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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i miizakerat; Saat : 2,20 

REİS : Kâzun Paşa 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı Salbıfc Hulâsası 'okunacaktır. 

Otuzikinci İçtima 

28 Kânunuevvel 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Raf et ıBeyin Tahtı Riyasıeitteniımde 'biifcikaıt zap

tı sabık hulâsası 'kıraat ve ka'bul ve 'evrakı varide, 

atid oldukları mahallilere havale olunduktan sonra 
1341 senesi Darülfünun (bütçesine tahsisatı mun
zamıma İtası hakkınldaki teklifi kanunî müzakere 
ve aynen kabul edildi ve müteakiben Çaırşamlba 
günü içtima edk'lirnek üzere öejse tatil 'olumdu. 

REİS — Zaptı salbık hulâsası hakkımlda mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Aynen kabul eidiLmaştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiranı Muamelâtı 
1. — Rize Mebusluğuna intihap olunan Hasan 

Cavit Bey hakkında Üçüncü Şube Mazbatası. (3/516) 
REİS — Okunacaktır ? 

Riyasetti Oelileye 
Behlülzade Hasan Cavit Beyin Rize Vilâyeti 

Mebusluğuna İntihap lOİuriduğuna dalir Heyeti 
Umumiyöden mevdu işbu mazbata ledıeJtte'tkİk iritıi-
halbın usûl ve kanuna ıtevfikan fora kılındığı anik-
şima'kla berayı tasdik Heyeti Umumiyeye takdimi 
kılındı. 

28 . 1 2 . 1341; 
Üçüncü Şube Reisi 'Kâtip. 

Kırklarda Konya 
Doktor Fuat Kâzım Hüsnü 

REİS — Efendim, şube mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen elerini kaldır-
SMI... Kabul etmiyenter lütfen ederini kaldırsın... 
Kalbul fâdiMmıiştür.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY. (Bozok) — Teşkilatı 
Esasiye Kanunu mucibince (derhal tahlifi lâzım gelir. 

REİS — Efendim, simidi kendisi (burada değil
dir, ilk (iştinak -ettiği celsede tahfifini yaparız. 

Lâyihalar 
/ . — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kırat

lığı arasında aktedilen muhadehet muahede ve ikâ
met mukavelenameleri ile muhadenet muahedename-
sine merbut protokol ahkâmının ve teferruatının 
tasdikine dair kanun lâyihası (1/792) 

REİS — Hariciye Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp Hırvat ve 

Siloven Kır allığı arasında tanzim olunan sulh ve 
muhadenet muahedenamesinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası (1/793) 

REİS — Hariciye Encümenine havalle edilmiştir. 
3. — Ecnebi tebaasına ait tekaüt maaşatının ke-

mafıssabık tediyesi hakkında kanun lâyihası (1/794) 
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havai© 

edilmiştir. 
4. — Türkiye sahillerinde seyrüsefer edecek ge

miler hakkında kanun lâyihası (1/795) 
REİS — Ticaret, Adliye, Muvazeneli Maliye En-

cümenılerjne havale edilmiştir. 
5. — Dalgıç zabitan ve efradına verilecek za-

maim hakkında kanun lâyihası (1/797) 
REİS — Müdafaai Milliye, Kavanin ve Muva

zeneli Maliye Encümenlerine havale edilmiştir. 
6. — Mübadeleye tabi eşhas için sadır olan ilâ-

matın sureti infazı hakkında kanun lâyihası (1/798) 
REİS — Adliye ve Muvazenei Maliye encü-

menlierine havale edilmiştir. 

7. — Ermeni suikast komitaları tarafından şehid 
edilen ricalin ailelerine ve evlâdına emlâk ve arazi 
veya nakden tazminat itası hakkında kanun lâyihası. 
(1/799) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

— 291 — 
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8. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu- I 
nun 22 nci maddesi mucibince teşkil olunan tetkiki I 
hesap heyetlerinin lağvı ile vazifelerinin Divanı Mu- I 
hasebat tarafından ruyet edilmesi hakkında kanun I 
lâyihası. (1/800) • 

REÎS —• Muvazenei Maliye Encümenine havale I 
edilmiştir. I 

9. — Anonim ve Kooperatifler şirketlerin müra- I 
kabesi hakkında kanun lâyihası. (1/801) I 

REİS — Ticaret Encümenine havale edilmiştir. I 
10. —- Gümrük tarifei umumiyesinde tadilât ic- I 

rası hakkında kanun lâyihası. (1/802) I 
REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü- I 

menlerine havale edilmiştir. I 

11. — Keller - Malatya - Ergani Madeni - Di- I 
yarbekir demiryolunun inşası hakkında kanun lâyi- I 
hası. (1/803) 

REİS — Nafia ve Muvazenei Maliye Encümen- I 
lerine havale edilmişt r. I 

12. — İdare i hususiye, belediye ve şehr emanet- I 
leri sıhhiye memurlarının nasıp, azil, tebdil ve ter- I 
filerinin ciheti aidiyeti hakkında Başvekâletten gelen 
kanun lâyihası. (1/804) I 

REİS — Dahiliye ve Sıhhiye Encümenlerine ha- I 
vale edilmiştir.ı 

13. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 8 nci maddesinin (B) fıkrasının tadili hakkında 
kanun lâyihası. (1/805) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale I 
edilmiştir. I 

Teklif 
1. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; De

nizli - Alaşehir yolunun Devlet yolları meyanına it
hali hakkıda teklifi kanunisi. (2/522) I 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. I 

Mazbatalar 
/. — Muhamat Kanununun bazı mevadını muad-

dil (1/770) numaralı kanun lâyihası ile, Antalya I 
Mebusu Saki Beyin, Muhamat Kanununun 2, 3, 5 
ve 12 nci maddelerinin tadili hakkında (2/407) ve 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin Muhamat Ka
nununun bazı mevadının tadili hakkında (2/429) ve 
Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin; Muhamat 
Kanununun 1 ve 12 nci maddelerinin tadili hakkında 
(2/440) ve Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin; Mat
buat Kanununa bazı ınevad- tezyiline dair (2/441) ve I 
Giresun Mebusu Tâhir Beyin, Muhamat Kanununun I 
11 nci maddesinin tadili hakkında. (2/431) numaralı I 
teklifi kanunileri ve Adliye Encümeni mazbatası. I 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Bunun müstace-
len ve tercihan müzakeresi teklif edilmektedir. Müs-
tac diyetini kaibul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırdın... Müsta
cel,yeti kabul edilmiştir. Müstacel ruznameye alıyo
ruz. Tercihi için encümenin ayrıca Meclisi Âliye 
rrı'racaat etmesi icaibetier. 

2. — Gümrüklerce saati mesai haricinde istih-
ü:.hi edilen memurine gümrük kanunu mucibince ve
rilecek ücreti mesaiye dair. (1/553) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Türkiye Cumhuriyet ile Fillandiya; Leton-
ya Hükümetleri arasında âkit ve imza olunan mu-
hadenet ahitnamelerinin tasdiki hakkında. (1/612, 
(1/613) numaralı kanun lâyihaları ve Hariciye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. —• Urfa Mebusu Raf el Beyin; hizmeti maksu
reye tabi muallimlerin dokuz aylık vazifei askeriye
lerinin iki sene zarfında ifa etmelerine dair. (2/488) 
numaralı teklifi kanunisi ile Maarif Encümeni maz
batası ve reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
7. — Millî istiklâl muharebeler indeki hizmetlerine 

mebni 27 bahriye zabitinin istiklâl madalyası ile tal
tifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/523) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Maarif Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 
Tıp Fakültesine ait kadro müfredatından vâki seh
vin tashihi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/524) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin; Kon

ya Ereğli'sinden ve Karaman'dan istanbul'a gönde
rilecek patates, nohut ve bulgur ücuratı nakliyesin
den tenzilât icrasına dair temenni takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Nuri Beyin, Nafia Vekili 
merhum Süleyman Sırrı Beyin ailesine maaş tahsi
sine dair temenni takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

— 292 — 
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Azayı Kiram Muamelâtı 
2. — Adana Kurtuluş Bayramına Meclis namı

na iştirak edecek heyet hakkında Divanı Riyaset ka
rarı. 

REÎS — Okunacaktır: 

Heyeti Umumiyeye 
Adana'nın Kurtuluş Bayramına Meclis namına 

iştirak edecek heyete usulen harcırah itası tabiî ol
makla beraber keyfiyetin heyeti umumiyeye arzı Di
vanı Riyasetin 29 . 12 . 1341 tarihli üçüncü içtima
ında karargir olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

REÎS — Efendim, Meclisi Âli namına Adana'ya 
gidecek olan heyete verilecek olan harcırah hakkın
da Divanın bu tezkeresini Meclisi Âli kabul ederse 
bittabi harcırah verilecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Harcırah 
verilmemesi 'için bir karar olmadıkça Divanın böyle 
bir tez'kere ile Meclise müracaat etmesine lüzum var 
mıdır? 

REİS — Efendim: Malûmu âliniz, geçen sene ve
rilen bir ta'krir üzerine Adana'ya gidecek zevata har
cırah verilmesin diye bir karar verilmişti. Gerçi 
aradan bir sene geçmiştir. Meselâ Divanda tezekkür 
edildi, Divan, Meclisi Âliye malûmat vermeksizin 
muamele yapmakta tereddüt etiti. Onun için Diva
nın tezkeresi kabul edilirse harcırah verilecektir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Tabi harcırah veri
lecektir. Başka suretle 'kimse gitmez. 

REÎS — Divanın tezkeresirii reyinize arz ediyo
rum. (Kabul sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilrriiştir efendim, harcırah verilecektir. 

3. — Azayı Kiramın mezuniyetleri hakkında 
Divanı Riyaset Kararı. 

REfS — Mezuniyet verdiğimiz ve vermediğimiz 
zevat vardır. Tezkereler bir defa okunsun da ondan 
sonra ayrı ayrı reye koyacağım. 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kiramın hizaların

da gösterilen müddetlerle mezun atleri Divanı Riya
setin 29 . 12 . 1341 tarihinde münakit üçüncü içti
maında tensip edilmiş olmakla heyeti umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Muammer Bey (Sivas) (Üç ay) tabip raporuna 
müsteniden, 

Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar) (Yirmibeş gün) 
Tabip raporuna müsteniden, 

Esat Bey (Amasya) (Bir ay) Ailevi sebep dolayı-
siyle, 

Yusuf Ziya Bey (Zonguldak) (îki ay) Ailevi sebep 
dolayısiyle. 

Heydti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kiramın hizaların

da muharrer müddetlerle mezun adlerı hakkındaki 
müracaatları Divanı Riyasetin 19 . 12 . 1341 tarihli 
üçüncü içtimaında tensip edilmiş olduğundan keyfi
yet heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Âbidin Bey (Saruhan) (Yirmibir gün) Tabip ra
poruna müsteniden, 

Vehbi Bey (Aksaray) (Münasip müddet) Hasta
lığına mebni. 

Heyeti Umumiyeye 
Haftalık mezuniyetini on altı gün geçiren Bursa 

Mebusu Osman Nuri Beyin, tecavüzü müddetinin, 
esbabı sıhhiyeye müstenit olduğu ibraz ettiği tabip 
raporundan müsteban olmakla mezkûr onâltı gün 
için mezun addi Divanı Riyasetin 29 . 12 . 1341 ta
rihli Üçüncü içtimaında tensip edilmiştir . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Heyeti Umumiyeye 
Meclisi Âliye bir buçuk ay teahhürle iştirak edip, 

mezuniyeti kanuniyesinden mezkûr müddetin mahsu
bu talebinde bulunan Kocaeli Mebusu Mustafa Bey 
ile müddeti mezuniyetini on gün tecavüz ettiren Mar
din Mebusu Necip Beyin müracaatları üzerine me
zun adleri gerek Divanı Riyaset ve gerek Heyeti Umu-
mîyece münasip görülmemişti. Bu kere müşarüniley
him gaybulbe'trerin esbabı sıhhiyeye müstenit olduğu
nu mübeyyin raporlar ile tekrar müracaatta bulun
duklarından keyfiyet Heyeti Celileye arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Heyeti Umumiyeye 
Rahatsızlığına binaen üç ay mezuniyet talebinde 

bulunan İstanbul Mebusu Doktor Adnan Beyin mü
racaatı Divanı Riyasetin 29 . 12 . 1341 tarihli içtima
ında bittezekkür i'şbu müracaatın Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 28 nci maddesi ahkâmının tatbiki noktai 

OQO 
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nazarından mazeret addedilmesi ve fakat gönderdiği 
vesikanın mezun aiddine kâfi addolunmaması tensip 
edilmiş olduğundan keyfiyet heyeti umumiyeye arz 
olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim! Şimdi sıra ile evvelâ mezuniyet 
verdiklerimizi reye koyacağım. 

Mualmlmer Bey (Sivas'ın) Üç ay tabip rapo
runa müsteniden (Hastadır sesleri) hasta olarak giıtti 
'efendim, mezuniyetini kalbul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
ışın... Kabul ediPmiştir. 

Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar'ın) Yirmi-
Ibeş gün tabip raporuna müsteniden mezuniyetini ka
lbul edenler lütfen ellerini kal'drrsın... Kalbul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

'Esat Bey (Ama'sya'nın) Bir ay, ailevî sebep dola
yısıyle, mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Yusuf Ziya Bey (Zonguldak'ın) İki ay, ailevî se
bep dolayısıyle, mezuniyetini kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir, 

Simdi efendim, mezuniyet vermediklerimizi arz 
ediyorum ': 

Âbidin Bey (Saruhan'ın) Yirmibir gün tabip ra
poruna müsteniden mezuniyetini kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Söz istiyorum. 
REİS — Müzakere açılamaz, ya kalbul veya red

dedersiniz. 
MUHTAiR BEY (Trabzon) — Efendim! Tabip 

raporuna müsteniden deniliyor. Tabip mi yalan söy
lüyor, yoksa başka bir sebep var mı ki kalbul olun
muyor, bu zatın mezuniyeti reddolunuyor? 

REİS — Tabip raporlarını Divanı Riyaset tetkik 
ediyor. Gösterilen hastalık Meclise devama mani ola
bilir veya olamaz. Meclise devam edemeyecek dere
cede ise tasvip ediyor, değilse tasvip etmiyor. (Doğru 
sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu arka'daş tatili 
hastalıkla geçiridi. Nazarı dikkatinizi celbederim. Zan
nedenim kİ hastalığı sahih olmayanların meyanında ol
masa gerek. (Reye sesleri) 

REİS — Divanın kararını reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Divanın kararı kabul edilmiştir. 
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Vehbi Bey (Aksaray'ın) Münasip müddet hastalı
ğına mebni..., 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu, evvel
ce de reddedildi. 

REİS — Vehbi Bey hakkındaki Divan kararını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kalbul edilmişti^ 

Osman Nuri Bey hakkındaki divan kararını tek
rar okuyoruz. (Tekrar okundu) Mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Mebusu Mustafa Bey ile Necip Bey hak
kındaki Divan kararını tekrar okuyoruz. (Tekrar 
okundu) 

Efendim! Geçen defa gerek Mustafa ve gerekse 
Necip Beylerin mezuniyetleri Meclisi Âlice reddö-
lunmusjtu. Geldiler, tekrar raporla müracaat ediyor
lar. Bu müracaatlara Divan bir şey yapamamıştır. 
Şimdi yol budur. Ya ruznarneye alır, müzakere eder
siniz veya reye konulur veyahut Meclisin evvelce ka
rarı mevcut olduğundan dolayı bunun hakkında bir 
muameleye mahal görmezsiniz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Şimdi hasta olduk
larına dair raporla gelmişlerdir. Eski kararımız cef
felkalem bir karar idi. Halbuki şimdi Divan tezkere
sinden anlaşılıyor ki tabip raporu vardır. Vaziyet sa
rihtir. 

REİS — Efendim! Bu meselenin ruzna'meye alın
masını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Ruzna'meye alınması 
kabul edilmemiştir. 

'İstanbul Mebusu Adnan Bey hakkındaki Divan 
kararını tekrar okuyoruz. (Tekrar okundu) 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim! Ad
nan Bey öteden beri hastadır. Birinci Meclis zama
nında da güçlükle ifayı vazife etti. Bu tatili de hasta
lık dolayısıyle Avrupa'da geçirdi. Bunun için mezuni
yetinin kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Müzakere açılamaz. Müsaade 
ederseniz bir şey arz edeyim. Adnan Bey Meclis açı
lalı gelmemiştir, iki ayı geçmiştir. Fakat 4 Kânunuev
velde yazmış olduğu bir şey vardır. Kendi bizzat mü
racaat ediyor, 4 Kânunuevvelde yazmış. Divana 14 
Kânunuevvelde geldi. Tabip raporu yok. Divan bu
nu tetkik etti. Bu şekilde müstafi addedilmesi lâzım 
geliyordu. Böyle ecnebi bir memlekette hiçbir tabip 
raporu almaksızın gönderdikleri kâğıt üzerine hiçbir 
muamele yapmadık. Kendisi 'burada bulunmadığı için 
kat'î karar cihetine de gitmedik. 
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HASAN FEHMİ B'EY (Gümüşane) — BİJâ ma
zeret ise, olur.; 

REİS — Mezuniyet verilmesi için mazeretini kâ
fi bulmadık. Fakat müracaatını mazeret addettik. 4 
Kânunuevvele kadar mazurdur. Fakaıt Meclise de
vam etmediği günler için kıstelyevm yapılacaktır. 4 
Kânunuevvelden itibaren de gaibi gayrımezundur. Va
ziyet ve mazeretini Meclisi Âliye gelip ispat etmedik
çe gaibi gayrimezun addedilecektir. İki ay geçtiği tak
dirde Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince Meclis ka
rarını verecektir. Divanın verdiği karar budur. Bu 
ciheti tezkerede uzun yazmadık, muhtasaran yazdık ve 
arz ediyoruz. Şimdi malûmu âliniz mezuniyetler hak
kında müzakere açamayız. Divanın tezkeresini reye 

/. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; Zon
guldak'daki Kömür Ocaklarının iltizam suretiyle iş-
lettirihnemesi hakkında suali ve Ticaret Vekili Ali 
Cenanı Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Suali okuyoruz. 

