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İ : 82 25-9-İ93Ö C : i 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzını Paşanın riyasetlerinde açılarak Meclisin 
içtimaa daveti sebebine ait Riyaseti Cumhur tez-
keresile Cemal Hüsnü Beyin Meb'usluktan istifa
sına dair takriri okundu. 

Bilahara Başvekil Paşanın şark hadiselerine 
ait beyanatı dinlendikten sonra mezkûr hadiseleri 
az zamanda muvaffakiyetle bastıran ordu kuman-
danlarile zabitan ve efradına ve bu hususta hizme

ti sebkeden ahali ile memurlara Meclisin takdir 
ve şükranlarının iblâğı hakkındaki takrirler kabul 
edilerek perşembe günü toplanılmak üzere in'ikada 
nihayet verildi. 

Reis 
A. Kâzım 

Kâtip Kâtip 
Afyonkarahisar Yozgat 

Kuşen Eşref Avni 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Askerî şahıslar tarafından işlenilen suç

ların af ve tecili hakkında kanun lâyihası -(Millî 
Müdafaa ve Adliye Encümenlerine) 

2 .— Bazı devairin 1930 senesi bütçelerinde 
münakale yapılmasına ve Millî Müdafaa Vekâleti 
bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair kanun 
lâyihası (Bütçe Encümenine). 

Tezkereler 
3 — Tömbekilerden istihlâk vergisi alınıp 

almrnıyacağınm tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi ( Maliye ve Bütçe Encümenlerine ). 

Mazbatalar 
4 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı 

kanuna müzeyyel 1/743 numaralı kanun lâyihası 
ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazba
taları (Ruznameye). 

r MRİMİ CELSE 
Açılma saati : 14,15 

R e i s — Kâzım Paşa 

K a t i p l e r : Ruşen Eşref B. ( AFYONKARAHİSAR), Avni B. ( YOZOAT 

Reis •— Meclis ih'ikat etmiştir. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİ YE YE MARUZATI 

1 — Afyonkarahisar Meb 'usu Ali Bey ve ar
kadaşlarının, Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tara
fından irat buyrulan nutkun bastırılıp dağıtıl
ması hakkında takriri 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Başvekil Paşanın 

natının teksiri ile vil 
mimini teklif ederiz. 

Afyon 
• Ali 

Rize 
Atıf 

Kırklareli 
D'..Fuat 

Bolu 
Şükrü 

şark ahvali hakkındaki beya-
iıyet ve kazalarda neşir ve ta-

İzmir 
M. Celâl 

Aydın 
Mitat 

Erzincan 
Abdülhak 

Siirt 
Mahmut 

Tekirdağ 
Cemil 
Kocaeli 

İbrahim. Süreyya 
Sinop 

Recep Zülıtü 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

Bursa 
Esat 

Antalya 
Rasih 

Çorum 
Ziya 

İsparta 
H. Riza 

Reis — Efendim, nutuk zabıt ceridesinde neşir 
ve ilân edilmiştir. Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler.'.. E tmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Gümüşane Meb'usluğuna seçilen Ali Fethi 
Beyin intihap mazbatası 

Efendim, Fethi Beyin münhal olan Gümüşha
ne Meb'usluğuna intihabı hakkındaki, mazbatanın 
sureti gelmiştir. Bu surette bir hata ve noksan 
yoktur. Mazbatanın aslı geldiği zaman tabiî reyi
nize arzedilecektir. Fethi Bey bir telgrafla bildi
rilen mazbata sureti üzerine bu günden itibaren 
meb'usluk •vazifesine baslıyacaktır. 
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4 — TAHLİFLER 

C : 1 

1 — Gümüşane Meb'usluğund seçilen Ali Fethi 
Beyin tahlifi 

Reis — Efendim; Fethi Beyin tahlifi yapıla
caktır. 
( Fethi Beyin tahlifi yapıldı). 

Süleyman Sırn Bey ( Yozgat ) — Tahlifin 

mazbatanın tasdikından sonra yapılması lâzımdır. 
Reis — Hayır efendim; bir devrei intihabiye-

nin bidayetinde buraya gelen meb 'usların mazba
taları tetkik edilmeden evvel daha ilk- yoklamayı 
müteakip tahlifleri yapılır. Mazbata ondan son
ra gelir ve reye konulur. Nizamnamei dahilî ah
kâmı böyledir. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — 11. haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı 

kanıma müzeyyel 1/743 numaralı kanun lâyihası 
ve İktisat, Maliye, Bütçe Encümenleri mazbata
ları [1] 

Reis — Efendim; ruzııamemizde mevcut ka
nun lâyihasının müstaceliyetle müzakeresi Hükü
met tarafından teklif edilmektedir; Bu şekilde ka
bul ederseniz bir müzakere ile neticelenecektir. 

