai sene Ekim (dönümü) Biçim miktarı (kental) 
925—926 35 417 718 24 692 263 
926—927 22 383 714 13 331 508 
927—928 31 326 706 16 110 758 
928—929 28 178 280 27 188 729 
929—930 27 052 274 24 853 988 
930—931 34 169 394 30 000 000 

Bu rakamlar karşılaştırıldığında açıkça görülür ki ekilen dönüm ve bilhassa alınan mahsul noktasından 
bir seneden diğer seneye mühim farklar  vardır. Bu farklar  iklim şartlarının seneden seneye çok değişiklikler gös-
termesinden ve ziraat usullerimizin bu değişikliklerden müteessir olmıyacak tarzda islâh ve tekemmül ettirile-
memiş olmasındandır. Senelik buğday mahsulleri arasındaki bu nisbetsizlikler neticesile memleketimiz altı se-
nelik kısa bir zaman içerisinde hariçten mühim miktarda buğday getirtecek derecede darlığın sıkıntısını geçirmiş 
biraz eyi mahsul yapan son senelerde ise fiat  düşkünlüğünün zararlarına uğramıştır. Aşağıdaki cetvel ve bağlı 
grafik  924—931 senelerinde buğday ithal ve ihraç miktarlarını göstermektedir. 

BUĞDAY 

İthalat Kıymeti İhracat Kıymeti 
Seneler kental lira kental lira 

1924 1 737 142 18 305 610 28 870 284 569 
1925 1 326 865 18 903 614 114 032 1 401 637 
1926 217 759 2 677 195 135 112 1 118 888 
1927 64 126 868 306 178 633 1 234 958 
1928 465 571 5 174 522 57 565 406 194 
1929 1 234 461 13 013 987 3 599 41 370 
1930 5 958 63 374 79 038 i l i 066 
1931 41 703 171 011 • 779 427 
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Vilâyetlerden alman malûmatlara ve müfettişlerimizin  mühim istihsal mıntakalarında muhtelif  zaman-
larda yaptıkları sondajlara göre bu sene buğday ekilen sahanın takriben % 10—1 j noksan olduğu ve tenebbü-
tün mayısın son haftasındaki  vaziyete nazaran mahsul miktarının geçen senenin üçte ikisini tutabileceği tahmin 
olunabilir. 

Memleketimizde buğday ekilen arazi vasatı olarak 30 milyon dönüm ve normal hâsılât miktarı 25 milyon 
kental kabul edilebilir. Bu vasatı ekilişin anormal mahsulü memleketin buğday istihlâkini ve tohum ihtiyacının 
tam karşılığıdır. Bununla beraber bu miktardan daha az bir buğday mahsulile de hariçten ithale lüzum kalma-
dan idare imkânı vardır. Çünkü buğdayı az olduğu ve fazla  para ettiği zaman köylerde buğday yerine kısmen 
diğçr hububatın ikamesi mutat ve vâkidir. Ancak bu haddin tayin ve tesbiti güçtür. Buğday ekim ve biçim mik-
tarlarının umumî istihlâk haddinin tesbitindeki bu güçlüklere mukabil köylünün her sene pazarlarda sattığı 
miktarın daha isabetle tayini kabildir. 

Memleketimiz piyasalarında her sene satılan buğday miktarı altı yedi milyon kental arasındadır. Senelik 
vasatilerine nazaran 1928 senesinde kilosu 15 kuruştan olan buğdayın 1931 deki senelik fiat  vasatisi beşi bulma-
mıştır. Bunlar senelik vasatilerdir. Aylık fiatlar  arasındaki vasatiler ise daha fazladır  ve müstahsilin menfaati 
noktasından çok mühimdir: Yeni mahsulün piyasaya dökümünden itibaren 3—4 ay içerisinde fiat  büyük bir 
süratle düşmektedir. 

Bunun sebebi açıktır: Köylü Devlete, bankalara, şahıslara karşı borçlarını ödemek ve ihtiyaçlarını kapat-
mak için aldığı mahsulü bir an evvel paraya çevirmek mecburiyetindedir. Bizde buğday üzerine varant muame-
lesi teessüs etmemiş, borç vadelerinin harman sonuna getirilmiş olması neticesile bunun başka türlü olması dü-
şünülemez. Borsa istatistiklerinden anlaşıldığına göre köylünün bu dört ay içinde satılığa arzettiği miktar o ay-
ların istihlâk ihtiyacının çok fevkindedir.  Fazla arz köylünün para ihtiyacı nisbetinde artmakta ve bu sene bu 
nisbetin geçen seneye nazaran daha fazla  olacağı beklenmektedir. 