Riyaiseti Celıiıleye 
Zonguldak Havai Fahimiiyesiinde Hükümetin yedi 

idaresinde bulunan birtakım ocalklar icar suret/iyle 
tîşileltitMılmteikteldüir. Kândan başka gayeleri olmayan 
mü'slteüirîter müddeti icarı zarfında ikâr teımün etmek
ten başka bir gayesi olmadığından isimlerini taftat 
edebileceğim 'bazı mühiım ocaklar müstecir tarafın
dan tahrip edilmiş bu suretle serveti milliyeden olan 
hu mülbim memlba, yavaş yavaş Türk Sahayı iktisa
disinden çekiilımefcte bulümtauşüur. Bu saMm usule bu 
senle de devam edilip edinmeyeceğinin şifahen beyanı 
zamnında işbu sual takririmin Ticaret Vekâletine 
tevdiini arz ve tek'lf eylerim. 

23 . 12 . 1341 
Bolu 

Mehmet Vasfi 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, Vasfi Beyin mevzuubahis ettiği 
ocalklar sarafitm ocağı 69 numaralı ocaik İhsaniye 
ocağı namı 'ile emvali metrukeden olan ocaklardır. 
Bundan iki (buçuk sene evvel ıbu ocakları bilmüza-
yedie iıki sene müddetle icara vermişlerdi. Vekâlete 
geldiğim zarnan ocakların icarda olduğunu gördüm. 
Tabii kısa müddetle icara verilen madenlerin m üs
tedir tarafımdan dikkati muhafaza olunamayacağını 
zanederek mütemadi tefltiş altında bulundurdum. 
Ocalklar maden Müdürü Umıum'iısinin nezareti altın-

koyacağım. Kabul buyurursanız o suretle kıstelyevm 
yapılacaktır. 4 Kânunuevvelden itibaren gaibi gayri
mezun addedilecektir. Yani daha müddeti vardır. Mec
lise gelmediği zamandan beri gaibi gayrimezundur. 
Kabul etmezseniz müstafi addi lâzım gelir. Mazereti 
iburaya gelip ispat efcmesi kayıt, ve şartı tabiî bakidir. 
Divan tezkeresini reyinize arz ediyorum. Divanın tez
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Gaibi gayr-! me
zun mu? 

REİS — Yalnız bir buçuik ay mazeret kabul edlJlir. 
Yani ıbu kararla mebusluktan salkıit olmaz. Divan 
tezkeresini kafoul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Di
van tezkeresi kabul edilmiştir efendim. 

da fenni surette işletilmiştir.- Müddet'! icar bittikten 
sonra sureti-smahsuısada Türk ve Ecnebi mütehassıs
lardan müteşekkil bir heyetli fenniye tarafından tet
kik ettirilerek ocakları tesellüm ettik. Ocalklar tah
ribe uğramamış ise de tabiî kusa müddetle ekinde bu
lunduğunu gören bir miüıstecir oraya büyük bir ser
maye koyarak, fenni tesisat yaparak ocakları iş'îete-
mez. Heyeti Celilenize takdim olunmuş ve henüz 
kesbi kanuniiiyet etaeimiş olan bir kanun lâyihasında 
kömür havzasındaki ocakların ufalk âmiller tarafından 
işMiimes'i hususu kaldırılarak büyük istismar mıntı-
kaJanna tahvili tasavvur edilimiiştıir. O kanun henüz 
encümendedir, kesibi kanuniıyet etmemiştir. Fakat 
fiilen hükümetin elinde bulunan hu ocaklarımız için 
Ibirer Türk anonim şirketi tesis ederek kâfi sermaye 
ile fenni şekilde işletecek müteşelbbijsler aradık. Bu 
sırada Sanayi ve Maadin banlkası ile İş Bankası mü-
racaıt etti. Bu ocaklardan kilimli Nahiyesi ile ki Ki-
liml'i'deklne İhsaniıye Ocağı denir, İtosanOye Ocağı ile 
69 numaralı ocağı (75) sene müddetle bir Türk Ano
nim Şirketi tesis ederek sureti fenniyede işletmek 
üzere İş Bankasına verdik. İstilsimar mıntıkasını, aynı 
işeraitle üç sülüs hissesi sanayi ve Maadin Bankası 
ile Seyri Sefain Müdüriüiyetl Umulmüyesine bör sülüs 
hissesi ithalât ve ihracat şirketi namıyle gene Türk 
Müteşebbis ve mühendislerinden mürekkep bir grupa 
ait olmak üzere ihale ettik. Devir ve teslim muame
lesi derdesttir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — İhale mü
zayede ile mıi? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Hayır. 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 
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HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — O halde 
'ihale demeyiniz, tevdi dey İdiz. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — İhale, tevdi ne ilse, bu ocakların uisuUü fenni 
dahilinde vasli sermaye 'ile işletilmesi üeimin olunmuş
tur. 

2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; Zongul
dak'daki Türk Madencilerinin inkişafı iktisadilerinin 
temini hakkında suali ve Ticaret Vekili Ali Cenani Be
yin şifahi cevabı. 

REİS — Suali okutuyorum. 
RiyaJsetfi Cdliloye 

Zonguldak Havzai falhımıiyesi Türkiye Cumhuriyeti 
tmenalbii varidatımın fön mühümlerimdendir. Bu hav
zada itam f aal'İıyelt temin edildiği takdirde adeta kam-
Ibiıyornuz üzerinde bir itesini mahsus olacağı gibi, bir 
çoik Tüırik madencileri de kurtarılacaktır. Şilmdiye ka
dar bu bapta müşirdir ve katli (bir şey yapılmadı
ğından havzadaki Türk Madencileri elyevm elim bir 
Vaziyettedir. Bunun için Ticaret Vekâletinin âcil bir 
ıtadbir olmak üzere düşündüklerini şifahen Meclise 
bildirmekle foeralber rniüıkerrieren arz ve teklif ettiğilm 
veçhile sırf Zonguldak haVZaıi fahmiyesimide maden
cilikle iştigal elden madencilere kredii yapmak üzere 
ıbeş yüz Ibin lira sermaye ile bir banka açılmasını ve 
Ibu saıridUle Türk erbabı mesaüsıimin lüzumunda tafsilât 
verefbiıleceğilm bir takını ecnebi ımad'encilertnin serma
yesi t'ahaikkülrriüriden kurtarılmasını temin için icabı 
derpiş olunmak tizlere işbu taksirlimin Ticaret Vekâ
letine tevdi buyurullmiaisını arz ve teklif eylerim. 

23 . 12 . 1341 
Bolu Mebusu 

Nuh zaide Mehmet Vasfı 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, (kömür havzasında icrayı faaliyet 
öden ıkıülçjüik localk hakikaten ellim vaziyettedir. Fakat 
(bunların ellim vazıyette olması ikenidierime temin ede
cek kredii bulumımalrnasıridan değildir. Ereğli'de Kö
mür bulunduğu tarihten itibaren, her rast gelen mül
tezimlere birer ruhsatiye ile bir ocak tevdi olunmuştur. 
Bu ocalklaırıln rnliktarı hemen hemien üç yüze yaMaişır. 
'EksıerÜsii başlatmış, batmış, 'iflâs etmiş fakat bugün or
tada 'beş on Ikiişli kalmıştır. Kömür havzasının ufak 
âmiller lifle işlemesine imlkân yoktur. Ufak ocak halin
de ibulunan (madenciler -büyük serimaıyedıe koysalar, çı
karacakları ikömüır, koyacakları sermaiyeyi Maya kâfi 
gelemez. Demlin arz ettiğim lâyihai kanuniye ile kö
mür havzasının listıismar menaıtıkı büyük büyük par
çalara ayrılarak, 'büyük setrlma-ye İle işlet ilm'eisi husu
su derpiş edilımbştir. 

Mevcut olan madencilere sermaye de verilse, ve
rilen sermayeyi az zamanda zayi ederek gene sefalete 
düşerler. Düşündüğümüz, büyük parçalarla menatık 
tesis ederek Türk Anioniim Şirketlerime ibu parçaları 
vermeikibiır. Yapılan kanun lâyihasında ufak maden
ciler 'birleştirilerek Türk şiırlketinin meydana getiril
mesi maksadı takip edilmiştir. Bu kanun lâyihası ta
biidir kli, heyetti CelilienıiZe arz olunacaktır. Kabul 
edilir de kesbi kanuniyet eder ve havzai fahmiyenin 
»ii&tiıamar menatıkına tevzii esası kabul olunursa, tes
pit olunacak mıntıkalarda bireri şirket teşekkül ede
rek madeni işletmek mümkün olacaktır. Tabii bu şir
ketler 'Vücut bulduktan sonra onlara muavenet etmek, 
Vardıım da bulunmak mümkündür. Vekâlet bir taraf
tan havzanın haritalarını aldırmalktadır. Belki 3 - 4 
ay sonra bütün havzanın haritaları alınmış buluna-
caik ve bu suretle meriaıtıik da teşdit olunacaktır. Di
ğer taraftan madenlerim usulü fenni dahilinde yıkatıla-
ıralk vösaliıti naklyed ıseria ile Zonguldak sahasına gel
mesi içıin lâvvair tesüsi ve dekovil halttı için bütçeye 
Ibir mliıkltar tahsisat koyduk. Heyeti Celllece kabul 
olunursa bunların tesisi için çalışacağız. Diğer taraf
tan Ankara'dan Ereğli'ye kadar bir şimendifer halttı 
tesisi derpiş edilmiştir. O hattın tesisi de, kömürlerin 
doğrudan doğruya naklini temin edecektir. Şimdiki 
(hailde Valsf i Beyin buyurduğu gibi, kiüçük madencilere 
yardım edecek bir müessese vücuda getirmek fayda 
değil, zarar tevlit edecektir. Evet, tekrar arz ediyorum 
ki bunlara yardımı edecek bir kredi müessesesi vücu
da getirmek fatydalı değil belki zararlı olur. Küçük 
âmillerin kredi ile takviye olunarak işlerini ileriye gö
türmek imkânı tasavvur ediliyorsa, mevcut bir maa-
din harikası varıdır. O harikadan yardım imkânı var
dır. Fakat evvel emirde yapılacak şey, ufak ocak
ları kaldırıp, büyük sermaye ile işleyen maadim sa
haları 'vücuda ıgetirmıektir. IBizim düşündüğümüz bu
dur. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Efendim! Zon
guldak ıhavzaıi fahmiyesi halkikında şu kürsüden mü-
Ikerreren maruzatta bulunmuştum. Bu havza haikika-
tien Türkiye mönalbii varidatınım en mühlümiferinden 
Ibıriisidür, denilebilir. Falkat maatteessüf bir takım 
resmi dülşlüncleler ve resmi faaliyetler inzimam etmiş 
ve ıbir zamanlar lilstismar Kanunu namı altında bıir 
kanun teklif edilmiş ve bu kanunla küçük madenci
leri, bütün maimeİikini (buna sarfeden küçük sermaye
darları tnahv Ve heder etmek gibi bir vaziyet ihdas 
'edilmiş ve bu suretle encümene blır teklif gelmişti. Ge
çen sen© Ticaret Encülmleniride bulunduğum za'man 

l bunu müzakere etmiştik. Fevailt ve şmubassenatından 

290 — 
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şu kürsüde müteaddit defalar bahsedilen ve bilâhare 
geri alınan liisltöısmar Kamunu o havzanın ve erbabı 
sayın ihtiyacını temin etmiyordu. Bu kanunla kü
çük sermayedarlar hJmaye değil, kanaatimce imha 
ediliyordu. Yani erbaı mesainin ufak kısmı kapita
lizmin adeta bazıeesii olmak gfibi bir mevkie konulu
yordu. Onun içlin Maadim müdürüyeti tarafından bir 
düstur itihaz edilmiş ve o düsturla, ocaklarda tahmil 
edilecek kıymeti bedel namı altında bir ocakçının 
bilûmum yaptığı masraf nazarı 'jtlibare alınmaksızın 
yalnız vaz ettiği demiryollarına ve alâtına blir kıymet 
takdir edilerek bu suretle madenciler hissedar edili
yordu. 

Beyefendiler! Dıilkikat buyurumuz. Bir madenci des
ti imaline aldığı bir madeni maden yapabilmek için, 
madenline göre, 300 den 500 meltreye kadar galeri ya
pıyor. Şimdi bu galerilerin içeriısıinde bazen öyle ma
nialara tesadüf ediliyor Mi, bir galeride metresini on 
liradan 20 - 22 liraya 'kadar toprak attırıyor, taş at
tırıyor. Simidi bunda istismar Kanununun noktai na-
nazarı, yalnız bedeli misil olarak ve oraya açtığı gale
riyi hiç nazarı itJiibare almayarak bir bedeli misil daha 
doğrusu bir bedeli kıymet takdir ediliyor. Şimdi na
sıl olur İki metres1! on liradan yirmi iki liraya kadar 
attırdığı toprağa ve yaptığı masrafı nazarı itibare al
maksızın tesisattan başka bir şeyi nazarı itibare alma
yarak bütün o hafriyatın masrafını heder etmiş olu
yor ve bu suretle gadr ediliyor ve bunun kâffesini 
keenlemyekün addediyor. 

Beyefendiler! Bir bedeli kıymet takd'ir etmek, işte 
(îstiîmar Kanununun en büyük mahzuru budur. Şunu 
pişii teemmüle almak lâzılmdır İki, orada çalışan ma
dendiler de gene bu memlektin evlâdı olan Türk
lerdir. Bunların içinde öylelerini tanırım ki, bütün 
m'amlelilk'ini isatarak kömüre vasıl olabilmek için o 
galeriyi açtırmış ve bu suretle madeni bulabilmiştir. 
Şimdi nasıl olur da ihtiyar edilen lâzım masrafı na
zları itibare alınmaksızın bir bedeli kıymet takdir edi
liyor Ve ibu 'surteltle İstiimar kanununa tabi tuituluyor. 
(Beyler! Bu sureMe oradaki Türk erbabı sâyi imha edi
liyor Ve büyük serimayenlin tahakkümüne meydan ve
riliyor. 

İkinci şıkka gelince: «Bir şirket teşkili» deniliyor. 
Hükümet bir çok işlerinde bile 'istihsal edemediği 
fevaidi istihsal için uğraşırken, şimdi orada kendi 
kendinle çalışan ve ımuhiıtJine hizmeit edıen erbabı teşeb-
ibülsü, Şirket yapacağız diye mesaisinden alakoymak 
gibi mahzurlu bir işe teşebbüs etmek hiçte doğru bir 
şey değildir ve bu mahzurlu bir iştir. Erbalbı sayı 

elim bir vaziyete ipka ediyor. İstismar Kanunu çı
kacak, çılkmayaeak, Heyeti Celile kabul edecek veya 
etmeyecek, ibu ciheti bilemiyorum. Fakat arkadaşlar 
istismar kanunu kabul edildiği vakit oradaki 200 ma
dencinin hanuımanı sönecektir. Bu hususun tetkiki 
için - bendeniz haizi vekâletim - bütün madenciler 
Heyetli Celileden oraya bir heyetin gönderilmesini rica 
ediyorlar ve gidecek olan bu heyetin, masrafını da 
deruhte ederiz, diyorlar. Yalnız ricayı mühümleri.bu 
heyetin gelsin, kendilerine bütün mehazın anlatalım. 
O zaman anlayacaklardur ki bu kanun kabili tatbik 
midir, değil midir? Sonra bunlardan küllüyen kafi 
nazar ikinci şık demiştim kli - gayet kuvvetlidir - bu 
madencilere bir kapital temin etmek. 

Efendiler! Bugün bütün düveli mütemeddinede 
olduğu gibi 'böyle madencilikle iştigal eden erbalbı 
sayın arkasında zahir olarak bankalar vardır. Biz 
ise zahir olacak bu bankalar yerine, erbabı mesaiye 
müşkülât tahlmil ediyoruz. Mevcut bankalardan kendi
lerine muavin olması lâzım gelenler de muavin ola
mamışlardır. Çünkü Türkiye, henüz böyle vasi teşki
lâta yardım edecek bankalar tesisine imkân bulama
mıştır. Mevcutlar mehmaaemken 'bu vazifeyi ifa ediyor
larsa da ancak kaderince ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bankalar neden itibar ifa ekmiyorlar? 

MEHMET VASFİ BEY {Devamla) — Arz ede
yim Beyefendiler! Bunun için ufak bir mlisal arz ede
yim. Bugün hir ocak sahibi ocağını bir fran-sız veya
hut bir İtalyana icara veriyor. Bu ocağı tutan adam 
derhal arkasında bir İtalyan veyahut bir Fransız Ban
kası buluyor. Çok rica ederim dikkat buyurunuz. İş
te Hasan Beyefendinin sualine cevap. Şimdi kendile
rinden soruyorum, niçin bir Türk arkasında bir Türk 
Bankası bulamıyor? Niçin yardım edlJ'miyor? Bende
niz mahzuru izale için demiştim ki, beş yüz 'bin lira 
sermaye ile Zonıguldak'da bir Madenci Bankası tesis 
edilirse, bir milyon iklyüz bi.n ton kömür çıkaran 
kömür havzası, üç dört milyon tona kadar kömür 
çıkarmak kabiliyetlini kazanacaktır. 