Hükümetin teklifini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında Maliye 
vekili Bey izahat verecektir. 

) / Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü Bey ( îzmir ) — 
/ Muhterem Beyefendiler; Türk iktisadiyatı ve Türk 

maliyesi yıllardanberi paramızda görülen iki çeşit 
hareketten çok müteessir bulunuyordu. Türk para
mızın bu iki çeşit hareketini hulâsatan arzedeyim. 
Bunlardan birisi; para kıymetinin,her sene muhtelif 
mevsimler arasında farklar göstermesi, ikincisi; 
para kıymetinin seneden seneye düşmesidir. Fil
hakika bu hareket tetkik ve mütalca altına alına
cak olursa görülürki Türk parasının kıymeti sene
den seneye daima az çok mühim bir miktar gaip 
etmiştir. Paramızın muhtelif mevsimler arasında 
muhtelif kıymette bulunmuş olmasının iktisadiya
tımıza, . maliyemize maaş sahiplerine yapmakta | 
olduğu zararı birer birer tadat edecek değilim. 
Bendeniz, ammenin tasdiki altında bulunan muh
telif mevsimlerdeki muhtelif kıymetlerin tevlit 
ettiği zararı Maliye vekâletinin, borsaya vaki 
olan ve ırîenfi denebilecek bir kelime ile ifadesi 
mümkün olan bir müdahalesi ile mümkün olduğu 
kadar ber taraf etmeğe çalışıldığını arzedeceğim. 
Bilirsinizki Maliye vekâlati borsada sadece alıcı 
vazıyetindedir. Diğer ihtiyacatmı Devletin yap
makta olduğu tesisatı mukavelelerin istilzam et
tiği ( dövizleri) tedarik edebilmek için senenin 
muhtelif mevsim ve günlerinde malî vaziyetinin 
imkân ve müsaadesi dahilinde piyasadan (döviz) 
mubayaa eder. Biz mubayaatımızı o şekilde tertip! 
ve tanzim ettik ki idhalât ve ihracat mevsimlerinin i 
paramız üzerinde yapmış olduğu ihtizazları müm
kün olduğu kadar haddi asgariye indirmeğe muvaf
fak olabilelim. Onun içindir ki Türk parasının kıy
metinin tedricen artmağa başladığı mevsim ve gün-

[1] 271 numarcâı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

lerde Maliye vekâleti bu tazyik ve şiddetle mütena
sip olmak üzere borsaya müdahale ediyor, ve her 
gün bu şiddetle mütenasip olmak üzere bor -
sadan ecnebi dövizleri mubayaa ediyor, 
şiddet azaldıkça mubayaatı tenkis ediyor, 
aksi istikamette yavaş yavaş yörüyerek nihayet 
halkın, tacirlerin ecnebi dövizine ihtiyacı fazla
laştığı ve türk parasının ecnebi dövizi karsısında 
tccl ricen kuvvetini, gayb ettiği anlarda da Maliye 
vekâleti* borsadan hiç bir şey almamak üzere 
mümkün olduğu kadar memleket iktisadiyatına 
müfit olmak ve bir uçtan öbür uca intikalinin 
mümkün olduğu kadar dar bir sahada yapılabil
mesi imkânını hazırlamağa çalışıyordu. Maliye 
vekâletinin derhuhde ettiği bu rolda her sene 
geçtikçe daha ziyade neticeye yaklaşmakta olduğu 
ve almış olduğu tedbirlerin bir sene evvelkinden 
daha ziyade müessir olduğunu bir az sonra arzedece
ğim rakamların vuzuh ve sarahatından anlaşılacak
tır. ikinci nokta ;yani paramızın kıymetinin hersene 
bir miktar gaybetmiş olması suretile - tedricen 
azalması ve istikrar kuvvetinin bu şekilde tenakus 
etmesi elbette öyle mühim bir mesele idi ki bunun
la da sureti ciddiyede meşgul olmamak bittabi 
hiç bir vatandaş ve hiç bir hükümet için mümkün 
değildi. Bu mühim meselenin hal edilebilmesi için 
memleketin bütün mevzuatını iktisadî harakâtını 
ihtiyacatmı tetkik ve müşahede altına almak; bu 
tetkik ve müşahedenin vereceği kanaatin 
vereceği malumata istinaden bu büyük ve 
(kronik) olmak istidadını gösteren parayı tedricen 
merhemlcmek için paramızın kıymetini mümkün 
olan dar bir zaman içinde istikrara ulaştırmak lâ
zımdı. Bu tetkik ve müşahedeler esnasında Hükümet 
gördü ki paramızın kıymetini tenkis eden sebepler, 
âmiller iki büyük isim altında, iki büyük sınıf 
içinde tetkik ve mutaleâ edilebilir. 
Bunlardan bir kısmı geçici ve kendiliğinden zail 
olucu ve tamamen anormal yani gayri tabiî olan 
ve fakat çok mühim açıklar tesis eden hadiseler 
idi ve bu hadiseler kendi elimizde olmıyan beşerin 
kudreti dahilinde bulunmıyan hadiselerdi. Müsaa
de ederseniz bu açığımızı arttıran, tediye muvaze
nemizde açığın aleyhimizde şiddet kesbetmesini 
tabiî kılan noktalardan bazıhtrına ve mühimlerine 
(temas edeyim. 