Geçen sene İstanbul borsasında mayısın ilk haftasında  buğday fiatı  kıyye olarak (yumuşak) 7,3 kuruş 
(sert) 7,1 kuruş idi. Aynı sene zarfında  fiatın  en düşük bulunduğu birinci teşrinin üçüncü haftasında  ise (yu-
muşak) 4,57, (sert) 4,875 kuruş bulunuyordu. 

Bu sene mayısın ilk haftasında  buğday fiatı  kıyyesi (yumuşak) 5,75 (sert) 5,7 kuruştur. 

Yeni mahsule tekaddüm eden ve buğday fiatının  en yüksek olması lâzımgelen aylarda bu kadar düşük 
olan buğdayın yeni mahsulün piyasalara hücumunda büsbütün düşmesi köylünün iştira, istihsal ve tediye ka-
biliyetine çok fena  tesir edecektir. Onun için köylünün piyasaya malını döktüğü harman sonunda fiatları  tanzim 
edecek bir tedbir alınmasında zaruret görülmektedir. Köylüye malını, değerini buldukça piyasaya arzedebil-
mek ve satabilmek imkânlarını verdirecek esaslı tedbirler vardır. 

Zaman, tesisat, teşkilât istiyen bu esaslı tedbirlerden başka bu günkü vaziyeti korumak üzere köylüye 
ihtiyacını karşılıyacak kredi temini veyahut onu sıkıştıran borçları tecil etmek gibi tedbirler de hatıra gelebilir. 
Fakat şümülüdaha geniş tatbiki daha külfetli  olan bu tedbirler yerine köylünün piyasaya harman sonunda dök-
tüğü buğdayların ihtiyaçtan fazlası  için kuvvetli bir alıcı temini ve bu işin Ziraat bankasına tevdii daha faydalı 
ve tatbiki daha kolay mütalea edilmektedir. 

Ziraat bankasınca toplanan buğdayları ayni senenin ileriki aylarında piyasa ihtiyacını kapatarak bazı mev-
simlerde müstahsillerin zararına yalnız mütevassıtların nefine  olarak fiatın  gayri tabiî olarak yükselmesine mâ-
ni olacağı gibi bol bir sene mahsulünün dar bir sene sıkıntısını karşılıyabilmeğe yardımı da olacaktır. (Stok me-
selesi başlangıcı). , 

Ziraat bankasının almağa mecbur olacağı buğday miktarının elde mevcut istatistikten çıkarılan hesap-
lara göre bir, bir buçuk milyon kental ve bunun için sarfiyatın  beş altı milyon raddesinde olacağı tahmin edile-
bilir. Bu suretle buğday mubayaasından dolayı zarar miktarı fena  şartlar altında bile bir milyon lirayı bulmaz. 
Bu sene ecnebi neşriyata göre dünya rekoltesinin eksik olmasına stokun yüz elli milyon kentaldan yüz milyon 
kentala düşmesi tahmin edildiğine nazaran Ziraat bankasının mubayaa ve satışlarından neticede bir kâr temi-
ni dahi memildür. 

MENKUL KIYMETLER VE KAMBİYO BORSALARI HAKKINDAKİ KANUNA MÜZEYYEL 
1/416 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

DÖVİZ  SATIMINA  İLİŞKİN  İŞLEMLERDE  MERKEZ  BANKASININ  YETKİLİ  KILINMASI 
KONUSUNDA  HAZIRLANAN  TASARI 

(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 
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27 Haziran 1932 

ESBABI MUCİBE 

Bankaların döviz tevdiyatı mukabilinde avans vermeleri bankalara mevdu dövizlerin satılmasını tehir ve 
sektedar edebilecek bir muamele mahiyetinde olduğu cihetle 1447 numaralı kanunun 31 inci maddesile bu mu-
amele menedilmiştir. 