En şiddetli bir usul de konulabilir. Bir madenci 
kendisinin ımadenii otuz bin lira tahmin edi'Iiiyörsa 
kendisine verilecek olan on ibin lirayı hüsnü istimal 
etmediği isurette hakkı İmali iskat edilir. Oradaki ma
denciler Ibuna razıdırlar. Çünkü, yegâne emelleri elle
rindeki madenlerinin imalidir. Bunun için bir banka 
tesisini teklif etmiştim. Veıklil Beyin vâad buyurduk
ları sözlerini senet ittihaz edeceğim. Eğer lâyiha bu
raya gelip de kabul edilecek olursa ve banka teşkil 

OQ7 
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edilirse, iışte o valklilt oradaki havzayı 'kurtarmış ola
caksınız. Yoiklsa şimdi oradaki vaziyet elimdir. 

Sonra bir şılk daha vardır ki, hu da madenlerin 
icar sureliyle liışletıtirilmeisidir. Bu da elim blir va
ziyet ihdas dtmişltiır. Bu gün icar suretiyle verilen ve 
elyevm hali faaliyette bulunan ocaklar hakikaten 
serveti milliyeden uzaklaşmışlardır. İşte şu kürsü
mden üdıdia ediyorum, tahrip edilmiştir. Bunun içeri&in-
de öyle ocaklar vardır Ik'i, icara verildiği zaman aşağı 
yukarı beş yüz bin liralık malzemesiyle verilmiş. Bu
gün beşyüz liralık malzeme kalmamıştır ve ocağın 
kabiliyeti ihiraciyesli tenakus eitm'isjtir. Daha iki sene 
müddeti vardır. İşte bu hal böyle devam ediyor. Te
şekkür olunur İki, bunları pişi teemmüle alan vekil Be
yefendi, uzun işemelerle havzayı şirketlere tevdi ede
rek madenleri kurtarmıişlardır, teşekkür ederim. Yal
nız son söz olarak şu kürsüyü terk etmeden evvel is
tirhamımı Zonguldak havzai fabmıiyeısi için teşkil edi
lecek bankaya sermaye olmak üzere 'bütçeye vaz edi
lecek parayı 'derhal tasdik ve kabul buyurarak ma
dencileri isevinldiriniiız. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, bir noktaya cevap vermek ziaru-
retindeytim1: Vaisfi Bey istismar kanununun faıidbbahş 
olamayacağını söylediler. Madendiler de lâyihadan 
bir çok şiikâyet denim'eyan ettiler. Hepsini topladık. 
Şimdi o şikayet üzerine tetkikat yapmaktayız. O ka
nun lâyihası heyelti celiilenize geldiği zaman hal olu
nacak bir meseledir. Faıkait bu şekilde madencileıre 
yardiim etmeye imkân yoktur. Başka müesseseye ha
cet ydk. Sanayi ve maadlin bankası Zongulidak'da bir 
şube açar ve oradaki madencilere lâzım gelen muave
netti yapar. 

VASFİ BEY (Bolu) — Teşelkkür olunur. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Fakat madencilerin bugünkü şeklinde ufak 
t>cak amirlerinim bugünkü vaziyeti hukukiye ve va
ziyeti iktilsaldİyelerim nazarı dikkate alınarak vasi bir 
miktarda yardıma imkân yoktur. Çünkü efendiler, 
verilecek sermaye tahtı temine alınmalmış olur. Hiç 
bir müesisese verdiği parayı tahtı emnliyöte almazsa, 
bir müesseseye veya bir madendiye ikraz edemez. On
ların vaziyetti (hukukiıyeleri de, vaziyeti ifctOsadiyeleri 
'de bugün sağlam değildir. Vasfii Beyin buyurduğu 
gibi bir madenciye on bin lira verirsiniz. Fakat o ma
denci işleyemez, parayı imha eder. Ocağı terk ettiği 
zaiman hakkı limatli ortadan zaiyi olur. Fakat bu şekilde 
bunlara para ikraz olunamaz yok eğer onlara bir ano
nim şirketi hallimde teşekkül ve teessüs ederise onun 

şahsiyetli maneviyesıi bir garantidir. Hesaplan daima 
teftiş altındadır. Fakat bir ferdin çıkardığı cevheri 
kenldi ihtiyacına mı saırifediyor, yoksa elinde tutuyor, 
kendi ısertmayesini mi tezyit edior, bunu konltrola im
kân yoktur. Ocakta da hakkı, yalnız bir müsadeü mah-
susadan ibarettir. Hakkı imal natmiiyle verülmiş olan 
'bir hisseden 'ibarettir. 'Bu şekilde muavenete imkân 
yoktur. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Bir sual sora
cağım. Madencilere muavenet etmenin ocakların vazi
yeti hukuki yeleri itibariyle kabil Olmadığını söyledi
niz. Ey nasıl oluyor ki, «iz bir adama, buraya ilki yüz 
bin, üç yüz bin lira dök diye sudan bir vaziyet üze
rine teklifte bulunuyorsunuz? O halde madencilerin 
vaziyeti hukukiyelerinli tespit edimiz. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Öyle ufak ufak menatıkta onların vaziyeti hu-
kukiıyelerfi tespit edilemez. Birleşirlerde büyük sahala
ra geçerlerse başka sermayedar aramaya lüzum yolk
tur. Binatenaleyh o lâyihai kanuniye Meclise geldiği 
zaman Meclisi Âlide ariz ve amik söylüyeceğı:lm. O 
zamana tehir buyurursanız daha iyi olur. Fakat ufak 
ufak menatıktaki madencilerin vaziyeti bukukiyelerimi 
tespit etmiiye imikân yoktur. 

REİS — Efendim! Ruznamede daha bazı sualler 
vardır. Fakat Meclis açılalı yarım ısaat geçitliği içtin 
bu suallerin cevabını diğer bir celseye talkken ruz-
namemizdeki diğer müzalkere edilecek tnevada geçi
yorum. RuznaimemliıZİn bliırinoi ve \ikinc5 maddeleni 
hakkında bir takrir vardır. 

Takrirler 
3. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, dahili 

nizamname teklifinn encümene iadesi hakkında tak
riri. 

Riyaiseti Celileye 
Nizamnaimei dahili tekliflinin ıbazı mevadı Encü

mene iade edildiğinden diğer maddelerle olan 'irtibat 
ve insicamının muhafazası için bütün teklifi nizaminin 
encümenimize iadesini rica ederiz. 

Nlzaimnaimeli Dahili 
Encümeni Mazbata Muharriri 

. Gelibolu 
Celâl Nuri 

REİS — Efendim! Nızamnamei dahiliye geri is
tiyor, Encümen istediği için tabi veriyoruz. Ruzna-
imemizin ikinci maddesi nizarnnamei dahiliye aittir. 
Onun için !onu da Encümene veriyoruz ve üçüncü 
maddeye geçiyoruz. 

file:///ikinc5
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4. — MÜZAKERE E 

1. — Elyevm mevkii tedavülde bulunan evrakı 
nakdiye yerine aynı evsafı kanuniyeyi haiz olmak ve 
aynı miktarda bulunmak üzere yeni evrakı nakdiye 
ihracı hakkında (1/750) numaralı kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz Meıyen var touıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Heyeti Celilenin nazar, tasvibine arz edilen 
bu lâyiha ile Cumhuriyetin, maziden kendisine mün-
takil bir meselesi ile alâkasını kat etmek gayesini is
tihdaf ediyor. Rüfekayı kram hazeratına malûmdur 
harbi umumi senelerine tesadüf eden bütçelerde o za
manki masarifi seneviyeyi kapamak için kısmen is
tikraz mahiyetinde, kısmen evrakı nakdiye çıkarmak 
suretinde ittihaz edilen tedabiri maliye ile, memle
kette yeni tertipte ve muhtelif kavanin ile, bütün dün
yada olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğunda da nak
di hakikî yerine kavaimi nakdiye kaim olmuştur ve 
bunların yekûnu yüz altmış bir milyon küsur liralık 
idi. Elyevm mevkii tedavülde bulunan vasıtai müba
delemizde gene bu evrakı nakdiyedir. Bunların muh
telif tarihlerde, Muvazenei Maliye Encümeninizin 
mazbatasından da müsteban buyurulacağı veçhile, 
yedi milyon küsur liralığı imha edilmiş, meydanı te
davülden kaldırılmış, yani mevkii tedavülde 
153 748 563 liralık kavaimİ nakdiye mevcut bulun
muştur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Ne kadarı 
yandı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — O 
bahse geliriz. Hükümeti Cumhuriye, bu evrakı nak-
diyenlin, aynı evsafı kanuniyeyi ve aynı miktarı haiz 
yeni tertip evrakı nakdiye ile mübadelesine zaruret 
görmüştür. Meydanı tedavülde bulunan paranın va
sıtai mübadelenin miktarı vesairesi, mevzuun hassasi
yeti itibariyle herkesin nazarı dikkatini celbeden bir 
mevzudur.; 

Bu fikir esas itibariyle takarrür ettiği zaman Hü
kümet de meselenin hassasiyetini derhal nazarı dik
kate almış ve hem meselenin neden ibaret olduğunu 
o zaman proje halinde bulunan lâyihayı matbuata 
vermek, izahat ita etmek ve beyanname neşretmek 
suretiyle yapılmak istenilen muamelenin mahiyetini 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

İLEN MEVAD 

bildirmek için elinden geldiği kadar halkı haberdar 
etmeyi ihmal etmemiştir. Bu tebdil zaruretinin men
şei, evrakı nakdiye istimal ile, daima fersude bir 
hale geldiği için yevmen kayyumen daima mübadele
ye maruzdur. Gayri kabili istimal bir hale gelen ev
rakı nakdiye hangi şekilde olursa olsun, elyevm cari 
olan usûl mucibince muayyen olan miktarda, alâka
dar olan dairenin kontrolü altında bunların yerine ay
nı şekilde, aynı evsafta yeni evrakı nakdiye verilir. 
Eski evrakı nakdiye gayri kabili istimal hale geldi

ğinden dolayı bunlardan mevkii tedavülden kaldırı
lanlar herkesin kanaatini temin edecek şekilde tespit 
ve ihrak edilir. Bu vazife şimdiye kadar düyunu umu
miye idaresine mevdu iidi. Evraki nakdiye tab edil
diği zaman bittabi aynı tertiplere tevafuk eden şe
kilde, mazbatada manzuru alileri olduğu üzere, otuz 
sekiz milyon küsur liralık rezerve ihtiyat evrakı nak
diye de tab edilmişti. 

Vasıtai mübadele olan evrakı naikdiyenin, 161 
milyon liradan mada yıprananları mübadele edilmek 
üzere düyunu umumiye hazinesinde 38 milyon kü
sur liralık muhteli tertipten ihtiyat evrakı nakdiye 
mevcut idi. Esnayı tadavülde fersude halde bulunan
ların peyder pey tebdili suretiyle düyunu umumiye-
nin bu otuz sekiz milyon liralık rezervi de son za
manlarda bir kaç milyona inmiştir. Düyunu umumi
ye idaresi rezerv, ihtiyat evrakı nakdiyesinin tebdi
linden dolayı bu rezervleri tecdid etmek zarureti ol
duğundan bahisle hükümete müracaat etmiştir ve ha
kikaten de mazbatamızda da münderiç olduğu üzere 
üzere yalnız bir kaç ay zarfında on bir milyon lira
lık evrakı nakdiyenin ihtiyatlarla tebdil edildiği va-
kidir. Zaman geçtikçe, bir sene zarfında ne kadarı 
fersude bir hale gelecek, ne kadarı tebdil edilecek bu 
miktarı tespit etmek kolay değildir. Fakat vasati ola
rak daima evrakı nakdiyenin bilhassa kâğıdına, ta
bına, nefasetine taallûk eden bir keyfiyettir. Bu re
zerv o nisbette tebdil edilmek icabeder. Şu halde hü
kümeti cumhuriye, rezerv şeklinde mühim miktarda 
evrakı nakdiye tab ettirmek ve fersudeleri meydanı 
tedavülden peyder pey çekildikçe onların yerine kaim 
olacak hazır evrakı nakdiye bulundurmak mecburi
yetindedir. Bidayette ifade ettim ki, bizim evrakı nak
diye, onların meydanı tedavüle vaz'ına esâs olan ah
kâmı kanuniye iktizasınca mahiyetleri biraz istikraz 
mahiyetindedir. Her tertip için ayrı kanun yapılmış 
ve bu kanunla meydanı tedavüle çıkacak evrakı nak
diye karşılığı o zaman Osmanlı İmparatorluğunun 
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müttefiki bulunan Almanya'dan hazine tahvilâtı şek
linde alınmış ve hazine tahvilâtı düyunu umumiyeye 
karşılık olarak konmuş, bunun yerine bizim alâme
ti milliyemizle, devletin alâmeti ile birtakım evrakı 
nakdiye meydanı tedavüle çıkarılmıştır. Tetkik edile
cek olursa bizim evrakı nakdiye Alman hazine tah
vilâtının mümessili mahiyetini almıştır. (Reprezanta-
tif) bir kıymeti vardır. Harpten sonra her tertibe ait 
ahkâmı kanuniye veçhile Almanya Devleti Osmanlı 
İmparatorluğuna aynı tertibin muadili miktarda al
tın parayı yüzde altı faizi ile ikraz edecek ve düyu
nu umumiye idaresi de Almanya'dan istikraz sure
tiyle eline geçecek bu altınlarla her tertip evrakı nak
diyeyi meydanı tedavülden kaldıracaktı. Birinci ter
tip, harbin nihayetinden altı ay sonra, ikinci tertip 
bir sene sonra, üçüncü tertip iki sene sonra ilâhiri... 
altında mübadele edileceği, her tertip evrakı nakdi-
yenin zahrına yazılarak tespit edilmişti. O zamanki 
düyunu umumiye idaresi de bu altınla mübadele esa
sını tevsik ederek bir kefalet temin etmiş bulunuyor
du. Almanya'dan, istikraz mahiyetinde, her tertibin 
karşılığı olarak alınacak altınları, mevkii tedavülde 
bulunan her tertibe mukabil hamilleri yedine tevdi 
etmeyi düyunu umumiye idaresi tekeffül ve bu kefa
leti rnalûm olan ibare ile evrakı nakdiyenin üzerine 
yazarak bunu halka temin etmiştir. Harbi, umuminin 
verdiği netayiç, bizim evrakı nakdiyenin mevkii te
davüle vaz'ına esas olan muhtelif kanunların ahkâ
mını fiilen orta yerden kaldırdı. Yani yekdiğeri ile 
münasebeti olan bütün devletler, hiç biri belki bida
yette tahmin edemedikleri netayiç karşısında kalarak, 
harbi umumiden evvelce olduğu gibi altın para dev
rine rücu edemediler. Bilâkis harbi umumiyi takip 
eden seneler zarfında bir çok milletlerin vasıtai mü
badeleleri olan evrakı nakdiyeyi Jhtiyacat ve zaruret 
dolayısıyle peyder pey tezyid ederek (enfilâsyon) ha
line düşdüklerini yakından müşahede etmişizdir. Şu 
halde mahiyeti bir istikraz haline düşen bizim evrakı 
nakdiyenin mukabili olarak, harbi takip eden seneler 
zarfında o kanunlar mucibince almanların verdikleri 
hazine tahvilâtının altınla mübadelesi ve onun da 
mukabilinde altın alınması suya düşmüştür. 

Düyunu umumiyenin taahhüdüne gelince; her ter
tip evrakı nakdiyenin mukabilini altın olarak verme
yi kabul eden Almanya Hükümetinden, düyunu umu
miye alacak ve alamazsa bittabi onun kefaleti ile 
kendi kendine sakıt olacak idi. Bizim harbe nihayet 
veren Lozan muahedesi ahkâmı mucibince Almanya 
imparatorluğu elyevm Türkiye'de mevkii tedavülde 
bulunan evrakı nakdiyenin karşılığı olan hazine tah

villerine mukabil aynı miktarda altın vermek taahhü
dünden ibra edilmiştir. Bu ibranın neticei tahliyesi 
olarak düyunu umumiye idareside her tertip evrakı 
nakdiye hamillerinin muayyen senelerde ibraz edece
ği evrakı nakdiyeyi altınla tebdil etmek kefaletinden 
ibra edilmiştir. Şu halde ahkâmı ahtiye ve vazıyeti 
kanuniyei hazıra, bizim istikraz mahiyetinde olan ev
rakı nakdiyenin mukabilini bertaraf etmiş ve orta 
yerde kefalet veren müessesenin de kefaleti çözülmüş, 
ibra edilmiş, evrakı nakdiye doğrudan doğruya mil
letin itibarına istinad eden bir vazıyette olarak kal
mıştır. 