İstiklâl harbi zaferle intaç edildiği gün memle
ketimiz çok uzun süren muharebelerin içinden 
çıkmış bulunuyorduk Bu çok uzun süren muharebeler 
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f 

tesirile memleketimizin iktisadiyatı noktai naza
rından istihsal kudretini çok azalmış buluyorduk. 
O kadar ki harbi zaferle intaç ettiğimiz gün hariç
ten celbettiğimiz emteanın mukabili olan ihracat 
emteamız namına elimizde çok bir şey bulunmadı
ğını harbin bitmesile beraber görmüş olduk. 

İkinci büyük sebeplerden birisi de bir memle
kete ithal edilen emteaya o memlekette vasati ih
tiyaca tekabüt edebilecek bir miktar olmak lâ
zımdır. Bu miktarın değişmiyen veya çok az de
ğişmesi lâzım gelen bir sitok miktarı vardır. Her 
evde bir kaç okka kahve, şeker Avrupa emteası, 
yedek kumaşı, her mağazada satılması lâzım gelen 
bir1 miktar emtea ve her dükkânda bu cinsten 
emteanın istok olarak bulunması zarureti vardır. 
istiklâl muharebesi kezalik hitam bulduğu gün 
maalesef memleket, çocukları müşahede ettiler ki 
malik olduğumuz yerlerin, millî hududumuz için
de kalan toprağımızın en zengin mahallerindeki 
bütün bu istok eşya, ithalât emteası 'kamilen 
yanmış bulunuyordu. Bunlardan belki şurada bura
da bütün ihtiyacımızın binde birine tekabül ede
cek ancak ithalât emteası istokıı kalmıştı. 
Bir memleket tabii hayatını yaşayabilmek için 
büyük tacirlerin, küçük tacirlerin mağazaların 
da hatta evlerde bu istok eşyasından az 
çok bir miktar bulunması icap ediyordu. 
Demek ki bu tevali eden senelerde istiklâl harbin
den sonra giriştiğimiz iktisadî mücadelede yalnız o 
sene istihlâk ettiğimiz emteanın, Avrupa emtcası-
ıını, haricî emteanın ihtiyacımıza tekabül eden 
miktarı değil birde yangınların, harplerin silip 
süpürdüğü istoku da mümkün olduğu kadar ted
ricen vüs'ıunuz dahilinde yapmak mecburiyetinde 
idik. Yani her hangi bir senedeki istihsalâtımrzm 
gayri tabii ve tabii olan ihtiyaçlarımızı dahi tat
min etmesi icap ettiği kanaatine vasıl olduk. Ke
zalik bir az evvel arzettiğim memleketler dahi 
biliyorsunuz arkadaşlar, baştan başa bir yangın 
harabesine dönmüştü ve memlekette oturan adam
lar, alış veriş edebilmek için icap eden dükkânları, 
binaları ailelerini barındıracak yerleri bir an ev
vel yapmak mecburiyetinde idiler. Kezalik uzun 
seneler mühmel ve metruk kalan Devlet vazifesi
ni Cumhuriyet Hükümeti, mühmel ve metruk bir 
vaziyette bırakamıyacağı gibi halk ihtiyacı ile mu
vazi olmak şartile Devletin de başarması iktiza c-
den bir çok işleri vardı. Bunları da yapmak icap 
ediyordu. Demek ki alelade senelerde inşaat mal
zemesi olarak memlekete gelmesi lâzım gelen eş
ya haricinde harplerin, yangınların, ihmal ve te
seyyübün bırakmış olduğu yaraları tamir etmek 
için fevkalâde bir ithalât dahi yapmak zaruretin
de idik. 