Ancak elde edeceği dövizlerle icap ettikçe döviz piyasasını tanzim etmek ve bu suretle de paramızın kıy-
metini korumakla mükellef  olan Merkez bankasının mezkûr madde hükmüne tâbi tutulması bankanın bu şekil-
de temin edebileceği dövizlerden mahrumiyetini mucip olmaktadır. 

Bu sebeple mezkûr hükümden Merkez bankasının istisnasının temini zaruri görülmüş ve bu muamele ban-
kanın teşekkülüne dair 1715 numaralı kanun hükümlerine de muarız görülmemiş olmakla merbut kanun lâyi-
hası tanzim ve takdim kılındı. 

YÜKSEK ZİRAAT VE BAYTAR MEKTEPLERİ HAKKİNDA 
1/415 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

YÜKSEK  TARIM  VE  VETERİNER  OKULLARININ  GELİŞTİRİLMESİNE  İLİŞKİN  TASARI 
(MALİYE  VEKALETİNCE  HAZIRLANMIŞTIR) 

28 Haziran 1932 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimiz ziraat ve baytarî ilimlerinin takviyesi ve bu sayede ziraat ve baytarlığımızın temini inkişâ-
fı  gibi mühim bir maksatla Ankarada tesis edilmiş olan Yüksek Ziraat ve Baytar mekteplerinden, Ziraat mekte-
bi açılarak tedrisata başlamış ve baytar mektebinin de önümüzdeki sene Ankaraya nakli mukarrer bulunmuş-
tur. Bu mektepler ihtiva eyledikleri muhtelif  enstitüler delâletile hem memleketimize yüksek tahsil görmüş zi-
raa t mühendisleri ve baytarlar yetiştirecek ve hem de memleketin tabiî membalarını, iktisadî ve ziraî şartlarını 
ve hulâsa istihsal sahasındaki bütün hareketleri mütalea ederek bu hususta yapacakları tetkikat ve taharriyat 
ile ziraat usullerimizi ve hayvancılığımızı ıslah için ittihazı lâzımgelen tedbirleri tesbit edeceklerdir. Bu mektep-
lerin sahibi salâhiyet ecnebi mütehassısların idaresine tevdi edilmiş olan enstitülerinin haiz olduğu ilmî hüvi-
yet ve salâhiyet bu iki müessesenin daha faydalı  bir şekilde çalışmalarını icap ettirdiği gibi bu faaliyet  tarzı, ay-
nı zamanda enstitülerin ilmî tetkikat ve taharriyat sahasındaki mesaisinin müessiriyetini ve bir an evvel inki-
şafını  temin etmiş olacaktır. 

İŞ K A N U N U LAYİHASI 

10 Mart 1932 

(1931 / 32'DE  İKTİSAT  VEKALETİNCE  HAZIRLANARAK  2 MART  1932'0£ HÜKÜMETÇE  KA-
BUL  EDİLEN  VE  B.M.M.NE  GÖNDERİLEN,  FAKAT  MUSTAFA  ŞEREF  BEYİN  İKTİSAT  VEKİLLİ-
ĞİNDEN  AYRILMASI  ÜZERİNE  KANUNLAŞAMAYAN  İŞ  KANUNU  TASARISI) 

ESBABI MUCİBE 

Millî iktisadiyatımızın günden güne inkişafı  neticesi olarak bilhassa büyük şehirlerimizde mütemerkiz 
bir sanayi ve ticaret hayatı teessüs etmektedir. Dükkânında küçük sermayesile alış veriş eden esnafın,  çırağı 
yahut bir iki işçisile çalışan küçük sanat sahiplerinin yanı başında fert  halinde veya şirket halinde yüksek ser-
mayelerle bir çok kol kuvvetlerini birleştiren büyük istihsal müesseseleri zuhur etmiştir. Modern iktisadiyatın 
terakki ettiği her memlekette az çok farklarla  muttarit bir şekilde zuhur eden bu temerküz hâdisesi Devlete yeni 
vazifeler  çıkarmıştır. 
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Filhakika insan kümelerinin iktisadi ve içtimaî ihtiyaçları düşünülerek esaslı hatlarla tanzim ve tensik edil-
miyecek olursa bu kümelerin sinelerinde taşıdıkları kuvvet esas cemiyet için sarsıntılar vücude getirecek şe-
kilde muzır cereyanlar alabilir. Bunun böyle olduğu tarihen görülmüştür. Bu itibarla işçi kümelerinin içtimaî 
ve iktisadî ihtiyaçları itibarile ve iş sahiplerile olan münasebetleri noktai nazarından ihtiyaç ve vaziyetleri tes-
bit etmek için Devletin müdahalesi zaruret halini almış olduğundan iş şartları ve çalışma hürriyetinin fert  ve 
cemiyetin yüksek menfaatlerine  uygun bir tarzda tanzimi, bu vazifelerin  ifası  en acil ve muhimmidir. İş kanu-
nu bu maksat için yapılmıştır. 