(Rezerv) şeklinde yeni para tab etmek ihtiyacı, 
zarureti kafi olduğuna göre akla gelen şey; evrakı 
nakdiyeyi haziranın tertiplerine, nevilerine, eşkâline, 
üzerindeki yazılarına ve imzalarına hiç dokunmak-
sızın aynı şekilde rezerv evrakı nakdiye tab etmek^ 
tir. Fakat hükümeti cumhuriye bunu kabili icra gör
memiştir. Bir kere evrakı nakdiyenin karşılığı olan 
bir hazine tahvili yoktur ve bu hazine tahvilleri al
tınla mübadele edilip evrakı nakdiyeye karşılık altın 
vermeyi taahhüt eden bir idarenin de kefaleti yok
tur. Binaenaleyh medlulleri olmayan ibarei kanuni-
yeleri muhafaza etmek için imkânı hukuki mevcut 
değildir ve nihayet Cumhuriyet devrinde tab ve imal 
edilecek paranın Osmanlı İmparatorluğuna ait olan 
eşkâl ve alâmeti farika ile tabına da imkân yoktur. 
Şu halde bizim rezervimizin ister istemez Hükümeti 
Cumhuriye namına yapılmış ihtiyat evrakı nakdiye-
sinden ibaret olması zarureti vardır. Bu suretle ihti
yat evrakı nakdiyesi tab edüp mevkii tedavüle çıkar
makla, evrakı nakdiyeyi haziranın da hepsi, hiç şüp
he yok, tebdil edilmiş olacaktır. Kısmen tebdil, neti
ce itibariyle umumi tebdile müncer olacaktır. Çünkü 
her tertibin uzun zaman mevkii tedavülde kalmala
rına imkân yoktur. Tedavül suretiyle eskimeye, yır
tılmaya mahkûmdur. Şu halde yeni şekilde rezerv çı
karacak olursak, muayyen bir zamanda bütün Evra
kı nakdiyemiz yeni evrakı nakdiye ile tebdile mün
cer olacaktır. Binaenaleyh eski şekilde ve manâyı hu
kukisi kalmayan, kefaletnameleri ihtiva eden metin
lerle yeni evrakı nakdiye tabına imkân olmadığı için 
bütün şeraiti lâzimeyi haiz olmak üzere, tab edilecek 
olan ve aynı evsafı ve vazıyeti hukukiyeyi - vazıyeti 
hukukiye demekle son vazıyeti hukukiyeyi kastedi
yorum - haiz olmak şartıyle, elyevm mevkii tedavül
de olan evrakı nakdiyeyi yeni evrakı nakdiye ile teb
dil etmek zarureti vardır. Bu muamele, hassas olma
sı itibariyle, ehemmiyeti mahsusasayı haizdir. Bütün 
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memleketlerin netayici maliyesini mütehassısların bil
mediklerini iddia edemeyiz. Bildikleri halde taham
mül edemeyip, kapıldıkları enfilâsyon ceryanından 
Türkiye Cumhuriyeti şimdiye kadar kendisini basi
reti sayesinde korumuştur. 

iMücadelei Milliye esnasında memleketin yarısı 
tahtı istilâda iken ve memleketi istihlâs için kuvvetli 
'bir ordu yaşatmak ve beslemek mecburiyeti karşı
sında kalmış iken, millet bütün fedakârlığı gözüne ala
rak ve her türlü mamelikini feda ederek evrakı nak
diye şeklinde yeni para bulmak cihetine gitmemiştir. 
Bunu aklına getirmek şöyle dursun, bazı bedhahların 
bu yolda ara sıra işae ettiklerini eklberi ceraim ad
dederek müsebbiblerlni şiddetle takip etmiş ve İstik
lâl Mahkemelerine tevdi etmiştir. 

O zamandan beri Hükümeti Milliye evrakı nakdi
ye miktarını tezyid etmenin, memleketin menafii âli-
yesi ile kabili telif olmadığını, pek güzel bir surette 
görmüş, buna yanaşmak, muvakkat bir müddet için 
faydalar tevlit edeceği farzedilse bile, bir müddet 
sonra memleketin iktisadiyatına bir darbe olacağına 
emin olduğu için bu cihete gözünü çevirmemiştir. Hü
kümeti Cumhuriye bu tedbiri ba'siretkâranesihden hiç 
ayrılmamıştır ve ayrılmak ] lüzumunu da hissetmiş de
ğildir. Bu zarurî mübadele muamelesini icra ederken 
evrakı nakdiyeyi tezyid ve bundan bir menfaat te
min etmek cihetini asla hatırına getirmemiştir. Arz 
ettiğim esbabın tahtı tesirinde olarak evrakı nakdiye-
mizin bugünkü vaziyeti kanuniyesine tekabül eden şe
kilde tebdilini icra etmek zarureti karşısında kalmıştır. 

Evrakı nak!diyemizin ne halde bulunduğunu he
pimiz biliriz. Tertipleri nefaseti, yazıları, çiçekleri ve 
kâğıdının metanet ve zerafeti itibariyle diyebilirim ki 
dünya yüzünde mevcut kâğıtların en fenalarından bi
ridir. Kâğıt paramızı gayet dayanıklı ve taklit edil
mez bir surette, bir halde bulundurmak elzemdir. Bu 
vesile ile evrakı nakdiyemizde mevcut olmayan bu ev
safı ikmal ve bu fedakârlığı da ifa ederek tebdil me
selesini teemmül ediyoruz. Zuhur eden bir çok şayi
aları tabiîdir ki hepimiz işittik. Fakat bu tebdil me
selesi takarrür ettiği zaman mesele, gazetelerle neşre
dilmiş ve daha bir çok şeyler işiıtilmiştir. Bir çok 
adamlar, Hükümeti Cumhuriye yeniden kâğıt para çı
karıyor tarzında birtakım şayiat çıkarmışlardır. Bun
ların maksadı tabiîdir ki kendi menfaatlerini düşün
mektir. Bu bedhahların şayiatına da katılanlar ol
muştur. Fakat hakikat karşısında bu yalan haberlerin 
yaşamasına imkân yoktur. Sonra mesele, bir iki ay
dan beri efkârı umumiye karşısında, bütün hakikati 

ile arzı endam ettiği için efkârı umumiyede lâzım ge
len emniyet ve istikraz husul bulmuştur^ 

.Bizim evrakı nakdiyemizle alâkadar olan ecnebi 
müessesatı maliyeye gelince : Onlar bu lâyihai kanu-
niyeyî ellerine alıp da gözden geçirdikleri zaman her 
şeyi sarahaten görmüşlerdir. Gürültülerden tevdhhü'me 
kapılan ve bu gibi mesaili çok anlamayan ve bazı te-
siratı maziye altında bulunan daha ziyade kendi hal
kımızdır. Yoksa millî olmayan müessesat, evrakı nak
diyemizle alâkadar olan müessesatı ecnebiye, lâyiha
nın neyi istihdaf ettiğini ve ne istihsâli etmek istediği
ni sarahatle görmüşler ve anlamışlar ve kanaatlerini 
ona göre ihzar etmişlerdir. Evrakı nakdiyenin böyle 
sureti umumiyede bir defada tebdili kabul edilince, 
bunu her türlü emniyet şeraiti altında icra etmek ve 
hassas olan bu mevzu üzerinde herkese lâzım olan 
kanaati daha ziyade takviye ve teyid etmek ciheti bir 
lâzi'meden addedilmiş ve lâyihada bu ciheti ihmal et
memiştir. 

Lâyiha kabul buyurulduğu zaman bu meselenin 
icrası şu suretle olacaktır : Memleketimizde hali fa
aliyette bulunan ve vasıtai mübadelenin temerküz, 
tevezzü ve inkisam ettiği millî ve gayrı millî büyük 
müessesatı maliyenin mümesillerinden mürekkep bir 
malî komisyon vücuda getirerek, bu mesaili idare et
mek iç'in onların emrine tevdi ederek ve masarifatı 
da örtebilecek tahsisatı da keza onların eline koya
rak, onlar vasıtası ile bu mübadelei umumiyeyi yap
maktır. 

Tasavvur ettiğimiz müessesat şunlardır : Millî 
müessesatınıızdan îş Bankası, Ziraat Bankası, İtibarî 
Millî Bankası ve bir de Osmanlı Bankasıdır. Osmanlı 
Bankası ki Devletin resmî muamelâtı ile alâkadardır. 
Bunlardan başka Türkiye'de icrayı faaliyet eden mü
him rriües'sesatı maliyenin beş tanesinden mümessiller 
alacağız. Bunlardan aklıma gelenleri ifade edebilirim : 
Doyçdbank, Bank Dö Kommersiyal, Bank Kredi Li-
yone, Bank Doyçe Oryant ve daha bir iki mühim 
bankadır. «Bank Doyçe Oryan't»ı zikretmekteki sebep 
şudur : Türkiye'de bu bankanın diğer müessesatı ec-
nebiyeden ikraz muamelâtı noktasından daha vasi 
muamelâtı vardır. Sonra saydığım diğer bankalar da 
memleketimizde mevki tutmuş olan müessasatı mali
yedendirler. Bu suretle bu bankalardan, bu müesse
satı maliyeden birer mümessil alacağız. Bu evrakı nak
diyenin - ki bir çok kısımları, bir çok tertipleri var
dır - yazıları nasıl olacak, bin liralık, beş yüz liralık 
ne kadar olacak, bir liralık ne kadar olacak gibi 
bunlara göre teknik cihetinden ve diğer lâzım olan 
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tertibatı yaptıktan sonra, bu işleri en iyi yapan ve bi
len müessesat ile bunu intaç edip, evrakı nakdiyeyi 
her türlü emniyet şeraiti altında kişilerden toplamak 
ve bunların tertip, cins ve nevi taklit edilmemesi ve-
sairesi hakkında bütün teşkilât ile muayenesi icra 
edilmek ve tebdil edilecek olan kâğıt paraları arz et
tiğim mütehassisini maliye muvacehesinde tetkik edip, 
alâmeleinnas imiha etmek ve bu suretle mübadele mu
amelesini her türlü emniyet altında icra etmek mec
buriyetindeyiz. 

Deniliyor ki, burada Hükümet için bir istifade ka
pısı mevcuttur. Evet ve pek tabiî .olarak mevcuttur. 
Ne'ekim bütün diğer devletlerin müessesatını gözden 
geçirelim, onlarda da aynı kavaidi görürüz. Kavaimi 
nakdiye, devlet tarafından herhangi bir hizmet mu-
Ikaibili olarak tediye suretiyle meydanı tedavüle çıka
rılan bir borç kâğıdıdır. Sonra bizim kavaimi nakdi-
ydmizin de yekûnu 'bu milletin nihayet borcudur. Bir 
takım hâmiller vardır ki, bu milletin efradıdır ve bu 
'hâmillerin, mutlaka milletin efradından olması lâzım 
gelmez, bir çok müessesat hâmiller vaziyetindedir. 
Ecnebi efrat da hâmiller vaziyetindedir. Evrakı nak-
diyemizi hâlmil olan bir çok ecndbilere de borçlu 
'vaziyetindeyiz. Borcun tenakus eden miktarı hiç şüplhe 
yok devletindir. Osmanlı Bankası ile 'bir. itilâf yap
tık. Malûmu âlinizdir ki meydanı tedavülde banknot
ları vardır. İmtiyazının hitamında bu banknotlardan 
'herthanlbi bir esbap dolayısıyle tenakus husule gelirse o 
tenakusu ne yapacağız, Osmanlı Bankasına bağışlaya
cak mıyız? Hayır! Devlete intikal edecektir. Bittabi 
bu evrakı nakdiyeden ufak bir menfaat husule gel
in ek imkânı mevcuttur. 

IBvrâkı nakdiyemizin küçük kısımları, yani ufak
lık mahiyetinde olan, yüz paralık, beş kuruşluk, yir-
mübdş kuruluş kısımları Meclisi Âlinin kabul buyur
duğu iki kanunla madenî para ile mübadele edilmiş ve 
ortadan kalkmıştır. Bunun fevkinde olan evrakı nak-
diyenin küçük kupürleri, evvelce büyük kupürlerle 
zaten düyunu umum iyece mübadele edilmiştir. Zaten 
'her tertip ayrı bir kanunu mahsusla mevkii tedavüle 
çıkmıştır. O müddet zarfında o zamanların ihtiyaç
larını karşılamak üzere az zaman zarfında hele çok 
para geçirmek için büyük kupürlerin miktarı çoktur. 
Büyük kupürlerin, beş yüz, binlik gibi büyük kupür
lere nazaran nispeti fazla ve ziyadedir. Sebebi az za
man zarfında matbaadan çok kıymet ifade eden para 
ele geçirmek zaruretiyle hareket edildiği için bu nis
pet fazladır. Bunlar öyle esbaptır ki, zaten ortadan 
çıkması lâzımdır. İmkân dahilinde olan ve istimali 
tabiî ile fersude hale gelen paralar bittabi mübadele 

edilmiştir. Küçük kupürler, büyük kupürlere tebdil 
edilmiştir. Büyük kupürler esasen esnayı ihracında 
nispeti mutade değil, fevkalâde olarak meydanı te
davüle çıkmıştır. Bu bilfiil orta yerde tahaddüs ede
cek olan noksanın azlığını intaç eden hâmillerdir. 

(Binaenaleyh burada husule gelecek noksanlar ba
zılarının tasavvur ettikleri gibi yüzde on, onbeş nis
petinde değildir. Buna imkân ve ihtimal yoktur. Ba
husus öyle zannediyoruz ki büyük kupürlerin büyük 
bir kısmı müessesatı ecnebiyenin elindedir. Meydanı 
tedavüle girmemektedir. Mübadele meselesi mevzu
bahis olunca onlar cayır cayır ibraz edilir ve müba
dele edilir. Şu halde orta yerde menfaat diye hü
kümete kalacak olan paranın böyle bizim nazarı ta-
maımrzı mucip olmadığını takdir buyurursunuz. Za
ten gaye de bu değildir. Evrakı nakdimizin miktarını 
kat'î surette muhafaza etmekte menfaattarız. Niçin 
fazla kâğıt çıkarmıyoruz, bizi men eden nedir? Fazla 
kâğıt çıkarmaktan bizi men eden hiçlbir şey yoktur. 
Yalnız bir mani vardır. Memleketin ve her ferdin me-
nafii. Memleketin menafiinden başka bunun garantisi 
yoktur. Çünkü biz kaniiz ki yeni bir evrakı nakdiye 
çıkarmak memlekete fayda getirmez, bilâkis zarar 
getirir. 

Gözümüzün önünde yakın bir zamanda cereyan 
eden misaller, Almanya ve diğer memldketler emsali 
enflâsyon ile işin içinden sıyrılmak siyasetini takip 
eden memleketlerin vekayı' bize kati olarak ispat 
etmiştir ki, bir memlekette kavaimi nakdiye miktarını 
tezyit, ne siaî maliyeyi tevsi eder, ne de memleketin 
iktisadiyatını tanzim eder. Bilâkis bunların tamamen 
zıddı husule gelir ve gelmiştir ve herhangi memleket 
buna tevessül ederse aynı vaziyetle, aynı akibetle 
karşılaşması muhakkaktır. Bu kadar mühim netayici 
gözlümüz önünde görürken, ne kadar basiretsiz olma
lıdır ki bir hükümet veyahut bir millet, kendi mena-
fiinin hilâfına tedabire müracaat etsin. Bunun imkân 
ve ihtimali yoktur. 

Filhakika bugün yüzde on nispetinde evrakı nak
diye çıkaracak olursanız, bunun netayici maliyesi mev
cut evrakı na'kdiyenin kuVvei iştiraiyesi derecesinde 
olmaz, aynı nispette tesiri olmaz, nispeti muzaafa ile 
tesir eder. (10) milyon lira evrakı nakdiye fazla çı
karmakla devlet on milyon tezayüt etmez, On milyo
na mukabil elli milyon tezayüt eder. Hangi Maliye Ve
kilidir ki, on milyon alacağım diye elli milyon lira 
evrakı nakdiye karşılığını bulmaya teşebbüs edebilir. 
Bunlar hayaldir, vehimdir, 

Binaenaleyh lâyihanın hududu esasiyesi bundan 
ibarettir. Arz ettiğim gibi bir mübadele mecburiyeti 
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karşısındayız. Rezerv paralarımız bitmektedir. Bu re
zervi eski şekiilde yapamayız. Mevanii Kanuniye var
dır, mevanii siyasiye de vardır. Yeni rezerv yapmak 
mecburiyetinde kalınca bütün evrakı nakdimizi temiz 
'bir şekilde kâğıdı, çiçeği itibariyle belki dünyanın en 
iyi kâğıtlarından olmak ve bunu her türlü emniyetli 
şerait altında ve bir santim bile tehalüf etmemek su
retiyle elyevm mevkii tedavülde bulunandan fazla 
olma'mak üzere yaparak mevcut evrakı nakdiye ile 
mübadele edeceğiz ve bunun bir zaruret olduğuna ka
niiz ve lâyihanın da istinad ettiği gaye bundan ibaret
tir. (Doğru sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Maliye 
Vekili Beyefendi büyük izahat verdiler. Bendeniz o 
'kadar uzun söylemeyeceğim. Esasen paramızın mü-
ıba'delesiindeki zaruret görünüyor. Binaenaleyh bu mü
badeleyi yapacağız. Yalnız Maliye Encümeninin ma-
abteşekkür meydana getirdiği bir çok tafsilât ve son
ra bir çok tedabir ittihaz ederek koyduğu şerait çok 
lâzım idi. Bilhassa bizim memleket para hususunda 
fazlfa hassastır. 

Daha bazı yerlerde evrakı nakdiye mevkii tedavü
le konamıyor. Yani gümüş para mevkii tedavülde 
bulunuyor. Yani evrakı nakdiyemizin, Maliye Veki
linin dediği gibi, hariçten ziyade dahilde bir emniyeti 
celbetmesi ihtimali vardır. Onun için hükümet her 
teşebbüsü yaptıkça paranın düşmesi ve düşmesinde 
menfaat arayan ve bundan başka geçinmeleri olma
yan birtakım eşhas vardır. Her hareketten istifade 
ederek parayı düşürüp, istifade etmek isterler. Parayı 
tebdil edeceğimiz bu anda bu istifadeye mani olacak 
tedalbiri çok dikkatli tatlbik etmek lâzım gelecektir. 
ihtiyat akçesinin miktarında ve eski para ile tebdilin
de hakikaten ikinci maddede görüldüğü veçhile, bu 
me'mleikeitte para ile alâkadar olan müesseselerin me
murları, murahhasları bulunup da onları vasıtası ile 
icra efmek suretiyle temin edilecek emniyetin en yük
seği tatlbik olunmuş oluyor zannederim. Yalnız Ma
liye Vekili Beyefendinin bir ifadelerine temas etmek 
istiyorum. Buyurdular ki, Lozan Muahedesi mucibin
ce bizim paramızın karşılığı olan hazine tahvilâtı 
kalktı ve kısmen mevdu olan altın para da hazine 
tahviilâıtı da kalkmıştır. Yani bütün dünya bilmelidir 
ki bizim paranın karşılığı olan Almanya hazine tah
vilâtı karşılığı, muahedemiz mucibince kalktı ise de ve 
paranın cüzî bir kısmı olan altın kalktı ise de, bu mil
letin tekeffülü kafisi karşılıktır. 