Üçüncü büyük bir sebep te, arkadaşlar; İmparaÇH 
torluk tarafından'çıkarılmış olan evrakı naktiye-
ııin bütün .mes'ııliyeti millî Hükümete kalmış ol
masıdır. Bu paradan hudutlarımız haricinde kal
mış olan parayı tıpkı bir borç senedi gibi alnımı
zın teri ile kazanacağımız ihracat emteasile öde

mek mecburiyetindeyiz. Bu da anormal ve gayri ta
biî bir ihtiyaçtır, mütemadiyen tevali ve tekerrür et-
miyecek bir ihtiyaçtır.İşte bütün dar senelerin içinde 
sıkışmış olan ve tabiatları iktizası muvakkat ge
çici ve zail olucu bulunan bu ihtiyaçları karşıla
yabilmek için, her sen tabiî ihtiyacımızı tatmin 
edici istihsalât yaptıktan maada bir de bufevka-
lâde ithalâtın karşılığını tedarik mecburiyetinde 
idik. > 

Söze başlarken arkadaşlarıma arzettim ki mem
leket uzun seneler harpten yorgun çıktığı zaman, 

| kudretinden hayli şeyler gaybetmiş bir vaziyette 
bulunuyordu. Bu noktai hareketten başlıyan bir 
mesai tedricen hepimizi hedefimize doğru yaklaş-
tırmaklaberaber arzettiğim yüklerin çok ağı ol
ması Türk parası üzerinde tabiî olan tesirini 
gösterdi. Ve seneler geçtikçe Türk parasının kıy
metinin tedricen sukutu gibi bir manzara ile karşı 
karşıya kaldık. Bütün bu devirler esnasında 
Türk parasının kıymetinin sukut etme
mesi için Hükümet elden geldiği kadar 
memleketin kudreti derecesinde tedbirler almakta 
asla gecikmedi. Müsaade bııyrursanız bunlardan 
da bir kaç tanesini huzurunuzda arzedeyim. Te
diye muvazenesini bir an evvel temin edebilmek 
için peyderpey çıkarmış olduğumuz kanunlarla, 
almış olduğumuz tedbirler yavaş yavaş bizi he
defe götürecekti. Bu tedbirlerden memleketi
mizde sanayiin inkişafı, iktisadiyatın terakkisi 
hakkında çıkmış olan kanunlar ile Avrupa emtia
sından daima biraz daha az almağı istilzam eden 
ve memleket emteasını daima biraz daha çok istih
lâk etmek mecburiyetini yaratan tedbirler ve bun
dan maada Büyük Meclisin koymuş olduğu ithalât 
üzerindeki muamele vergisi bir devlet varidatı ol
duğundan bu da bir memleket muvazenesinin te
mini için bir tedbir addedilir. Kezalik, yıllarca 
komisyonlarda işlendikten sonra Büyük Meclisin 
kanun haline ifrağ etmiş olduğu tarife lâyihası da 
bu memleketin Hükümetine bir menbaı varidat ol
mak zihniyetile değil daima memleketin inkişafını, 
memleKetin harakâtı iktisadiyesini teshil edici nok
tai nazarlar altında mutalea ve hedefe vasıl olucu 
tedbirleri rakamlandırmak suretile kanuniyet 
kesbetmiştir. Bütün bu tedbirlerin kâffesi göster
mektedir ki türk parasının kıymetini bir an evvel 
istikrar vaziyetine getirebilmek için icap eden 
tedbirler, memleketin kabiliyeti tahtında görülen 
mevzuatı kanuniyenin kâffesi birer birer alınmıştır. 