Mevcut hukukî mevzuatımız bu maksadı temine kâfi  gelmemektedir. Çünkü bu mevzuatta işçi ve iş sahi-
bi münasebetleri daha ziyade ferdî  hak ve menfaatler  noktai nazarından mütalea edilmekte ve meselenin iç-
timaî cephesi ikinci plâna düşürülmektedir. Halbuki bu günkü büyük istihsal rejiminde bu münasebetler fe^dî 
hak ve menfaatler  hududunu aşmış ve bütün bir milletin hal ve âtisini alâkadar eden yüksek içtimaî menfaatler 
şeklini almış bulunuyor. Binaenaleyh meseleye bu cepheden bakmak ve iktısaden müşterek ve mütesanit bir 
rol oynıyan sây ile sermaye arasında millî menfaatler  noktasından da tesanüt temin etmek lâzımdır. 

Şimdiye kadar iş şartlarının tayininde işçi ve iş sahibi serbest mukavele ahkâmına tâbi idiler. Fakat işçi 
ile iş sahibini bağlıyan mukavele şirket değil hizmet mukavelesi olduğundan sermayenin kuvveti önünde sây 
müdafaasız  kalmakta idi. Filvaki bu mukavele iki taraflıdır.  Taraflar  mukavele şartlarını serbestçe münakaşa 
ederek tesbit edeceklerdir. Fakat filiyatta  meselâ: bir müteahhit işçi alma ve çalışma şartlarını müessese için 
en kârlı bir şekilde kendisi tayin etmekte ve bunun karşısında günlük yiyeceğini kazanmağa mecbur olan işçi-
ye boyun eğmekten başka çare kalmamaktadır. Bu günkü şahsî teşebbüs, rekabet sisteminde bir iş sahibinin 
her şeyden evvel düşündüğü ucuza mal etmek, fazla  istihsal, fazla  kâr etmektir. Kanunî bir murakabeye tâbi 
olmaksızın iş şartlarını bizzat tayin eden iş sahipleri işçilerini insanî ve ruhî ihtiyaçlarından mahrum bir istihsal 
âmili, bir makine gibi görmektedir. 

Şüphesiz istihsalin artması millî refahın  da artması demektir. İşlerde kâr fazlalığı  şahsî teşebbüs ve gay-
retin esaslı şartıdır. Fakat memleketin işçileri yalnız istihsal amili değil, millî servetlerin en kıymetlisidir. Bi-
naenaleyh bu mühim servetin en randımanlı evsafta  hüsnü muhafazası  ve tenmiyesi millî bir vazife  olduğu gibi 
işçinin ayni zamanda vatandaş, asker, aile babası, hulâsa Türk camiasının bir uzvu olduğu da daima göz önün-
de tutulmalıdır. 

Rekabet sahasında muvaffakiyet  ve fazla  kâr endişesi içinde iş sahiplerinin ekseriya düşünmedikleri bu 
serveti israftan  korumak, işçi hayatını iyileştirmek: işte iş kanununun gayesi. 

Sâyi himaye etmek evvelâ alnının emeğile geçinen vatandaşlara refah  ve saadet imkânları vermek, sa-
niyen de Türk Cümhuriyetinin kuvvetlerini feyiz  ve hayatının membalarını korumak demektir. Yoksa işçilerin 
menfaatini  iş sahiplerinin menfaatlerine  tercih demek değildir. 