Türkiye Milleti mahdut olan varakayı nakdiyeye 
karşı 'bütün servetimi bu deyne karşılık koymuştur ve 
Türk Milletinin bu paraya mütek'effil olduğunu bü

tün dünya bilmelidir. Ecnebi karşılığı kalkmakla daha 
kavi bir karşılığın olduğu bu ahdi aciz bu kürsüden 
ifade etmek ister. 

Sonra, bu maddelerde bazı şeyler vardır. Filha
kika basılan evrakı nakdiyenin mecmuu (161) mil
yon liradır. İmha olunan miktarı iki milyon ikiyüz-
yetmiş bin liradır. Yalnız beş milyon lira da gerek 
nikel, gerek sarı ve beyaz paralardan dolayı imha olu
nacaktır. Maddede imha olunmuş gibi görünüyor. Hal
buki imha olunmuş olan iki milyon ikiyüz yetmiş bin 
lira onun için imha olunmuş olan iki milyon ikiyüz 
yetmiş bin lira madenî olarak basılacak ve onun kar
şılığı olarak imha olunacak paranın mecmuu demeliki 
mütebaki yüzelli üç milyon kalsın. Hulâsa bu evrakı 
nakdiyenin tebdilinde, gayet hassas olan dadüsitede 
tesir bırakmamak için, çok ehemmiyetli olan bu me-
vadı kanuniye mucibince gösterilen tedbirlerin kâfi 
olduğunu arz ve lâkin tatbikatta gayet samimi ve tem
kinli olarak hiçbir şeyin ihmal olunmamasını hükü
metten rica ediyorum. Çünkü para hususu, gayet has
sastır. Derhal küçük bir şayia, bir yanlışlık paramızın 
kıymetini sükut ettirir. Bir defa sükut etti mi, eski 
haline gelmesi müşkül oluyor. 

Beyhude bir şeyden dolayı paranın kıymeti sükut 
ediyor. Sonra hakikat meydana çıkıyor ve vahi bir 
mesele olduğu anlaşılıyor. Lâkin bir ay, iki ay zar
fında eski halini ve kıymetini bulamıyor. Halbuki o 
müddet zarfında milletin servetinde büyük ziyan mey
dana geliyor. Çünkü Avrupa ile memleketin servetin
den yüzde onu, yüzde yirmisi de o mübadele tariki 
ile harice gitmek zarureti hâsıl oluyor. Onun için mü
badelede ve bu ihtiyat paraların tebdili muamelâtında 
çok ihtîyarkâr davranmasını hükümetten çok rica edi
yorum. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gühıüşane) — Muhte
rem efendiler! Bugün teklif edilen kanunla Türkiye 
Cumhuriyetinin iktisadî ve malî meselelerinden en 
mühimlerine temas edilmektedir. Düne kadar fiilen 
mevcut olduğu halde bugün, çok faal Maliye Vekili 
Muhteremimizin izah ettikleri veçhile, artık hukuken 
de tespit edilmiş olduğu üzere Türk Evrakı Nakdiye-
si Türk milletinin serveti umumiyesinden kuvvet ve 
kudret almaktadır. Düne kadar vaziyet zaten bu şe
kilde idi. Türk evrakı nakdiyesinin yegâne kuvveti 
Türk serveti umumiyesinden ibarettir. Bir de mü
badele kuvvetine istinad ediyor. 

Mevcut olan Türk evrakı nakdiyesi Muvazene En
cümeninin mazbatasında da mufassalan muharrer 
olduğu veçhile hiçbir memleketten daha fazla de-
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ğiidir. Bilâkis dün denebilir ki, vaziyeti iktisadiyemi-
zin bugün aldığı inkişafa mukabele edemeyecek dere
cede az idi. Düne nazaran miktarı az olan evrakı nak-
diyemiz bugün büsbütün azdır. Bugün ticaretle, ma
liye- ile alâkadar azayı muhteremenin de hissettikleri 
tarzda bir nakid bubranı mevcuttur. 

Muihiterem efendiler! Her memlekette hiç şüphesiz 
daiha çok evrakı nakdiye vardır. Ancak, bizde mev
cut olmayan ve diğer memleketlerde mevcut olan tek 
bir müessese vardır ki, onun da bizde bir an evVel 
arzı didam etmesi yalnız iktisadiyatımız için değil, 
doğrudan doğruya maliyemiz için bir esastır, bir ih
tiyaçtır. Bu müessese, Devlet harikasıdır. Muhterem 
efendiler! Gayet taibiî zamanlarda dahi hiçbir devlet 
kendi nakid piyasasını serbest bir halde bırakmamış
tır. Altının tedavül ettiği zamanlarda bile bir çok 
'hükümetler imtiyazlı harikalar vasıtası ile nakid pi
yasasını daima kontrol altında bulundurmuşlardır. İm
tiyazlı bankaların veyahut doğrudan doğruya devlet 
'bankalarının en mühim vazifelerinden birisi memle
ketin ihtiyacında kredi ve ticaretinde kontrol vazi
fesini görmekle beraber nakid piyasasında da nâzım 
olmasını temindir. Bizim düne kadar ve hatta buıgü-. 
ne kadar bu vazifeyi görmekte olan yegâne müesse
semiz ismi üzerinde Osmanlı Bankasıdır. 

Muhterem efendiler! Osmanlı Bankasının Hükü
metle olan mukavelesinin maddei sarihasına müsteni
den nakid piyasasına nâzım olmak lâzım gelirken hiç
bir zaman nâzım olmamıştır, belki o piyasayı istediği 
zaman kendi menafii noktai nazarından darbelemiş-
tir. Osmanlı Bankası teessüs tarihinden itibaren tica
retimize da'hi yardım etmemiştir. Doğrudan doğruya 
malî muameleye istinaden daima kendi kârını hükü
metin zararına olarak toplamış ve onlardan istifade 
etmiştir. Diğer taraftan sıkıştığımız herhangi zaman 
olursa olsun - Balkan Muharebesini hatırlatacağım -
'Londra'dan, Paris'ten aldığı emirler üzerine veznele
rini hükümete karşı kapamıştır. 

iMuhterem efendiler! Kambiyo meselesi harpten 
evvel ve kâğıt para tedavülünün tatbikinden evvel bu
günkü kadar mühim değil. Spekülâsyon nihayet bir 
harp dahilinde kabili icra idi. Ancak bugün gerek te
sisatı ile gerek sermayesi ile ve bilhassa memlekette 
yaptığ ıtecrübe ile bu müessese, spekülâsyon sabasını 
tevsi edebilmek salâhiyetini haizidir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — istiklâl Mahkemesine 
verelim. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Bu banka 
memleketin ziyanına olarak bu salâhiyetten her an 

istifade etmiştir. Bir hükümet müessesesine aynı gün
de aynı saatte kambiyoyu diğer husûsi bankalardan 
daha fazla bir fiyatla teklif etmiştir. Bütün bunlar va-
kidir. 

Muhterem efendiler! Nakid piyasamız bir müt-
tekâya ihtiyaç arz eder. Mademki doğrudan doğruya 
müttekâsını Cumhuriyet hazinesi temin etmiştir. Cum
huriyet hazinesinin de üzerine istinad edeceği bir 
kuvvet ister. Bu teklif edilen kanun hiç şüphesiz mü
him bir yaramıza dokunmuştur. Fakat bu yaramızı 
tamamen tedavi edememiştir. Bu yaranın tedavisi için 
memleketin kredi İhtiyacını hakiki surette temin eden 
yani bugün mevcut millî bankalarımızın tüccarları
mıza karşı gösterdikleri her nevi suhulete karşı elde 
ettikleri mükavelei ticarlyeden mütevellit hakiki se
netlerini vadelerinin nihayetine kadar cüzdanlarında 
bekleteceklerine, bunları karşılarındaki bir Devlet 
Bankasına getirerek iskorito. ettirerek yeniden mua
meleye başlamaları için bir devlet bankasına şid
detle arzı ihtiyaç ederiz. 

Diğer taraftan kambiyomuzu başı boş bırakma
yız efendiler! Bir memleketin kambiyosu bir ay zar
fında yüzde yirmi beş tahavvül ederse o memleketin 
iktisadiyatı esasından sarsılır. İthalât tüccarları ve 
ihracat tüccarları hangi mikyası nazarı itibara ala
caklar? Ticaret müzmâhil olur. Efendiler. Kombiyo-
nun bir ay zarfında yüzde yirmi beş nispetinde teref-
fü ve tenezül ettiği bu memlekette her zaman vaki-
dir. Son zamanlardan bahsetmiyorum. Bahsetsem da
hi vaki olan mesaili hariciyemiz iktisadiyatımıza bu 
kadar mühim bir tebeddül husule getirecek kadar hai
zi tesir değildir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bunu yahudiler yapı
yor. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Muhte
rem efendiler, yahudiler hiç bir zaman yalnız kendi 
ferdi kuvvetlerine istinaden borsamızda hiç bir tesir 
yapamaz. Eğer arkalarında Osmanlı Bankası gibi bir 
elden alıcı diğer bir elden satıcı olmasa yahudiler hiç 
bir şey yapamazlar. İngiliz lirasına ihtiyacımız oldu
ğu zaman İngiliz lirasını çok fazlaya çıkaran, sat
mak ihtiyacında olduğumuz zaman bu parayı düşü
ren Osmanlı Bankası, bizim devlet bankamız olama
dığı gibi, bugün çıkardığımız 153 milyon liralık Cum
huriyet hazinesi evrakı nakdiyesine dahi müttekâ ola
maz. Bütün bu noktai nazardan ziraat ve ticaretimiz 
şayanı hayret bir surette tevessül etmektedir. Bu zi
raat ve Ticaret işlerimiz hergün bir mübadele kuv
vetine arzı ihtiyaç eder. Diğer taraftan evvelce müh-
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mel duran sair kuvvetlerimiz bugün ihmal edileme
yecek bir surette çok ''kuvvetli semereler temin etmek
tedir. Bütün bunlar Muhterem efendiler, doğrudan 
doğruya mübadele kuvvetine arzı ihtiyaç ederler. 153 
milyon her halde azdır, bugün piyasamızda para 
buhranı kertdisirii göstermektedir. îster misiniz ki, bir 
Osmanlı Bankası her hangi bir gün kredi ihtiyacını 
bir mengenede sıkar gibi, sıksın ve bütün memleket 
parasızlık içerisinde müzmahil olsun. Buna müsaade 
edilmemek lâzım gelir. Maliyemiz bundan ne kadar 
müteessir olursa iktisadiyatımız da o kadar mütees
sir olacaktır. Dûna kadar namı verilmeyen nak'id 
paralarımız bugün artık Maliye Vekili muhteremi 
müsaade buyururlarsa izah edeceğim, doğrudan doğ
ruya ne vakit tediye edileceği malûm olmayan bir 
hazine bonosüdur. Bu hazine bonolarının tarihini da
hi ancak devlet bankası tayin edecektir. Hiç şüphe
siz bu memleketin serveti umum'iyesi bunu mütekef-
fildir. Ne zaman tediye edileceğini o devlet bankası 
halledecektir. Çok mühim ve derin olan para mese
lemize bugün bu kanunla dokunmuş olan faal hü
kümetimiz, çök temenni ed'iyorumki bize bir hükü
met bankası kanunu da getirsin. (Kolay sesleri.) 

REİS — Efendim! Daha söz isteyen vardır. Kifa
yet takrirleri vardır, İki kâtip de kanunun lehinde söy-
lerriiştir. Aleyhinde söyleyecekler varsa onlara da söz 
vereceğim, ondan sonra kifayeti müzakere takririni 
reye koyacağım. (Yoktur sesleri.) O halde mademki 
aleyhinde söyleyen yoktur, takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Evrakı nakdiyenin mübadelesi hakkındaki kanu

nun heyeti umumiyesı hakkındaki izahat kâfi görü
lerek maddelerin müzakerelerine geçilmesini teklif 
eylerim. 

İzmir Mebusu Aydın Mebusu 
Mahmut Celâl Doktor Mazhar 

Riyaseti Celileye 
Elyevm mevkii tedavülde bulunan evrakı nakdiye

nin tebdiline dair olan kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında cereyan eden müzakere kâfidir. Maliye Ve
kili Hasan Beyefendinin verdiği izahata nazaran ar-
tı'k Osmanlı Hükümetli zamanında mevkii tedavüle 
çıkarılan evrakı nakdiyenin üzerindeki tura vesair 
yazıları itibariyle de bir mevkii kalmayarak Cumhu
riyet Evrakı Nakdiyes'i iîe tebdili kesbi zaruret etti
ğinden maddelere geçilmesini teklif eylerim. 

30 Kânunuevvel 1341 
Denizli 
Yusuf 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti ile mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Mevcut evrakı nakdiyenin yenileri ile istibdaline dair 
kanun. 

Madde 1. —• 30 Mart 1331 ye 18 Teşrinievvel 1331 
ve 22 Kânunuevvel 1331 ve 6 Ağustos 1332 ve 4 Şu
bat 1332 ve 28 Mart 1333 ve 28 Mart 1334 tarihli 
kanun ve kanunu muvakkatler mucibince yedi tertip
te mevkii tedavüle çıkarılan (161 018 663,60) liralık 
evrakı nakliyeden muhtelif tari'hlerde imha olunan 
(7 270 100) liralıktan mada elyevm tedavülde kalan 
(153 748 563,60) liralık evrakı nakdiye ile, değiştiri
lip onların yerine kâim ve aynı evsafı kanuniyeyi 
haiz olmak üzere bir tertipte o miktar evrakı nakdiye 
intacına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri.) Birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Yeni Evrakı nakdiyenin şekil ve su
reti tabını ve her türlü evsafı umumüye ve suret ve 
şeraM mübadelesini tayin ve bu hususata aid mua
melâtı idare, Maliye Vekâletince memur edilecek za
tın riyaseti altında Ziraat, Osmanlı, İtibarı Millî ve 
İş Bankaları ile Türkiye'de icrayı faaliyet eden baş
lıca diğer beş bankanın birer mümessilinden teşek
kül edecek komisyona ait olup, işbu komisyonun va
zifesi Maliye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin 
olunur. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, ben
deniz fazla söyleyecek değilim. Bu madde komisyo
nun sureti terkibinden bahsediyor. Ziraat ,Osmanlı, 
İtibarı Millî ve İş Bankaları dört banka, bir de Tür
kiye'de icrayı faaliyet eden Ecnebi Bankalar. Şimdi 
burada bir teadüle riayet edilmek için millî banka
lardan birinin daha ilâvesini rica ediyorum. Memle
ket faaliyete hürmet eder. Her hangi bir millî ban
kanın ilâvesi hem teadüle hizmet etmiş olur, hem de 
öteden beri ifayı vazife eden millî harikadan namu
su ve haysiyeti ile tanınmış olan millî bir ufak ban
kayı da teşvik olur. Onun için buraya millî bankalar
dan bir bankanın da ilâvesini rica ediyorum. 

MALİYE VEKÎLİ HASAN BEY (Trabzon) -^ 
Efendim! İkinci maddede tadat olunan millî ve mem-

— 305 — 



t : 33 30 . 12 . 1341 C : 1 

leketimizde çalışan müessesatı maliye itibariyle bir 
teadül olduğunu zannediyoruz. Çün'kü ayrıca Reis 
Maliye Vekâletinden tayin edileceği için beşe beş olur. 
Şunu arz etmek isterimki, bu belli başlı müessesatı 
maliyemizi almaktan maksadımız ve iktifa edişimiz, 
bunun teferruatı çoktur, bir de masariften tasarruf 
maksadına matuftur. Yoksa memlekette mevcut bi
lûmum müessesatı maliyeden mümessil almakta hiç 
bir mahzur yoktur. Çünkü muamele herkesin gözü-
önüride cereyan edecektir ve herkes alâkadardır. Bun
dan çekinecek bir şey yoktur. Arzu buyurursanız di
ğer birtakım ve burada tadat etmediğimiz müessesat 
vardırki ecnebi bankalarının İstanbul'daki şubelerini 
teşkil etmektedir. Hem onlardan almakta bendenizi 
serbest bırakacak olursanız... Bankalardan istirham 
edeceğim, gönderecekleri zevatın masraflarını kendi
leri çeksinler. Mesele bundan ibarettir. Başka mese
le yoktur. Osmanlı Bankası hakkında muhterem re
fikim Cemal Hüsnü Bey bilhassa kambiyo muamelâ
tı itibariyle bir çok tenkidatta bulundular. Osmanlı 
Bankası ile bizim ne kadar bankamız olduğu hak
kında yeniden müzakereye girecek değilim. Fakat or
ta yyerde hükümetle aktedilmiş bir mukavele muci
bince resmi muamelemizi ifa eden bir bankadır. 
Memleketimizin kambiyosunun salâhında da menfaa
ti yok değildir. Bugün sermayesinin -kendilerini te-
nrn edelibilirm- otuz milyondan fazlası Türk Evrakı 
Nakdiyesi halindedir. Bittabi diğer evrakı nakdiye 
hâmilleri gi'bi, Osmanlı Bankası da hiç değilse 30 - 35 
milyon lira nispetinde mutasarrıftır. Şu halde kam
biyomuzun aleyhinde çalışmasına bir saiki iktisadisi 
yoktur. Nihayet Hükümet de elinde mevcut olan bü
tün vesaiti ile vazifesini ifa etmektedir. Kendileri
ni bu hususta temin etmek isterim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz Osman
lı Bankası hakkında bir suizan hâsıl oldu, onu söy
lemek istiyordum, Maliye Vekili Beyefendi izah etti
ler, 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, evrakı nak-
diyemizin ne şekilde olduğu ve tahviline ne saik ol
duğunu vekil beyefendi izah buyurdular. Yalnız bir 
iki nokta kaldı. Evrakı Nakdiyemizin Harbi umumi
de çıkarıldığı vakit karşılığı olan Hazine tahvilâtı 
Almanya tahvilâtı... (İkinci madde hakkında söyle 
sesleri.) Madde hakkında zararlı bir şey değil efen
dim, müsaadenizi rica ederim. Hazine tahvilâtının 
tonu on paraya inmiştir. Bu vaziyette iken ve Lozan-
da da malûm olan şekilde meşşle intaç edilmiş iken, 

başka bir devlet olsa bunu tanımayabilirdi. Çünkü 
hâmillerinin çoğu gayrı millî eşhas idi. Bu sırf Türk 
Milletinin taahhüdüne sadakat hilkatinin icabı oldu
ğu için taahhüdüne sadakat gösterdi. Her ne vakit 
olsa kendi istihsalâtı mukabilinde evrakı nakdiye bu
labilirdi. Bu ciheti hiç düşünmedi. Velevki gayrı mil
lî elde de olsa milletin aşağı yukarı taahhüdü zımnisi 
vardır. Mahcup olmak istemedi. Bendeniz diyorum-
ki halen mevkii tedavülde bulunan para, manâ, iktisat 
itibariyle katiyen bir maksadı ifade etmediği ve hiç 
bir taahhüdü mutazammın bulunmadığı halde dev
letin doğrudan doğruya taahhüdünü tazammun ede
cek olan yeni Cumhuriyet evrakı nakdiyes'ini, değil 
böyle fiyatının düşmesi, harici tesir olmasa memle
ketimizin servetine, istihsalâtımıza nazaran altınla 
farkı olmaması lâzım gelir. Yani bu kadar kuvvetli, 
bu kadar menfaat temin eden bu tebdili bendeniz 
kendi hesabıma olarak bu işi esasen Lozan'da bu su
reti halle getiren ve böyle düşünen zata millet na
mına teşekkür ederim. Hakikaten milletin şerefi iti
bariyle devleti öyle vaziyete sokmak isteyenler var
dırki ,öteden beri Maliyeci geçinen adamlar bu mem
leketi felâketten kurtarmış, şimdi de hâmillerine bü
yük altın kudretinde b'ir evrakı nakdiye meydana ko
yuyor. Benim için paramızın kıymetini kırmak an
cak ve ancak haricin tesiriyle olur. Milletirnizkîe gö
zünü açmalıdır. Kâğıt parçası yerine devletin taah
hüdünü, namusunu her şeyini tazammun eden bir ev
rakı nakdîye çıkarıyoruz. Bendeniz bu kürsüden bunu 
ifade etmek isterim. 
- REİS — Efendim, takrir vardır, okunacaktır t 