İşte arkadaşlar; biz bu tedbirlerle yavaş yavaş 
hedefimize doğru yaklaşırken geçen sene malûm 
âliniz olan vaziyetle karşı karşıya kaldık. Bu vazi
yet, birdenbire türk parasının kıymetine karşı efkârı 
umumiyede hasıl olan itimatsızlık ve paramızın 
kıymeti üzerinde hepimizin titreyerek hissettiğimiz 

[büyük sarsıntıdır. Aldığımız ve almakta olduğu
muz tetbirlerle yavaş yavaş hedefimize doğru 
yörür ve memleket tediye muvazenesini bir an evvel 
temin etmeğe çalışırken, ücjbj^ük âmil geçen seneki 
hadisenin tekevvününe selfebıyet vermiştir. Bunlar-

- 1 0 -
5 



t : 8â 25-9-1930 € : 1 
dan biri ;memleketin omuzuna aldığı haricî borçların 
ağır taksitleri; ikincisi de istikrara doğru gitmek 
için ye memleket iktisadiyatını müdafaa edebilmek 
için büyük ihtimamlar] büyük gayretlerle vücuda 
getirmiş olduğumuz tarife kanununun hakikî ma
nasını bir kısım halkımızın anlamıyarak lüzumun
dan fazla istical göstermesi ve memlekete dört ay 
kadar az bir zaman içinde bir sene evvel ithal 
edilmiş emteaya nazaran yüz milyon liralık kadar 
fazla bir emteanın ithal edilmiş olması. Üçüncü bir 
sebep te, hepiniz duydunuz, hepiniz işittiniz, bu 
memleketin iktisadî istiklâline hasım olan düşman
ların kulaktan kulağa fısıldadıkları zehirli propa
gandalardır. (Bravo sesleri) 

O propagandalar ki Türkiye Cumhuriyeti teda
vüldeki parayi ortasından keserek yarısını yok 
edip elden çıkaracakmış o propagandalar ki Türkiye 
Cumhuriyeti bu para külfetinden kurtulabilmek 
için paranın sıfıra kadar gitmesini kendi elile kö-
rükliyormuş. O propagandalar ki * cebren halkın 
elinde bulunan mebaliğin veya kıymetlerin büyük 
bir kısmı istikraza, tahvil edilecekmiş. Birdenbire 
bu kadar büyük ve ağır yükler altında kalan 
Hükümetiniz vaziyeti huzurunuzda teşrih ve icap 
eden tedbirleri birer birer arzettikten sonra müsa
adenizi rica etmiş ve parafınızdan da Hükümete 
lâzım gelen salâhiyetler verilmişti. Bu arzettiğimiz 
tedbirleri derhal aldık. Bunu bizden esirgemiyen 
Meclis tamamen ihtiyaca tekabül edecek bir salâhi
yetle bizi teçhiz etti ve Hükümet te onu lüzumsuz bri 
gün kullanmadı. Diğer taraftan Türk milleti kendi 
şuur ile, kendi hareketlcrilc, Hükümetin atılmış 
olduğu bu cereyanı büyük bir mikyasta tekvin 
etmiş oldu. Gerek Hükümetin bu kanunla ve ge
rek milletin kendiliğinden almış olduğu tedbirler, 
girişmiş olduğumuz bu mücadeleyi her kesin tah
min ettiği zamandan çok daha az bir zaman içinde 
bu günkü memnuniyetbahş neticeye getirmeğe 
kifayet etti. Bu günkü vaziyet; 16 ağustosta 
başlıyan İngiliz lirasının makûs cihetten tazyiki

ndir. Öyle bir tazyik ki alelade mevsimlerde ilk 
baharda başlıyarak tedricen bu devre kadar devam 
ettiği halde bu sene 16 ağustosta başlıyarak bir
denbire şu rakamlar dahilinde tazyikatını göster
miştir: Piyasa 11 ağustosta halkın ihtiyacını temin 
ettikten sonra 1 500, 18 de 7 500, 19 da 12 000, 
21 de 9 500, 23 te 242 500, 25 te 122 bin küsur, 
27 de 42 500, 28 de 88 000, bir eylülde 129 000 
ve ondan sonra da her gün 20, 30, 40, 50, 60 bin 
İngiliz lirası arasında fazla bir İngiliz lirasını mu
bayaa etmek imkânını bize vermiştir. İmkân sa
dece Hükümetin burada arzettiğim erkamı muba
yaa etmekten ibaret olmamıştır. Aldığımız tedbir
ler arasında bir kısım şirketler ve bir kısım 
Devlet müesseseleri dövize tahvili iktiza eden me-
baliği, sermayeyi geriye bırakmış bulunuyor
lardı. / 