Esasen bu iki sınıf  müstahsilin menfaatleri  mütesanittir, ve ayni bir istikamette gider. İş sahiplerinin kârı 
işçilerin zararına olmadığı gibi işçi hayatının eyileşmesi de iş sahiplerinin zararına değildir. Fakat yukarıda 
denildiği gibi, filiyatta  iş sahipleri bu menfaat  birliğini görmemektedir. Bu sebeple sâyin ve dolayısile içtimaî 
heyetin zararına olarak tesanüt bozulmakta, iki taraf  menfaatleri  arasında muvazenesizlik hasıl olmaktadır. 
Şu halde sâyi, kanunî bir himaye altına alarak iki taraf  menfaatlerinin  içtimaî adalete en muvafık  bir şekilde 
tevzinî lâzımgelir. Bu ise fert  ve zümre menfaatlerinin  fevkinde  millî menfaatleri  ve rabıtaları temsil eden 
Devletin en yüksek vazifelerinden  biridir. 

Demokrasinin hakikî icaplarına sadık kalabilmek için iktisadî faaliyetlere  kanunî hudutlar çizmek husu-
sile işçi meselesini bir Devlet meselesi olarak kabul etmek zaruridir. Çünkü millî saadet fert  ve sınıf  menafii 
fevkinde  umumî refaha  istinat eder. Halbuki hudutsuz ve murakabesiz bir mukavele serbestisi yahut bir ça-
lışma hürriyeti hususî menfaatler  sahasında zayiflerle  kavilerin karşı karşıya gelmesi sâyin sermaye menfaati-
ne âlet olması hulâsa işçilerin maddî sefalet  ve manevî sukutlarile neticelenmektedir. 

Sâyin himayesini, işçi hayatının iyileşmesini iş sahiplerinin hissî fedakârlıklarından  beklemenin faidesiz 
olduğunu başka memleketlerde yapılan tecrübeler göstermiştir. İktisadî fertçiliğin  anası sayılan İngiltere işçi 
meselelerinde Devletin müdahalesini her memleketten evvel kabul etmiştir. Geçen asrın ikinci nısfından  iti-
baren diğer memleketler dahi harekete gelerek Fransa, Almanya, İtalya ve sairede iş kanunları yapılmıştır. Bu 
suretle işçi meselesi hukuku medeniyeler sahasından çıkarak memleketlerin hal ve atisini alâkadar eden içtimaî 
meseleler arasına geçmiştir. Elyevm ayni mesele bütün Devletlerin teşriî faaliyetlerinin  en mühim kısmını teşkil 
etmektedir. 
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İktisadî inkişafımızın  ilk devirlerinde bulunduğumuz bir sırada Devletin istihsal faaliyetlerini  kayit şek-
linde işçi meselelerine müdahalesi haddi zatinde çok nazik bir mesele teşkil eder. Fakat intihap edilecek usul, 
alınacak tedbirlerin vüsat ve şekline taallûk eden bu nezaket daima göz önünde tutulmuş ve iş kanununun tan-
ziminde en mühim ihtiyaçlardan alınan direktifler  üzerinde yürünmüştür. 

İktisadî teşkilâtımızın şahsî teşebbüs, serbest rekabet, çalışma ve mukavele hürriyetleri gibi hukukî esas-
larına riayet edilerek yalnız bu esaslara içtimaî adalet ve millî menafi  icaplarına göre hudutlar tayin edilmiştir. 

İş kanunu lâyihası 192 maddeyi ihtiva eden üç kısımdan mürekkeptir: 

Birinci kısım, üç baba ayrılmıştır. Bunlardan birinci bap (hizmet akti), ücretler, hizmet aktinin feshi,  mü-
esseselerin dahilî talimatnamesi, ekonoma bahislerinden mürekkeptir. İkinci bap (işin tanzimi) işçilerin iş müd-
deti, istirahat vakitleri, sıhhat, sınaî emniyet ve tahsillerine dair hükümleri ihtiva etmektedir. Üçüncü bap (iş 
kazalar sigortası), iş yerinde veya iş dolâyisile işçilerin uğradıkları kazalarda kendilerine ve hak sahibi halef-
lerine, iş sahipleri tarafından  teşkil edilecek bir karşılıklı sigorta birliği tarafından  verilecek tazminata dair ah-
kâmı ihtiva eylemektedir. 