Riyaseti Celileye 
Yeniden tab edilecek Cumhuriyet Evrakı Nakdi-

yesinin şekil ve sureti tabı ile şeraiti mübadelesini 
tayin için ikinci madde ile komisyonda birer mümes
sil bulunduracak olan millî bankalarımız meyanına 
az zamanda pek büyük eseri tarakki ve inkişaf gös
teren (Akhisar Tütüncüler Bankası) nın dahi ilâve ve 
ithalini arz ve teklif ederiz efendim. 30 . 12 . 1341 

Saruhan Saruhan 
Kemal Ethem 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mahzur yoktur, kabul ederiz. 

REİS — Efendim, takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

HACI BEKİR BEY (Konya) — Reis Paşa, Ma
liye Vekili muvafakat ederse Akşehir Bankasını da 
alsınlar, 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Alacağız efendim, alacağız. 

REİS — Böyle olmaz efendim, bir takrir verirsi
niz reye koyarız. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — İtibarı Millî ve 
İş ve Akhisar Tütüncüler Bankaları ile... 

REİS — Bu kayıt ilâve olmuştur. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Rica ederim efendim, o halde maddenin metnindeki 
(beş) kelimesini kaldıralım, tahdit edilmiş olur ve 
sonra tezyit edemem. Diğer müessesatı maliye kay-
dıyle verirseniz, alınması iktiza eden müessesatı alı
rım. Bendeniz arz etmek istiyorumki, hepsi gelse da
ha iyi olur. Binaenaleyh (beş) kelimesini çıkaralım. 

REİS — Efendim! Encümen nasıl tashih yapıyor? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA MÜKERREM BEY (İsparta) — (Ziraat, Osman
lı, İtibarı Millî, İş, ve Akhisar Tütüncüler Bankaları 
ile Türkiye'de icrayı faaliyet eden diğer başlıca banka
ların birer mümessillerinden teşekkül edecek komis
yon, 

REİS — Diğer başlıca bankalar olacak değil mi? 
MÜKERREM BEY (İsparta) — Evet efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Paşa bir noktayı arz etmek istiyorum. 'Şimdi 
efendim, diğer millî müessesattan daha arzu edilen 
bankalar vardır. Onlardan da alacağım. Fakat zik
redilmesin ve buna mukabil piyasada icrayı faaliyet 
eden harikalar vardır. Onlardan da alacağım. Meselâ, 
(Bank Belj) vardır ve daha diğer bankalar vardır, on
lardan da alacağım. 

KAZIM HÜSNÜ BEY (Konya) — Hasan Bey! 
Millî Bankaların da her halde münasiplerini alacak
sınız. Değil mi? 

REİS — Efendim, Hacı Bekir Beyin bir takriri 
vardır, okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Akşehir Bankasının da ilâvesini teklif eylerim. 

Konya 
Hacı Bekir 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kabul ettik efendim, af tık hacet kalmadı. 

REİS — Hacı Bekir Bey! Tahsisen maddenin içi
ne konmasını mı istiyorsunuz? O halde maddeye it
hâl edilmek üzere bu takriri reyinize arz ediyorum. 
Akşehir Bankası kaydının maddeye konulması mahi
yetindedir. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 

Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmıştır efendim. O halde maddeyi musah-
hah şekliyle okuyup reyinize arz edeceğim. 

Madde 2. — Yeni evrakı nakdiyenin şekil ve 
sureti tabını ve her türlü evsafı umumiye ve suret 
ve şeraiti mübadelesirii tayin ve bu hususata ait mua
melâtı idare, Maliye Vekâletince memur edilecek za
tın riyaseti altında, Ziraat, Osmanlı, İtibarı millî, İş 
ve Akhisar Tütüncüler ve Akşehir bankaları ile Tür
kiye'de icrayı faaliyet eden diğer Başlıca bankaların 
birer mümessilinden teşekkül edecek komisyona ait 
olup, işbu komisyonun vazifesi Maliye Vekâletince 
tanzim ve icra vekilleri heyetince tasdik kılınacak bir 
talimatname ile tayin olunur. 

REtS — Efendim! Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Mevcut evrakı nakdiye yerine kaim 
olacak yeni evrakı nakdiyenin istibdalen mevkii teda
vüle çıkarılacağı tarih Maliye Vekâletince gazete olan 
yerlerde bilûmum gazetelerle ve olmayan mahaller
de sair mutad suretlerle ilân ve işbu tarihten itiba
ren altı ay zarfında getirilecek eski evrakı nakdiye 
yenileri ile bütün vezneler ve bankalarca tamamen 
mübadele olunur. İşbu müddetin mürurundan sonra 
eslki evrakı nakdiyenin tedavül ve mübadelesi mem
nudur, 

REİS — Madde ha'kkında söz isteyen var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) Aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Üçüncü madde mucibince bilûmum 
vezne ve bankalarca mübadele olunacak evrakı nak
diye için tanzim olunacak zabıt varakaları mübadele 
edilen evrakı nakdiye ile birlikte ikinci maddede mu
harrer komisyona irsal ve mezkûr komisyonca tetkik 
ve tatbik edildikten sonra başkaca umumi bir mazba
ta tanzimi ile evrakı mezkûre komisyon huzurunda 
ihrâk ve imha ve umumi mazbata sureti muhtelif ga
zetelerle neşir ve ilân olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) Aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Mevcut evrakı nakdiyenin tedavül ve 
kabulü mecburiyetine dair olan 18 Teşrinievvel 1331 
tarihli kanununun ikinci maddesi ahkâmı işbu kanun 
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mucibince çıkarılacak evrakı nakdiye hakkında da 
aynen caridir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri.) Aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

. Madde 6. — Evrakı na'kdiyenin masarifi tabiye 
ve mübadelesi ile istihdam olunacak memurin ücura-
tına vesair bilcümle masarifine karşılık olma'k üze
re (1341) Maliye bütçesinde yeniden küşad olunacak 
faslı mahsusa beş yüz bin lira tahsisatı fevkalâde 
olarak vaz olunmuştur, tşbu tahsisatın tamamı Mali
ye Vekâletince ikinci maddede muharrer komisyon 
emrine avans olarak defaten tediye olunabilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır sesieri.y Aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Paşa! Müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim. 
Efendim! Mazbatanın tetkikinden müsteban olduğu 
veçhile Encümence tespit edilen 153 milyon küsur 
lira ile Hükümetin teklifindeki meblâğ arasında 42 920 
lira kadar bir fark vardır. Bu farkın menşeini arz ede
yim. Yirmi beş kuruşa kadar olan ufak evrakı nak-
diyeden yeni kanunla kabul edilen madeni para ile 
beş milyon liralığı iptal ediliyor. Halbuki, ufak ev
rakı nakdiyenin, bu kısım mübadele edilecek evrakı 
nakd'iyenin miktarı bundan fazladır. Meydanı tedavül
deki ufaklık paraları tezyid etmeye imkânı kanuni 
yok. Şu halde ne olacak? Beş milyon liralık küçük 
kupürleri ortadan kaldırtıktan sonra kırk iki bin li
ralık küçük kupür meydanda kalıyor. O halde bu

na mukabil yeni evrakı nakd'iyeden büyük kupür ka
lıyor. Bu doğru değildir. Bendeniz yeni kupürden 
42 900 liraya tekabül eden miktarını imha etmek 
suretiyle tamamen meydanı tedavülde bulunan mik
tarı santimi santimine kadar muhafaza etmek niye
tindeyim. 42 000 küsur liralık fazla bir mübadele or
taya çıkabilir. Beş milyon liralıktan ziyade madeni 
para imaline salâh'iyetimüz olmadığından dolayı bu 
42 000 küsur liraya tekabül eden ufaklık paraya mu
kabil yeni evrakı nakdiye çıkarmayacağım veyahut 
çıkaracağımdan o miktarını ayrıca komisyona imha 
ettireceğim. Heyeti Celilenize bunu arz etmek için 
söz almıştım. (Doğru sesleri.) 

Madde 7. — İşbu kanun neşri tarihinden meridir. 
REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye ve .Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim! Maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanunun heyeti umum'iyesini tayini esa
mi ile reyinize arz edeceğim. Kabul, edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 
İstihsali arâ hitam bulmuştur efendim. 

Efendim, reylerin neticesini arz ediyorum, Kanu
na (157) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. (152) 
(kabul, (1) red ve (4) müstenkif varidır. O halde ka
nun (152) rey ile kabul edilmiştir. Yarın saat ondört 
de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat l: 16,30 

>• • • 
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Mevcut evrakı nakdiyenin yenileriyle istibdâline dair kanunun neticei ârâsı 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Kâmil B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B, 
Ali Fuat Paşa 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 

Tahsin B. 
Talât B̂  

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

Reye iştirak edenler 
Reddedenler 
Kabul edenler 
Müstenkifler 

57 
52 -
r 
4 

(Kabul edenler) 

Süleyman Sırrı B. 
©URDUR 

Hüseyin Baki B. 
(BURSA 

Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

* Fâfet B. 
CANİK 

Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B, 

ÇANKIRI 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B, 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B, 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr.. Fikret B, 
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Rasim B. 
ERZİNCAN 

Sabit B. 
ERZURUM 

Câzim B. 
Halet B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzım B„ 
Şevket B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Papa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa ilahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
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Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B.; 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Aağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Hal'it B, 
Sabit B. 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kazım ı>. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
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Dr. Hilmi B. 
ReşÖt fi. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MUŞ 
îlyas Sami B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

NİĞDE 
Hafit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

i SİİRT 
Halil HuM B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B, 
Mdh'met Emin B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 

(Reddeden) 

İstanbul 
İsmail Canbulat B. 

(Müstenkifler) 

KASTAMONU 
Halit B. 

MERSİN 
Besim B. 

Mustafa Vasfi B. 
TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B, 
Nebizad Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 
Seyfi Saffet B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

ORDU 
Faik B. -
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ELYEVM MEVKİİ TEDAVÜLDE BULUNAN EVRAKI NAKDİYE YERİNE, AYNI EVSAFI 
KANUNİ YE Yİ HAİZ OLMAK VE AYNI MİKTARDA BULUNMAK ÜZERE YENİ EVRAKI 
NAKDİYE İHRACI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/750) NUMARALI KANUN LÂYİ

HASI VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MABZATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdürüyeti 
Adet : 6/5351 12 . 11 . 1341 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Hükümeti sakıta zamanlında yedi tertip olarak te-
varihi muhtelifede ihraç edilmiş olan ve elyevm mev
kii istimalde bulunan (153 705 603) liralık evrakı nak
diye yerine, aynı evsafı kanuniyeyi haiz olma'k ve 30 
Mart 1331 tarihli kanunun ikinci maddesi mucibin
ce aynı altın gibi tedavül etmek üzere mezkûr mik
tarda evrakı nakdiye ihracı hakkında Maliye Vekâ
leti Celilesince tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heye
tinin 8 Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası 
ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef-
fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının müstaceliyet kararıyle ifasına mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim. 

(Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Türkiye Cumhuriyetinin, Devleti Osmaniye ile bir 

alâkai tarihiyeden başka bir rabıtası kalmamış iken, 
halen devleti mezkûre tarafından ihraç olunan ev
rakı nakdiyeyi mevkii istimal ve tedavülde bulun
durması bittabi şayanı tecviz olamaz. Hadis olan 
esbabı'atiye ise ayrıca şayanı tetkiktir: 

Harbî Umumi ilcaat ve zaruriyatı iktisadiyesinden 
doğan evrakı nakdiye malûm olduğu üzere yedi ter
tip olarak muhtelif tarihlerde mevkii tedavüle çıka
rılmıştır ve her tertibin karşılığı altın ve Alman 
Hazine tahvilâtı olmak üzere tevdi kılınmış ve sul
hun akünden sonra altı ay, bir sene, iki ve yedi se
neler gibi muhtelif müddetler zarfında mukabili ile 
mübadele edilmek suretiyle tedavülden ref'i mukar
rer bulunmuş iken hadisatı ahire bu ahkâmı tebdil 
eylemiş ve düyunu umumiyenin kefalet ve muraka
besi ise Lozan muahedesinin 58 nci maddesi ile ta
mamen ref edilmiştir. Halbuki bütün mütedavil ev
rakı nakdiye üzerinde hiç bir kıymeti kanuniyesi 
kalmayan ve teminatı mutazammın bulunan ibaratı 
mezkûre mevcuttur. 

Muhtelif tarihlerde evrakı mezkûrenin bir çok 
sahteleri zuhur etmiş ve bir çok takibat ve ihtimamat 
neticesinde bunların derdesti ve eyadii tedavülden 
men'i hususunda muvaffakiyet hasıl olmuş ise de ev
rakı mezkûrenin halen tedavülünde bu noktai na
zardan bir çok müşkülâtı bâis olduğu gayrı kabili 
inkâr hakayıktan bulunmuştur. İşte bütün bu esbap 
ve avamil nazarı dikkate alınarak salifüzzikir evrakı 
nakdiye yerine kaim olmak ve hükümeti cumhuriye-
miz namına tertip kılınmak üzere evrakı nakdiye ih
racı ve mevcut evrakı nakdiye ile muayyen ve mü
nasip bir müddet zarfında bilmübadele mübadille
rin bir heyeti mahsusa huzurunda ihrak ve imhası ve 
eski evrakı nakdiye ile mübadele edilecek evrakın 
mecburiyüttedavül olması muvafik görülerek bu 
bapta tanzim kılınan lâyihai kanuniye leffen takdim 
kılmmıştıır. 

Türkiye 
Büyüik Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet : 8 29 . 11 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Hükümeti zaile zamanında yedi tertip olarak 

muhtelif tarihlerde ihraç edilmiş olan ve elyevm 
mevkii tedavülde bulunan 153 705 603 liralık evrakı 
nakdiye yerine aynı evsafı kanuniyeyi haiz olmak ve 
30 Mart 1331 tarihli kanunun ikinci maddesi muci* 
bince aynı altın gibi tedavül etmek üzere mezkûr 
miktarda evrakı nakdiye ihracı hakkında Maliye Ve
kâletince tanzim ve Heyeti Vekilece bittasvip 12 Teş
rinisani 1341 tarih ve 6/5351 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ile Riyaseti Celileye takdim olunarak Encü
menimize havale buyurulan lâyihai kanuniye ve es
babı mucibesi mütalâa ve tetkik olundu. Hüküme
tin serdettiği esbabı mucibe Encümenimizce varit gi-
rülmüş ve lâyihai mezkûrenin maddeleri üzerinde ic
ra kılınan tadilât hizalarında yazılarak bermucibi 
havale Muvazenei Maliye Encümenine tevdi buyu-
rulmak üzere Riyaseti Celileye takdimine karar ve
rilmiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Bayezıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 



Aza Aza 
Kütahya Mustafa 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye Encümeni 
Adet : 91 1/750 23 . 12 . 1341 
M-uvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Evvelce muhtelif tariflilerde yedi tertip olarak ih
raç edilmiş olan ve elyevm mevkii istimalde ve te
davülde bulunan 153 705 603 liralık evrakı nakdi
ye yerine aynı evsafı kanuniyeyi haiz olmak; üzere 
ve aynı miktarda evrakı nakdiye ihracı hakkında 
Başvekâletten varit olarak 12 Teşrinisani 1341 ta
rihli Heyeti Umumiye içtimaında Kavanin ve Mu
vazene! Maliye Encümenlerine havale buyuruları 
lâyihai kanuniye Kavanini Maliye .Encümenince tan
zim kılınan mazbata ile birlikte Encümenimize tev
di edilmiş ve Maliye Vekili Hasan Bey hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Elyevm mevkii istimal ve tedavülde bulunan ev
rakı nakdiyemiz harbi umumi esnasında görülen lü
zum üzerine 1331, 1332, 1333r 1334 senelerinde kar
şılığı kısmen- altın kısmen Almanya Devletinin altın 
ile vacibüttediye hazine tahvilâtı olmak üzere dü
yunu umumiye idaresine bittevdi yedi tertip olarak, 
ihraç edilmiş olup, yeni lâyihai kanuniyeyi tetkikten 
evvel işbu tertipler, ve evrakı nakdiyemiz hakkında 
muhtasaran malûmat arzı muvafık görülmektedir. 