Bütün bu ihtiyaçlar kamilen tatmin edilmiş, 
konsorsiyumun paramızı müdafaa için '' sarf ettiği i 
mebaliğ kamilen geri alınmıştır. Maliye Vekâle-I 

tinin elinde bulunan (dispozisyon) İngiliz lirasına 
tahvil edilmiştir. Ve öyle ümit etmekteyiz ki em
tiamızın harice şevkinde şimdiye kadar cereyan 
eden şekil nisbetinde ihracat devam edecek olur-. 
sa . bu memleketin parasının kıymeti istikrara 
doğru çok yaklaşmış bir vaziyete geçmiş buluna
caktır. Bundan evvel arzetmiştim ki paramızın 
en mühim ve bütün iktisadiyatımızı hurdehaş eden 
tesirafmdan birisi de muhtelif mevsimler arasında 
hasıl olan farklardır. Bu farkları muhtelif şekillere 
göre şu suretle hesaplıyoruz: 

1925 senesinde Türk lirasının en yukarı kıyme-
tile, en aşağı kıymeti arasındaki fark 178 kuruş
tur. ' • • • • . ' ,. 

1926 senesinde bu fark 147 kuruşa düşmüştür. 
1927 senesinde 87 kuruşa tenezzül etmiştir. 
1928 de 56 kuruşa düşmüştür. 
Arzettiğim gibi geçen seneki vaki olan büyük 

tehalük daha büyük bir kâr yapmamakla beraber 
Türk parasının kıymetini 118 kuruş arasında teha-
lüf ettirmiştir. Bundan maada arkadaşlar İnli
yorsunuz ki, Türk parasının son sekiz aydan beri 
kıymeti çok az bir fasıla içinde tutulabilmiş ve 
öyle ümit. etmekteyiz ki bu fasıladan daha büyük 
bir fasıla kaydetmeksizin seneler geçtikten sonra' 
istikrara doğru tamamile varmış olacağız. 

Maruzatımın tamam olabilmesi için aldığımız 
tedbirler arasında halkın ihtiyaeatmı tehir eden 
tavik eden, küçleştiren hiç. bir danesinin mevcut 
olmadığını huzurunuzda tekrar etmeği vazife bi
liyorum. Aldığımız bütün tedbiri kâmijen Hü
kümetin kendi vücudu üzerine ve Hükümete 
mensup müesseselerin vücudu üzerine ve birde 
imtiyazlı bir mevki sahibi olan ve paranın kıyme-
tile büyük alâkalan bulunan büyük müesseseler 
üzerinedir. Ticarî ihtiyaçtan dolayı hiç bir döviz 
talebi tehir ve talik edilmemiştir. Bundan maada 
ihracat tacirlerinin ne dövizleri ve ne de ihracat
ları hakkında en ufak bir kay t konulmuş değildir. 
Bilakis memleketin inkişafı için onların umu
mî bir serbesti içinde çalışmaları daha hayırlı adde
dilmiştir. Hükümet bu İngiliz lirası tazyiki altın
da kaldıktan sonra Hükümet makinesi dahilinde 
ve Hükümet makinesi haricinde gerek bu işi bilen 
ve gerek hukukî mütaleaları çok yüksek bulunan 
arkadaşlarla istişare ettik. Gördük ki Devlet Ban
kası hakkında Büyük Meclisin vermiş olduğu hu
kuk ve salâhiyeti istimal edebilmenin imkânı yok
tur ve sizlerden de istediğimiz lâyihai kanuniyc-
ııin başka bir şekilde tatbikına mahal ve imkân 
mevcut değildir. Onun için sadece Büyük Mec
lisin salâhiyeti dahiline giren bir meselede çok 
müstacel bir mesele olmak itibarile huzurunuza bir 
an evvel gelerek bu lâyihai kanuniyenin müstaceli
yetle kabulünü rica etmek vazifesini aldık. 

Yalnız bütün efkârı umumiye bilmelidir ki almış 
olduğumuz ilk tedbirler Türk parasını koruma 
tedbirleri idi. Yani Türk parasının sükuttan vika
yesi tedbirleri idi. Bu tedbir, Türk parasının 
fazla kıymet almasına mani olucu bir tedbirdir. 

il 
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Paranın ne sukutu, ne suudu memleket iktisadiya
tı için eyi olmadığından paramızın kıymetinin lü
zumundan fazla artmasına mani olucu bu kanunu 
başka bir istikamette istimal edeceğimizi zanneden
ler aldanırlar. 