İkinci kısım da üç baba ayrılmıştır. Birinci bap işçilerin yerleştirilmesine, ikinci bap meslekî birliklere ve 
üçüncü bap greve ve toplulukla yapılan iş ihtilâflarının  sureti halline dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

Üçüncü kısım, bu kanunun vazmdan doğan ahkâmı ihtiva eylemekte, ve dört baba ayrılmaktadır. Birin-
ci bap teftiş,  yüksek iş istişare heyeti teşkili ve vezaifi  hakkında hükümleri ihtiva eden "kanunun tatbikatına 
memur teşekküller ve uzuvlar" babıdır. 

İkinci bap cezaî hükümlere, üçüncü bap meriyeti muhafaza  edilen ve ilga olunan kanunlara dair ahkâ-
mı ihtiva eden müteferrik  hükümlere ve dördüncü bap nihaî hükümlere tahsis olunmuştur. 

Birinci kısım hükümleri yalnız sanayi müesseselerinde çalışan işçilerle bunlara doğrudan doğruya veya 
vekil olarak iş verenler arasındaki münasebetlere şamil bulunmaktadır. İkinci kısım hükümleri sanayi, ticaret, 
ziraat ve bunlar haricinde kalan iş sahalarında (hizmetçilik.. .gibi) çalışanlara da şamil bulunmaktadır. 

Birinci kısım, emekçilerin iş sahiplerile hizmet akitlerinde aktin feshi  için mukaveleye ihbar müddeti koy-
malarına ekseriya imkân bulunmadığı ve münferiden  yapılan bu akitlerde emekçilerin zararlı mevkide bulun-
dukları nazarı itibara alınmış ve on beş günlük asgarî bir ihbar müddeti tanınmıştır. Tarafların  bu müddeti in-
dirmeğe veya çoğaltmağa veyahut büsbütün kaldırmağa hakları yalnız toplulukla yapılan (umumî) hizmet akit-
lerinde tanınmıştır. 

Bir çok mıntıkalarda işçilerin ne miktar ücret aldıklarını bilmedikleri ve bu suretle işçilerin bazı hilekâr 
ve hodbin iş sahipleri tarafından  istismar edildikleri her günkü şikâyetlerdendir. Bunun önüne geçmek için 
ücretlerin her tediyede işçi nezdindeki deftere  veya işçiye verilecek bir puslaya müfredatlı  bir surette yazılması 
hususu lâyihada tasrih edilmiştir. 

Ücretlerin işçiye tamamen para olarak tediyesinin teminine ayrıca ehemmiyet verilmiş ve bunun için iş 
sahiplerinin ekonoma açmaları, işçilerini birer suretle borçlandırarak arada mahsup ve takas yapmaları mene-
dilmiştir. Ücret, işçinin nefsi  ve ailesi için maişet vasıtasıdır. Binaenaleyh muayyen şartlar dahilinde ücretin 
haczi, devir ve temliki menedilmiş ve bundan başka ücret imtiyazlı alacaklardan addedilerek işçinin gündeliği 
gerek kendisinin ve gerek iş sahibinin alacaklılarına karşı himaye edilmiştir. 