Birinci Tertip: 30 Mart 1331 tarihli muvakkat 
(kanun ile düyunu umumiye idaresine 150 milyon 
altın frank tevdii mukabilinde 6 583 094 liralık ev
rakı nakdiye ihracına mezuniyet verilmiş ve işbu 
mezuniyete binaen birinci tertip olarak 6 519 139 
liralık evrakı nakdiye tedavüle çıkarılmıştır. Bu mik
tarın, 1 371 220 liralığı bilâhare imha edildiğinden 
bu tertipten mevkii tedavülde kalan 5 148 919 lira
lıktır. 

İkinci Tertip : 18 Teşrinievvel 1331 tar-ilhli kanun 
ile karşılığı Alman Hazine Tahvilâtı olarak tamamen 
düyunu umumiye idaresine mevdu altı milyon lira
lık evrakı nakdiye ihracına mezuniyet verilmiş ve 
Şubat 1331 tarihli kanun ile buna 1 240 000 liralık 
ve 10 Temmuz 1332 tarihli muvakkat kanun ile de, 
2 359 000 liralık iki mezuniyetin daha ilâvesi ile 
mecmuu 9 599 900 liraya iblâğ olunmuş ve bu me
zuniyetlere mukabil düyunu umumiye idaresi ile ak-
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tölunan üç mukavele mucibince 8 140 000 liralık ev
rakı nakdiye ihracıma karar verilmekle beraber bilâ
hare karşılığına nazaran 7 902.000 lira ihracı tahak
kuk etmiş ve nihayet bu tertipten 2 689 600 liralık 
miktarın dördüncü tertip olarak evrakı nakdiye ile 
mübadelesi yapılarak mevkii tedavüle ikinci tertip 
olmak üzere 5 212 400 liralık evrakı nakdiye ihraç 
olunabilmiştir. İkinci tertipten tedavüle çıkarılanlar
dan 144 800 liralık miktarı bilâhare imha edildiği 
cihetle kalan miktar 5 067 600 liralıktan, ibarettir. 

16 Kânunuevvel 1331 tarihli kanun mucibince bi
rinci ve ikinci tertip evrakı nakdiyenin birer ve be-

;. şer liralıklarından lüzumu miktarını yarım ve iki-
• buçuk liraya tedavül etmek üzere iki müsavi kısma 

tefrik ederek ihraç için mezuniyet verildiğinden iş-
1 bu. mezuniyete istinaden ikinci tertip evrakı nakdiye-

nin birer liralıklarından 128 198 liralık miktarı iki
ye kesilerek zahirleri sürşarj yapılmak suretiyle ya
rımşar liraya tahvil olunmuştur. 

ikinci Tertip: 22 Kânunuevvel 1331 tarihli ka
nun ile yirmi milyon liraya kadar Alman Hazine 
tahvilâtımın karşılık olarak düyunu umumiyeye bit
tevdi mukabilinde evrakı nakdiye çıkarılmasına me
zuniyet verilmiş ve bu mezuniyete binaen düyunu 
umumiye ile iki mukavele aktedilerek 11 710 000 li
ra ihracı kararlaştırılmış fakat karşılığına nazaran 
ancak 11 700 400 liralık tabı kabil olarak bundan da 
3 312 800.liralık miktarı dördüncü tertip evrakı nak
diye ile mübadele edildiği cihetle üçüncü tertip ola
rak 8 387 600 liralık evrakı nakdiye ihraç olunabil
miştir. Mamafih işbu tertip evrakı nakdiyenin 
256 600 liralık miktarı tekrar imha edildiğinden te
davülde 8 131 000 liralığı kalmıştır. 

Dördüncü Tertip: 6 Ağustos 1332 tarihli kanunu 
muvakkat ile Almanya Devletinin altın ile vacibüt
tediye otuz milyon liralık hazine tahvilini düyunu 
umumiye idaresine bittevdi mukabilinde bu mikta
ra müsavi evrakı nakdiye ihracına mezuniyet veril
miş bilâhare 21 Kânunuevvel 1332 tarihli kanun ile 
Almanya devletinin altın ile vacibüttediye 35 981 400 
liralık hazine tahvilini düyunu umumiyeye bittevdi 
mukabilinde bu miktara kadar evrakı nakdiye ihracı 
için ikinci bir mezuniyet ilâve olunmuş ve nihayet 
12 Mart 1334 tarihli kanun mucibince kezalik muka
bili altın ile vacibüttediye Almanya'dan hazine tah
vilâtı düyunu umumiye idaresine bittevdi karşılık 
ittihaz edilerek ihracına mezuniyet verilen elli mil
yon liralık evrakı nakdiyeden onsökiz milyon miktarı 
'bu tertibe ithal ve hükümde tevhid edilmiş olup, 
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mecmuu 83 981 400 liraya baliğ olan bu üç mezuni
yete binaen düyunu umumiye ile beş mukavele ya
pılarak 77 981 400 liralık evrakı nakdiye ihracına ka
rar verilmiş ise de bilâhare bu miktar karşılığına 
nazaran 74 481 400 liradan ibaret kalmış ve bundan 
da 81 800 lira noksanı ile 74 399 600 liralığı dördün
cü tertip olarak mevkii tedavüle vaz olunmuştur. 
Ancak bunun da 443 780 liralığı muahharan imha 
edildiğinden mevkii tedavülde kalan miktarı 73 955 820 
liralıktan ibaret bulunmaktadır. 

Beşinci Tertip: 4 Şubat 1332 tarihli kanun ile al
tın ile vacibüttediye Almanya Hazine tahvilâtından 
32 milyon liralık miktarı düyunu umumiye idaresi
ne bittevdi mukabilinde bu meblâğa kadar evrakı 
nakdiye ihracına mezuniyet verilmiş ve bu mezuni
yete istinaden otuziki milyon liralık beşinci tertip 
evrakı nakdiyeden 31 999 999 60 liralığı mevkii te
davüle çıkarılmıştır. Bu miktarın 44 440 liralığı imha 
edildiğinden tedavülde 31 955 559 60 liralıktan iba
rettir, 

Altıncı Tertip: 12 Mart 1334 tarihli kanun ile 50 
milyon liralık altın ile vacibüttediye alman hazine 
tahvilâtı düyunu umumiye idaresine bittevdi muka
bilinde bu meblâğa kadar evrakı nakdiye ihracı için 

Miktarı asli 

mezuniyet verilmiş, ancak dördüncü tertip evrakı 
nakdiye hakkındaki izahat meyanında arz edildiği 
veçhile işbu elli milyondan on sekiz milyonu bittef-
rik hükmen dördüncü tertibe ithal kılındığı veçhile 
mütebaki otuziki milyonluk mezuniyete müsteniden 
o miktarda evrakı nakdiye ihracı kararlaştırılarak al
tıncı tertip olmak üzere mevkii tedavüle çıkarılmış
tır. Bu miktardan 5 410 lirası imha edildiğinden mev
kii tedavülde kalan 31 994 590 liralıktan ibarettir. İş
bu tertip evrakı nakdiyenin metninde 1333 senesi 
Muvazene Kanunu zirindeki 28 Mart 1333 tarihi mu
harrerdir. 

Yedinci Tertip : 28 Mart 1334 tarihli 1334 sene
si Muvazenei Umumiye Kanununun 11 nci madde
si ile verilen mezuniyete binaen ihracı kararlaştırılan 
yedinci tertip evrakı nakdiye düyunu umumiye ile 
yapılan 25 Eylül 1334 tarhili mukavele mucibince 
24 000 000 liralıktan ibaret ise de bunun 2 500 000 
liralık üzerinden ancak 2 099 925 liralığı tedavüle çı
karılmış ve 3 850 liralığı da müteakiben imha edil
diğinden 2 496 075 liralığı tedavülde kalmıştır. 

İşbu yedi tertip evrakı nakdiyeyi hülâsatan gös
termiş olmak için berveçiati tablonun ilâvesi faydalı 
addedilmiştir. 

Tedavüle Çıkarılan İmha Olunan Ted-aN •"."İde Kalan 

Birinci Tertip 
İkinci Tertip 
Üçüncü Tertip 
Dördüncü Tertip 
Beşinci Tertip 
Altıncı Tertip 
Yedinci Tertip 
Yekûn 

6 519 139 
5 21,2 400 
S 387 600 
74 481 400 
32 000 000 
32 000 000 

2 500 000 
161 100 539 

6 519 139 
5 212 400 
8 387 600 
74 399 600 
31 999 999,60 
32 000 000 
2 499 925 

161 018 663,60 

1 371 220 
144 800 
256 *00 
443 780 
44 440 
5 410 
3 850 

2 270 100 

5 147 919 
0 067 600 
•S 131 000 
73 955 820 
31 955 559,60 
31 994 590 . 
2 496 075 

158 748 5«,60 

Bâlâdaki tablolarda görüldüğü veçhile tertiplerin 
mecmuu aslisi 161 100 539 liralık olup, bunlardan te
davüle çıkarılan 161 018 663,60 liralıktan 2 270 100 
liralığı mukaddema imha edildiği cihetle 158 748 563,60 
liralık evrakı nakdiye mevkii tedavülde kalmıştır. 
Ancak, 12 Şubat 1340 ve 16 Nisan 1341 tarihli ka
nunlarla beş milyon liralığa kadar darbına mezu
niyet verilen yüz paralık, beş, on, ve yirmibeş kuruş
luk madeni meskukat ile yirmibeş kuruşluğa kadar 
olan evrakı nakdiyenin mübadelesi ve mevkii teda
vülden refi muktazi olup, peyderpey kavanini mez-
kûre mucibince darbolunan madeni meskukat ile 
yirmibeş kuruşluğa kadar evrakı nakdiyenin müba-
uole ve imhasına devam edilmekte olduğundan neti

cede mevkii tedavüldeki evrakı naktiyemiz miktarı 
153 748 563,60 liralıktan ibaret kalacaktır ki bu mik
tar ycniTâyihai kanuniyede mübadelesi nazarı dikka
te alınan miktardan 42 960 lira fazladır. 

Hükümetçe beş, 20 ve yirmibeş kuruşluk naktiye-
nin 1337 senesindeki vaziyetine nazaran tamamı ma
deni meskukât ile mübadeleye tabi edilmekten do
layı bu fark tevellüdetmiş ise de 1341 Teşrinisanisin
de esasen ufaklık miktarı değişmiş ve 12 Şubat 1340 
ve 16 Nisan 1341 tarhili kanunlarla ar.cak beş mil
yon liralığa kadar meskukâtı madeniye darbına me
zuniyet verilmiş olduğundan bu mezuniyet hududu
nun tecavüzü ile ayrıca 42 956 liralık madeni mesku
kât darbına ve bilmukabele o miktarda kalacak olan 
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evrakı naktiyenin mübadele ve imhasına imkân ola- j 
mayacağı cihetle encümenimiz erkâmda bu itibar ile 
tashihat icrasını zaruri görmüştür. 

Mevcut evrakı naktiyenin yenilerle istibdali lü
zumuna dair Hükümetçe dermeyan olunan esbabı mu
cibe başlıca Cumhuriyetimizin Devleti Osmanive ile 
alâkai tarihiyeden başka rabıtası kalmamış iken, hâlâ 
Devleti Osmaniye tarafından ihraç olunan evrakı nak- [ 
diyenin mevkii istimal ve tedavülde bulundurulması j 
tecviz edilemeyeceği ve evrakı mezkûre üzerlerinde 
Lozan Muahedesinin aktinden sonra hiçbir kıymeti I 
kanuniyesi kalmayan bazı ibaratın idamesinde mânâ 
olamayacağı ve mevcut evrakı naktiyenin şimdiye I 
kadar birçok sahteleri çıkmış olduğundan bu loktai 
nazardan tedavülde hadis olan müşkülâtın izalesi 
muktazi olduğu mülâhazatına müstenit bulunmakta
dır. 

Filhakika Türkiye Cumhuriyetinin Devleti Osma
niye tarafından ihraç edilmiş olup, saltanat devrine 
ait rumuz ve işaratı havi bulunan evrakı nakdiyeyi 
mevkii istimal ve tedavülde bulundurması haddıza- I 
tında şayanı tecviz olmadığı halde şimdiye kadar I 
zarureti ahval ile buna müsamaha edilmiş idi. Bu [ 
defa vakti münasibin hulul ettiğini görerek Hükü- I 
metin birinci Büyük Millet Meclisinin teşekkülün- I 
den beri evrakı nakdiye meselesinde ciddiyetle ta
kip olunan esaslı siyasette inhiraf etmeksizin sade
ce müsamahai vakıaya nihayet vermek istemesi pek I 
muvafık ve şayanı memnuniyettir. I 

Elyevm mevkii istimal ve tedavülde bulunan ev- I 
rakı nakdiye üzerlerindeki düyunu umumiye idare- J 
sinin kefaletine mütedair ibarat da Lozan Muahade-
sinin 58 nci maddesi mucibince esasen merfu ve 
hükümsüz kalmıştır. Bu ibaratın idamesinde artık 
hiçbir mânâ yoktur. Bunlarla birlikte irtibdali zaru
ri kılan en mühim bir sebep olmak üzere mevcut 
evrakı nakdiye ihtiyatlarının bitmekte olması da bil
hassa şayanı arzdır. I 

Malûm olduğu veçhile eskiyerek yırtılan kirle
nip muzırrı sıhha ve gayri kabili istimal bir hale ge
len evrakı nakdiyenin peyderpey ihtiyatları ile is-
tibdal ve imhası her memlekette usuldendir. Hatta bu 
usul bazı yerlerde o kadar müfridane takip edil-
mektedirki tedavülde bulunan evrakı nakdiye Dev
let veznelerinden birine daha ilk avdetinde eskiyip 
eskimediğine, kirlenip kirlenmediğine bakılmaksı-
zın derhal imha edilmekte ve ıstibdalen yerlerine 
yenileri tedavüle sevk olunmaktadır. Bizde ihtiyat- I 
larla istibdat usulü mevcut olmakla beraber ihtiyat I 

evrakı nakdiyemiz miktarının esasen mahdut olması 
istibdalde mümsikâne hareketi ihtiyar etmiştir. 

Filhakika bidayette ihtiyat evrakı nakdiyemiz 
mecmuu 38 737 290 liralıktan İbaret iken, sekiz on 
seneden beri tedricen vâki olan istibdaİlerle elyevm 
bu miktar takriben sekiz milyon liralığa tenezzül 
etmiş olup, bunlarda ekseriyetle büyük kıtada evra
kı nakdiyeye münhasır kalmıştır. Diğer taraftan mev
kii tedavül ve istimalde bulunan evrakı naktiyemizin 
ve bilhassa küçüklerinin fersudeliği, kirliliği her gün 
görülmekte olup bu haliyle mevcut evrakı naktiye
mizin daha uzun müddet mübadeleye hizmet etmesi 
müşküldür. Eldeki ihtiyatları da tedrici ıstibdale 
sarf ve tahsis ettikten sonra ister isternez yeniden 
ihtiyat olarak evrakı naktiye tedariki çaresini ara
mak lâzım gelecektir. 

1340 senesi Martı iptidasından 1341 senesi Teş
rinisani iptidasına kadar yirmi ay zarfında fersude
lerle mübadele olunan ihtiyat evrakı naktiye mikta
rının 11 068 797 liraya baliğ olduğu ve bu hesaba na
zaran bakiye kalan sekiz milyonluk ihtiyat evrakı nak
diyenin önümüzdeki sene içinde kamilen sarf edil
miş olacağını nazarı dikkate alınca vaziyetin müs
taceliyeti aşikâr olur. Şimdiye kadar fersude evrakı 
naktiyenin ihtiyatlarla mübadelesini temine memur 
olan düyunu umumiye meclisi idaresi daha 4 Teşri
nievvel 1923 tarihli yedinci içtima zabıtnamesinde 
ikinci fıkrası ile ihtiyat evrakı nekdiye miktarının 
bitmekte olmasına mebni yeniden ihtiyat evrakı nak
diye tabı lâzım geleceği Maliye Vekâletine bildiril
miş ve şimdiden bunun için müsaade tslep etmiştir. 
Halbuki Cumhuriyet idaresinin eski evrakı naktiye
nin aynı işarat ve ibaratı havi yeni ihtiyatlar tab et
tirmesi hiçbir veçhile şayanı tavsiye ve tahammül bir 
tedbir olamazdı. İşte bu vaziyette esasen baştan ba
şa istibdale muhtaç olacak derecede fersudeleşmiş 
ve kirlenmiş olan avrakı nakdiyemizi Cumhuriyet Ev
rakı Naktiyesine tebdil ettirmek lüzumunu vazıhan 
irae ve ispat ediyor. 