Huzurunuzda bütün efkârı umumiyeyi tenvir et
mek isterim ki bu kanunun manası, muhteviyatı 
bir tek istikamete müteveccihtir. O da Türk pa
rasının fazla kıymetlenmesine mümkün olduğu 
kadar mani olmaktır. Büyük Meclisin bu gibi mc-
sailde şimdiye kadar almış olduğu her tedbiri bir 
tek akıbet beklemiştir, muvaffakiyet akıbeti, ile
riye doğru akıbeti.- Müzakerelerinizle bir kat daha 
tekâmül edeceğini kuvvetle ümit ettiğim bu lâyi-
hai kanuniye de bir tek akıbete nail olacaktır, mu
vaffakiyet ve memleketi ileriye doğru götürmek a-
kıbeti!.' ( Alkışlar). ' • 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı efendim? _^„ I—-—*""'' """--

X , Fet^Bey^C-Gümü^şâlîe*')"*^ Muhterem efendi-il 
rier";' epi bir zamandanberi gaybubet etmiş oldu-
| ğum bu kürsüye bu defa bir mukabil fırkanın-
i reisi sıfatile geldiğim zaman Hükümetin fırkamı-^ 
i zın prensiplcrilc tearuz eden siyasetini ve bilhas-
I sa malî ve iktisadî sij'asetini tenkit etmek için' 
J söz süylemek isterdim. Fakat işidiyorum ki Hükû-j 
i met bu kanunu Meclisten geçirdikten sonra istifa' 
i etmek niyetindedir. Bugün,v yarın istifa edeceği 
; anlaşılan, işidilen bir Hükümetin siyasetini uzun 

edildikten sonra paramız sabit'bir kıymeti haiz 
olmak lâzım gelir. Halbuki hepiniz bilirsiniz ki 
paramız müstakar değildir. Paranın kıymetinin 
müstakar olabilmesi yani istablize olabilmesi de
mek, altın esası üzerine müstenit olması demektir. 
Altın esası üzerine tesbit edilecek olan bu kıyme
tin dahil ve hariçte, herkes tarafından bilâ şüphe 
tanınması demektir. Ve her hangi bankaya veya 
şubesine irae ettiğiniz zaman mukabilinde altın a-
lınabilmesmi temin etmek demektir. Binaenaleyh 
paramızı ihraç eden bankanın depolarında; teda
vülde bulunan paranın muayyen bir miktarına 
tekabül edecek altın bulunması iktiza eder. Vazi
yetin bu merkezde olmadığı cümlenizce malûm ol
duğu için bu günkü tedbirin paramızın kıymetini 
daimî bir surette müstakar kılacak bir tedbir ol
duğunu zannetmemenizi rica ederim. Paramız 
müstakar değildir. Bundan naşi bir memlekette 

] müstakar olmıyan paradan tevellüt edebilen bil
cümle mahazir elyevm memleketimizde mevcuttur. 
O mahazir nedir? Evvelâ paramızın iştira kabilijTc-
tiniıı azalması, saniyen bu günkü kıymetinin ya
rın ne olacağı malûm olmaması. Halicin ekseriyeti 
böyle bir parayı, binaya veyahut daha emin 
bulduğu yerlere vazetmek mecburiyetini hisset
tiğinden halkta tasarruf etmek imkânı münselip 
olmaktadır. Para müstakar olmayınca bittabi 
bilûmum eşya fiyatlarında da kararsızlık olmakta 
ve bundan naşi memleketin umumî ticareti, zararlar 

ni bir çehre ile Meclise arzı vücut edecek- olan 
Hükümetin programını dinlemek ve şimdiye kadar 
takip ettiği siyasetten ne gibi bir tashihi meslekte 
bulunduğunu anlamak veya eski siyasetin aynını 
takip edip etmiyeceğini görmek ve bilhissa ne 
gibi tesirat altında istifa etmek mecburiyetinde' 
bulunduğunu tetkik etmek için intizar etmek lâ
zımdır. Binaenaleyh bu günkü sözlerim, sırf el
yevm ruznamemizde bulunan kanunun müzake-; 
resine ve dolayısile millî para siyasetimize taallûk 