/ Uzun ve fasılasız  çalışma en mukavemetli bir işçinin bile çalışma kabiliyetlerini kırmakta, vaktinden ev-
vel ihtiyarlamasına sebep olmakta ve hususile atelye haricinde aile ve içtimaî heyet içindeki vazifelerini  ifadan 
alıkoymaktadır. Vatandaşların iktisadî faaliyetlerini  yaşama gayesi değil, vasıtası olarak almak ve iş haricinde 
nefsine,  ailesine ve camiaya karşı borçlu olduğu içtimaî ve ahlâkî vazifelerin  ifasına  imkân bırakmak lâzımdır. 
Uzun ve fasılasız  çalışmalarda ilk saatlerden sonra yorgunluk, usanç arttıkça randımanın da makûsen düşmek-
te olduğu sabittir. Binaenaleyh bu türlü çalışma sistemi sanayi sahiplerinin menfaatlerine  de uygun olamaz. 
Uzun ve fasılasız  çalışma sisteminin fert  üzerinde hasıl ettiği bedenî ve manevî tesirler göz önünde tutulmuş 
ve iş saati günde sekiz, haftada  kırk sekiz veya haftadan  gayri bir müddet devresinde günde vasatı sekiz saate 
muadil bir zaman olarak tesbit edilmiştir. Her mıntakanın ve her sınıf  işin hususiyet ve ihtiyacına göre tedbirler 
alarak memleketin inkişaf  halinde bulunan sayi ve ticaret faaliyetini  sektedar etmemek üzere bu tahdit olunan 
iş müddetinin tatbiki, bîr çok memlekelerde olduğu gibi, nizamnamelere bırakılmıştır. İşçilere verilecek asgarî 
istirahat müddetine ve bazı sınıf  işlerde işin mahiyeti sekiz saatlik mesai dolâyisile bile işçilerin sıhhat veya ha-
yatını tehlikeye düşürecek mahiyette olursa sekiz saatten aşağı iş müddeti tatbikına dair lâyihaya ahkâm vaz-
olunmuştur. 
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işçilerin sıhhatine dair lâzımgelen hükümler vazolımduğu gibi işçilerin seviyei meslekiye ve fikriyelerinin 
yükselmesine hadim olacak ve bu suretle hem kendileri, hem iş sahipleri ve hem de memleket için büyük fai-
deler temin edecek olan tahsil meselesine ehemmiyet verilmiş ve yirmiden fazla  tahsil çağını geçirmiş veya hiç 
tahsil görmemiş işçi kullanan müesseselerde iş sahiplerinin işçileri için mahallî maarif  idaresinin vereceği veçhe 
dairesinde işçilerini okutmaları mecburiyeti konmuştur. ' 

Umumî harpten sonra hayatın aldığı yeni cereyanlar içinde medenî dünya kadınları gibi Türk kadınlarının 
da hayat mücadelesine girmeleri bir zaruret halini aldı. Kadınların çalışmaları hususî cepheler arzetmektedir. 
Erkeği kadından ayıran bünyevî farkların  iş sahasında kendine mahsus inikasları vardır. Kadının, umumiyet 
itibarile, bünyevî kuvveti daha az mukavimdir. Bilhassa erkek işçi arkadaşından kendisini tefrik  eden uzuvla-
rın daha nahif  ve nazik olmasından yalnız kendi şahsına değil fakat  dünyaya getireceği hayatlara da tesiri doku-
nacak zararlara maruzdur. Kadının içtimaî vaziyeti de erkeğinkinden oldukça farklıdır.  Kadın medenî dün-
yada, aile hayatının lâzimi gayrimüfarikı  olagelmiştir. Hariçteki vazifesine  eve bakımı, çocuklara ihtimam, aile 
efradının  çamaşır ve elbiselerile meşgul olmak. . .ilâh gibi bir çok ev hizmetleri de yüklenir. 

Çocuklar ırkımızın ümidi yarının Türk milletidir. Erken işe başlattırılmalarına, tahammülleri haricinde 
çalıştırılmalarına mani olarak bunların bedenî, fikrî,  ahlâkî tekemmüllerine imkân bırakmak en yüksek milli 
menfaatlerimizdendir. 

Nisbeten ucuza mal olan ve iş sahipleri için istismar mevzuu olan çocuk ve kadın sâyini korumak ve bu 
günkü anaların sıhhatini harap ettirmemek ve gelecek nesillerin tereddisine sebep olmamak için tedbirler alın-
mıştır. Çocukların işe kabulü için asgari yaş tayini, gebe ve emzikli kadınların çalışmamalarının temini, işe ka-
bul yaşlarından yukarı ve fakat  bünyevî vaziyetleri henüz tekâmül etmemiş genç işçilerle her yaştaki kadınların 
geçe çalışmalarının tahdidi, ağır yüklerin taşınma ve zararlı maddeler üzerinde çalışma memnuiyeti bu tedbir-
ler cümlesindendir. 

İş kazaları ve bunların işçi ve ailesi hakkındaki neticeleri hususile asrımızın makina sanayii rejiminde 
ehemmiyetle düşünülecek meselelerdendir. Ekseriyetle yalnız günlük ücretlerile geçinen işçilerin iş esnasında 
veya iş dolayısile uğradıkları bir kazadan dolayı işten kalmaları kendilerini ve ailelerini muhakkak bir sefale-
te sürükliyor. Adi hukuk hükümlerinin tandığı tazminat usulü asrımızın bu tehlikeli sanayi devrinde işçilerin 
hukukunu temine kâfi  bulunmamaktadır. XIX uncu asır nihayetlerinden itibaren bu gün dünyanın hemen 
her tarafında  kabul olunan meslekî muhatara prensipini mevzuatımıza ithal ederek işçilerin iş yerinde veya iş 
dolayısile uğradıkları kazalarda iş sahiplerinin mesuliyeti esası tanınmış bulunmaktadır. 