Mevcut evrakı nakdiyenin şimdiye kadar bir çok 
sahteleri çıkmış olduğundan bu noktai nazardan te
davülde hadis olan müşkülâtın izalesi de hükümetçe 
istibdal esbabı mucibesi meyanında dermeyan kılın
maktadır. Vakıa evrakı nakdiyemizin gerek kâğıt 
cinslerinin, gerek tabılarının aleladeliği taklitlerinin 
nisbeten sehil ve kabil olmasına meydan vermiş ve 
bu yüzden şimdiye kadar asıllarından güçlükle tefrik 
olunabilir sahteler ortaya çıkmıştır. Ara sıra sahtelik 
sebebiyle mübadeletta maruz kalınan müşkülât cüm
lenin malûmudur. 
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İstibdalin bu kabiİ müşkülâtı bertaraf etmesi ümit 

edilebilir. Ancak buna muvaffak olabilmek için yeni 
evrakı nakdiyenin kâğıt ve tabi işleri itibariyle haki
katen taklidini müteassir kılacak tedabirin lüzumu 
ittihazında Encümenimiz hükümetin celbi nazarı dik
katini faydalı addetmektedir. Gene bu münasebetle 
daha bir noktayı encümenimiz şayanı kayıt görmek
tedir ki, mevcut evrakı nakdiyenin hini istibdalinde 
bazı sahtelerinin de umum meyanında istibdali vari
di hatır olduğundan buna meydan bırakmıyacak te-
dabiri mahsusaya müracaat mertebei vücuptadır. İs-
tibdal münasebetiyle bu teşebbüsün evrakı nakdiye-
mizin tenzili kıymetini müeddi olacağı veya bu mua
meleden şimdiye kadar ziyaa uğrayan evrakı nakdi
ye miktarınca bir fayda temini istihdaf edildiği gibi, 
bazı müddeiyat ve neşriyat vuku bulduğunu nazarı 
dikkate alan encümenimiz bu bapta da mütalâatını 
kısaca arzeylemek lüzumunu hissetmiştir: 

Evvelâ istibdalin evrakı nakdiyemizin tenzili kıy
metini mucip olması için hiç bir sebep yoktur. Tür
kiye Cumhuriyeti evrakı nakdiye meselesinde ve öte
den beri daima en hassas ve ihtiyatkâr bir siyasete 
sâlik olup Avrupa'nın bir çok memleketlerindeki en-
filâsyon hatalarından şimdiye kadar kendisini şayanı 
takdir bir basiret ve kabiliyetle vikaye ettiği gibi bun
dan sonra da aynı siyaseti ciddiyetle takip azminde
dir. Avrupa memleketlerinin ekserisinde evrakı nak
diye miktarları mütemadiyen arttırıldığı, hayretbahş 
yekûnlara çıkarıldığı sıralarda Türkiye kendisini en 
çetin şeraiti maliye karşısında bile bu ceryana kap
tırmamış ve evrakı nakdiyesi miktarını haddi makul
de muhafazaya muvaffak olmuştur. Elyevm 

İngiltere'de nüfus başına takriben 10 İngiliz lira
sı. 

Fransa'da nüfus başına takriben 1 150 Frank. 
Belçika'da nüfus başına takriben 1 000 Frank. 
italya'da nüfus başına takriben 525 Liret. 
İspanya'da nüfus başına takriben 200 Peçeta. 

Mevkii tedavülde bulunduğu halde Türkiye'de 
mevkii tedavülde bulunan evrakı nakdiye miktarı nü
fus başına takriben oniki Türk lirasını tecavüz etme
mektedir. Bu miktar hali tabiide bulunması caiz olan 
evrakı nakdiyeye nisbetle fazla değildir. Hatta dene-
bilirki evrakı nakdiye kıymetini tayin eden avamil 
meyanındaki miktarı amili itibariyle Türkiye Cum
huriyeti halen en müsait bir vaziyet irae etmektedir. 
İstibdalin bu vaziyeti ihlâl edeceğini iddia için ciddi 
hiç bir. sebep yoktur. Şimdiye kadar kirlenip eskiyen 
veya yırtılan evrakı nakdiye tedricen mevcut ihtiyat

larla mübadele edildiği ve bundan hiç bir zarar gö* 
rülmediği gibi umumî istibdalin de paramızın kıyme
tine tesir etmesi varit değildir. 

Diğer taraftan evrakı nakdiye kıymetine tesir 
eden karşılık amili itibariyle de bir tebeddül mevzu
bahis olamaz. Zira yeni evrakı nakdiye eskilerinin ay
nı evsafı kanuniyeyi haiz ve aynı iktisadi ve hukuki 
kıymete malik bulunmaktadır. 

Saniyen; İstibdalden şimdiye kadar ziyaa uğra
yan evrakı nakdiye miktarınca hazineye menfaat te
mini istihdaf edildiği mütalâasına gelince: 

Pek tabiî "bir neticeyi, istihdaf edilmiş bir büyük 
menfaat tarzında tasrir etmek yanlıştır. Her memle
kette mevkii tedavülde bulunan evrakı nakdiye ref 
edildiği zaman zayiat miktarı tabiatıyle hazine lehine 
kalmış olur. Fransa'da 17 Teşrinisani 1897 tarihli 
Kanunun 15 nci maddesi bu kaidei ifade ettiği gibi, 
bizde de Osmanlı Bankası müddeti imtiyazıyesinin 
temdidi hakkındaki 22 Nisan 1341 tarihli Kanuna 
merbut 10 Mart 1340 tarihli itilâf namen in beşinci 
maddesi ile aynı kaidenin ziyaa uğrayan bankonotla-
ra şümulü gösterilmiştir. Mamafih harpler, muhace
retler, deniz kazaları ve yangınlar gibi-, sebeplerle ve
ya süveri saire ile kaybolmuş ve yanmış, yırtılmış bir 
miktar evrakı nakdiyemiz bulunmak muhtemel ol
makla beraber Encümenimiz bunun şayanı izam bir 
kemmiyet teşkil etmiyeceği ve yeni evrakı nakdiyenin 
tabı ve ihracı masrafına tekabül etmesi bile meşkûk 
olduğu mütalâsındadır. 

Tafsilen arz olunan işbu esbap ve mülâhazata is
tinaden Encümenimiz hükümetçe teklif olunan lâyi
ha! kanuniyeyi esas itibariyle tasvip etmiştir. 

Maddelere gelince: 
Hükümetin teklifinde birinci maddede mezkûr 

kavaninden ikisi kanunu muvakkat olduğundan mad
de metninde bu cihet tasrih edildiği gibi, mukadde
ma imha olunan 2 270 100 liralık evrakı nakdiye ile 
12 Şubat 1340 ve 16 Nisan 1341 tarihli kanunlar mu
cibince beş milyon liralığa kadar darbına mezuniyet 
verilen meskukâtı madeniye ile mübadele ve imhası 
mukarrer beş milyon liralık evrakı nakdiyenin kanun 
metninde ayrı ayrı zikrinde fayda olmadığı cihetle 
imha olunan miktar bir kalem olarak gösterilmiş ve 
mevkii tedavülde kalan miktar balâda maruz esbabı 
mucibeye binaen tashih ve tedavülü mecburiyete ait 
ahkâmın yeni evrakı nakdiye hakkında da aynen ca
ri olacağı hakkında ayrı bir madde tanzimi daha mu
vafık olacağından birinci maddenin bu hükmü mu-
tazammın fıkrası tayyolunmuştur. 



İkinci maddede bazı cüzi tadilât ve Hâvattan ma
da Ziraat, Osmanlı, İtibarı Millî ve İş bankaları ile 
beraber komisyona iştirak edecek diğer bankalar 
miktarı ikiden beşe iblâğ edilmiştir. Üçüncü ve dör
düncü maddeler bazı tasihihat ile kabul olunmuştur. 

Beşinci madde, encümenıirnizce lâyiha i kanuniye-
nin birinci maddesi son fıkrasının tefriki ile tarizim 
edilmiş olup, tedavülü mecburi noktai nazarını ihti
va etmektedir. Evrakı nakdiye ihracına mezuniyet 
veren kanunlarımızda evrakı mezkûrenin tedavül ve 
kabulü mecburiyetine ait ahkâm ayrı birer madde ile 
zikredildiği gibi, encümenimizde ahkâmı esasiyeye 
taallûku hasalbiyle bu cihetin ayrı bir maddede tas
rihini muvafık görmüştür. 

30 Mart 1331 tarihli muvakkat kanun ile 18 Teş
rinievvel 1331 tarihli Kanunun ikinci maddeleri ah
kâmı mezkûreyi tespit etmiş ve 22 Kânunuevvel 1331 
tarihli Kanunun üçüncü ve 6 Ağustos 1332 tarihli 
Muvakkat Kanunun dördüncü ve 4 Şubat 1332 tarih
li Kanunun beşinci ve 12 Mart 1334 tarihli Kanunun 
altıncı maddeleri de 18 Teşrinievvel 1331 tarihli Ka
nunun ikinci maddesine atfen ahkâmı mezkûreyi te
yit eylemiştir. 

İşbu emsali nazarı it ibare alarak encümenimizde 
ilâve ettiği beşinci madde ile 18 Teşrinievvel 1331 
tarihli Kanunun ikinci maddesi ahkâmının yeni ev
rakı nakdiye hakkında da aynen cari olacağını tasrih 
etmektedir. Altıncı madde, Hükümetçe teklif olunan 
lâyihanın beşinci maddesi olup, bazı ibare tashiha-
tından maada verilecek tahsisatın defaten komisyon 
emrine avans olarak tediye edilebileceğine dair bir 
fıkra ilâvesi ve tahsisatın da tahsisatı fevkalâde ola
rak verildiğinin gösterilmesi suretinde bazı tadilât 
ile kabul olunmuştur. 

Lâyihanın altıncı maddesi yedinci madde olarak 
bazı tashihat ile ve yedinci maddesi de sekizinci 
madde olarak tedavülü mecburi hakkındaki madde
ye binaen icraya Adliye Vekilinin de memur olduğu
nun ilâvesiyle kabul olunmuştur. İzahatı maruza 
dairesinde tadilen kabul olunan lâyihai kanuniyenin 
jmüstacelen müzakeresine müsaade buyurulmak te
mennisiyle Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

Hükümetin Teklifi 
Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 30 Mart 1331, 18 Teşrinievvel 1331, 
22 Kânunuevvel 1331, 6 Ağustos 1332, 4 Şubat 1332, 
28 Mart 1333 28 Mart 1934 tarihli kanunlarla 
yedi tertip de mevkii tedavüle vaz olunan 

161 018 663 liralık evrakı nakdiyeden mukad
dema imha edilen 2 270 100 liralık da 12 Şubat 1340 
ve 16 Nisan 1341 tarih ve 411, ve 624 numa
ralı kanunlarla imha olunan 5 042 960 lira
lık ki, cem'an 7 313 060 liralıktan maada elyevm teda
vülde bulunan 153 705 603 liralık evrakı nakdiye ye
rine aynı evsafı kanuniyeyi haiz ve onların yerine ka
im olmak ve mezkûr 30 Mart 1331 tarihli Kanunun 
ikinci maddesi mucibince ayıiı altın gibi tedavül et
mek ve maddei mezkûrenin hükmü baki kalmak üze
re bir tertip olarak o miktar evrakı nakdiye ihracına 
Maliye Vekâleti mezundur. 

Madde 2. — Evrakı nakdiye mezkûrenin şekil ve 
sureti tabı her türlü evsafı umumiyesi ve suret ve şe
raiti mübadelesi Maliye Vekâletinden tayin olunacak 
memurların riyaseti altında Ticaret Vekâletinden ve 
Ziraat, Osmanlı, İtibarı Millî, İş Bankaları ve Türki
ye'de icrayı faaliyet eden diğer iki bankadan gönde
rilecek birer memurdan teşekkül edecek komisyon 
marifetiyle tayin olunur. 

İşbu komisyonun vazifesi Maliye Vekâletince 
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
bir talimatname ile tayin olunacaktır. 

Madde 3. — Yeni evrakı nakdiyenin meydanı 
tedavüle çıkarıldığı Maliye Vekâletince gazete çıkan 
yerlerde mehali mezkûredeki bilûmum gazeteler ile 
ve çıkmayan mahallerde suveri muitadei saire ile ilân 
edilecek ve işbu tarihten itibaren altı ay zarfında bi
rinci maddede muharrer evrakı nakdiye mal sandık
ları ile bilûmum vezne ve bankalarca tamamen mü
badele edilecektir, İşbu müddetin mürurundan son
ra evrakı mezkûre tedavül ve mübadele edilemez. 

Madde 4. — Üçüncü maddede muharrer devair 
ve müessesatça mübadele edilecek evrakı nakdiye 
için tanzim olunacak zabıt varakaları mübadele edi
len evrakı nakdiye ile birlikte ikinci maddede mu
harrer komisyona irsal ve mezkûr komisyonca tet
kik ve tatbik edildikten sonra başkaca tanzim kılına
cak mazbata alakonularak evrakı mezkûre komisyon 
huzurunda ihrak ve imha ve mazbata sureti ceraidj 
muhtelife ile ilân olunur. 

Madde 5. — Evrakı nakdiye masarifi tabiyesi ile 
istihdam olunacak memurin ücüratına ve bilcümle 
masarifine sarf edilmek üzere Maliye bütçesinde açı
lacak faslı mahsusa beş yüz bin lira ilâve edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 
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Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma

liye Vekili memurdur. 8 Teşrinisani 1341 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor TevfiJc Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Ali Cenanı Doktor Refik 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Mehmet Sabri 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. -— Lâyihada birinci maddenin yedinci 

satırındaki üzere kelimesinden sonra (Bir tertip ola
rak o) ibaresi yazıldıktan ve «bu» edatı hazfedildik
ten sonra madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İkinci maddedeki «olunacaktır» ke
limeleri (olunur) ve maddenin nihayetinde bulunan 
«tayin olunacaktır» ibaresi de «tespit olunur» şeklin
de kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Yeni evrakı nakdi yenin meydanı te
davüle çrkarıldığı gazete çıkan yerlerde bilûmum ga
zeteler ile ve çıkmayan mahallerde süveri mutadei 
saire ile Maliye Vekâletince ilân edilecek ve işbu ta
rihten itibaren altı ay zarfında birinci maddede mu
harrer evrakı nakdiye mal sandıkları ile bilûmum 
vezne ve bankalarca tamamen mübadele edilir. İşbu 
altı ay zarfında evrakı mezkûre tedavül eder. Ancak 
mezkûr müddetin inkizasından sonra tedavül edeme
diği gibi, mübadele dahi olunamaz. 

Reis Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozok 

Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Kütahya 
İhsan Cevdet 
Aza Aza 

Mustafa 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Mevcut evrakı nakdiyenin yenileriyle istibclaline dair 

kanun lâyihası. 

Birinci madde 30 Mart 1331 ve 18 Teşrinievvel 
1331 ve 22 Kânunuevvel 1331 ve 6 Ağustos 1332 ve 
4 Şubat 1332 ve 28 Mart 1333 ve 28 Mart 1334 ta

rihli Kanun ve kanunu muvakkatler mucibince yedi 
tertip de mevkii tedavüle çıkarılan 161 018 663,60 
liralık evrakı nakdi yeden muhtelif tarihlerde imha 
olunan 7 270 100 liralıktan mada elyevm tedavülde 
kalan 153 748 563,60 liralık evrakı nakdiye ile değiş
tirilip onların yerine kaim ve aynı evsafı kanuniyeyi 
haiz olmak üzere bir tertipte o miktar evrakı nakdi
ye ihracına mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — Yeni evrakı nakdiyenin şekil ve 
sureti tabını ve her türlü evsafı umumiye ve suret 
ve şeraiti mübadelesini tayin ve hususata ait muame
lâtı idare, Maliye Vekâletince memur edilecek zatın 
riyaseti altında Ziraat, Osmanlı, İtibarı Millî ve İş 
Bankaları ile Türkiye'de icrayı faaliyet eden başlıca 
diğer beş bankanın birer mümessilinden teşekkül ede
cek komisyona ait olup, işbu komisyonun vazifesi 
Maliye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetin
ce tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin olunur. 

Üçüncü Madde — Mevcut evrakı nakdiye yerine 
kaim olacak yeni evrakı nakdiyenin istibdalen mev
kii tedavüle çıkarılacağı tarih Maliye Vekâletince 
gazete olan yerlerde bilûmum gazetelerle ve olmayan 
mahallerde sair mutad suretlerle ilân ve işbu tarih
ten itibaren altı ay zarfında getirilecek eski evrakı 
nakdiye yenileriyle bütün vezneler ve bankalarca ta
mamen mübadele olunur. İşbu müddetin mürurundan 
sonra eski evrakı nakdiyenin tedavül ve mübadelesi 
memnudur. 

Dördüncü Madde — Üçüncü madde mucibince 
bilûmum vezne ve bankalarca mübadele olunacak 
evrakı nakdiye için tanzim olunacak zabıt varakaları 
mübadele edilen evrakı nakdiye ile birlikte ikinci 
maddede muharrer komisyona irsal ve mezkûr ko
misyonca tetkik ve tatbik edildikten sonra başkaca 
umumî bir mazbata tanzimi ile evrakı mezkûre ko
misyon huzurunda ihrak ve imha ve umumî mazbata 
sureti muhtelif gazetelerle neşir ve ilân olunur. 

Beşinci Madde — Mevcut evrakı nakdiyenin te
davül ve kabulü mecburiyetine dair olan 18 Teşrini
evvel 1331 tarihli Kanunun ikinci maddesi ahkâmı 
işbu kanun mucibince çıkarılacak evrakı nakdiye 
hakkında da aynen caridir. 

Altıncı Madde — Evrakı nakdiyenin masarifi ta
biye ve mübadelesiyle istihdam olunacak memurin 
ücüratına vesair bilcümle masarifine karşılık olmak 
üzere 1341 maliye bütçesinde yeniden küşad oluna
cak faslı mahsusa beş yüz bin lira tahsisatı fevka
lâde olarak vaz olunmuştun İşbu tahsisatın tamamı 
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Maliye Vekâletince ikinci maddede muharrer komis
yon emrine avans olarak defaten tediye olunabilir. 

Yedinci Madde — 
meridir. 

>u kanun neşri tarihinden 

Sekizinci Madde — İşbu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye, Adliye Vekilleri memurdur. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Niğde 
Galip 

)>m<t 