Kanun lâyihasında, sunî aza, geçici veya daimî malûliyet hallerinde kazazedeye tazminat ve ölüm takdirin-
de defin  ve hak sahibi haleflere  irat temin olunmuştur. 

İş sahiplerinin iş kazalarından dolayı uhdelerine terettüp edecek bu mesuliyetleri sigortalamak mecburi-
yeti vazolunmuştur. Bu suretle iş sahiplerinin tazminat ödemeğe kudretlerinin müsait olmamaları ihtimali ber-
taraf  edilmiş bulunacaktır. Bundan başka bu mecburiyet, geniş mikyasta tesanüdü temin edeceğinden teknik 
noktadan muvaffakiyeti  de mucip olacaktır. 

İş sahiplerinin kazalarla daha yakından ve daha ciddî bir surette alâkalarını temin ve sigorta primlerini 
ucuza maletmek için mecburî sigorta, kazanç kastile çalışan sigorta müesseselerine bırakılmamış ve mecburî 
sigortanın tatbik edildiği diğer memleketlerde olduğu gibi sanayi müesseselerinin aralarında teşkil edecekleri 
bir iş kazaları sigorta birliğine bırakılmıştır. 

Her senei hesabiyede primler sene içinde verilen muvakkat tazminatlar, masarifi  umumiye ve sene içinde 
tediye olunan iratların mecmuuna tekabül edecek şekilde (tevzii usul) hesap olunacaktır. Erbabı sanayiin baş-
langıçta ağır külfete  tâbi tutulmaması ve diğer taraftan  tatbikına yeni başlanacak bu sigorta branşı üzerinde 
kâfi  istatistik malûmatı bulunmadığından teknik müşkülâta maruz kalmmaması için bu tevzi usulü kapitalizas-
yon sistemine tercih edilmiştir. 

İkinci kısım — İşsizliğin önüne geçmek ve mümkün olduğu derecede her kese iş bulmak ve memlekette sey-
yal ve nâkil bir iş arz ve talebi tesis etmeği amme hizmetlerinden telâkki etmek lâzımdır. Bu itibarla işçileri yer-
leştirme hususunda meccanî yerleştirme evlerine bilhassa belediyeler ve vilâyetler tarafından  açılacak yerleştir-
me idarehanelerine ve bunların muamelâtını seri bir şekilde takip etmek ve arz ve talebi en eyi bir şekilde tan-
zim etmek üzere merkezî bir offis  teşkiline dair ahkâm vazolunmuştur. 

Para ile işçi yerleştirmesi sui istimalleri mucip olmaktadır. İşçi yerleştirmesi artık ticaret mevzuuna girmiye-
cek faaliyetlerdendir.  Gerek suiistimallere meydan vermemek ve gerek iş piyasasını en iktisadî şekilde tanzim 
etmek üzere para mukabilinde işçi yerleştirmesinin menine dair lâyihaya hüküm konmuştur. 
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İş hakkile sermaye hakkını telif  ederek muhtelif  istihsal amilleri arasında muvazeneyi temin etmek üzere 
işçilerin müştereken hareket etmeleri ve grev yapmalarına dair haklan kanunda teyit edilmiştir. İşçilerin bu 
hareketleri yalnız işin talik edilmesinden ibaret olabileceğinden gerek eşhasa ve gerek emvale karşı cebrü şiddet 
istimal etmemeleri veya iş hüriyetini sahte sebeplerle sektedar etmemeleri cezaî hükümlerle müeyyedelenmiş-
tir. 

Üçüncü kısım — İşbu kanun lâyihasmdaki ahkâmın tatbiki hususunu teminen teftişe  ve bir yüksek iş is-
tişare heyetinin teşkiline ve vazifelerine  dair icap eden ahkâm konmuştur. 
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