.. edecektirfMuhtefehr "Başvekil Meclisi Ievkalâcle 
içtimaa davet için kendsinin gördüğü esbabı geçen 
celsede izah ettiği sırada diyorlar k i : ( artık 
millî paranın sukuta karşı mıılıafazası endişesin
den bu' gün âzâde bulunuyoruz, buna mukabil millî 
paranın kıymetinin sadece yükselmesi ihtimali kar-
şısındayız..) bu sözler paramızın bugünkü vaziyetini 
ifade eden sözler midir? Millî paramızın bu gün 
yarın ve umumiyetle uzak bir istikbalde alacağı 
vaziyeti irae eden sözler midir? Bunun tamamile, 
vuzuhla anlıyamadık: Eğer yalnız bu günkü va
ziyete münhasır ifadelerse, tabiî tamamen doğ
rudur. Yok Türk parasının bu gün, yarın ve is
tikbaldeki vaziyetini ifade edici bir şekil ise bu
nun doğru olmadığı itikadındayfm. Çünkü bu ka
nun Malûmu Âliniz paramızın.-kıymetinin yüksel
mesine karşı .alınmış bir tedbiri ihtiva ediyor, esa
sen paramızın sukutuna karşı evvelce ittihaz edil
miş tedbirlerle bu sukut tevkif edilmiş olduğun-

uzad'ıya tenkit etmekten ise yeni gelecek olan, ye-1görmektedir, işte bütün bu mahzurlar memle-
j/kette iktisadî inkişafın yürümesine, yükselmesine 
mani olmaktadır. O halde mevzuu müzakere olan 
bu kanun ne gibi bir maksadı temin etmek için 
Meclise getirilmiştir?... Memleketimiz gibi bir zi
raat memleketi olan yerlerde Malûmu Âliniz mah- • 
sulâtı zii'aiye muayyen aylarda kemale erer ve o 
aylarda ihracat başlar. 

Bu aylar senenin iki ve nihayet üç ayına münha
sırdır. Nihayet kısa bir devre aittir. Kısa bir 
devrede memleketin en mühim ihracatı icra olun
mak mecburiyeti verdir. Bu mecburiyete mukabil, 
ithalât ticareti senenin bütün aylarına inkisarn* 
ediyor. Bu ihracat dolayısile memlekete vürud 
eden İngiliz veya ecnebi paralarına tekabül edecek 
kadar ihtiyaç göstermemektir. İthalât ticareti on 
iki aya münkasem olduğu halde üç ay zarfında mem
lekete girecek olan bütün ingiliz lirasının ve ecnebi 
dövizin ( absorbe) olmasına imkân yoktur. Binaen
aleyh ingiliz lirası fazla miktarda piyasaya arzolun-
makta ve buna mukabil olarak ta az talep edilmek
tedir. Arz fazla olunca, talep az olunca, bittabi 
fiyatlarda kararsızlık hasıl olacaktır. Bu suretle 
ingiliz lirasının kıymeti azalır, veyahut daha 
doğrusu Türk lirasının kıymeti ziyadeleşmeğe 
başlar, bu hadise malûmunuzdur ki yalnız^ bu seneye 
münhasır bir hadise değildir. Çünkü büt'\in seneler 
zarfında tekerrür -eden bu hadisenin bu sene başka 
bir netice tevlit etmesi neden ileri gelmiştir. Muhte
rem Maliye Vekili B. in buyurduğu gibi ingiliz lirası 

dan birden yükselmesine karşı da bu kanun kabul ' tazyikinin altında' kaim aklığımızın esbabı nelerdir. 
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Bunu izah etmek isterem. Evvel emirde malûmunuz-
ki 'bit sene millî parayı koruma kanunu mucibince 

l döviz mubayaa etmek serbest değildir, yalnız ticaret 
jerbabına münhasırdır. Onlar da yalnız yapabilecek
leri muamele üzerine ingiliz dövizi almakla mükel
leftirler. Bu kayit dolayısile memleketimize dahil 
olan ingiliz liralarına mukabil kâfi derecede talep ol
madığı için Türk lirası yükselmek mevkiine düş-
mştür. Eğer bunu serbest bırakacak olursak, bittabi 
ingiliz liralarının kâfi miktarda alıcısı zuhur ede-
miyecek buna mukabil Türk lirası kesbi kıymet 
edecek ve binaenaleyh bu gün bir ingiliz lirasına 
mukabil 1030 kuruş elde etmeyi düşünen bir müs
tahsil, bu serbesti neticesinde Türk lirası (900) e 
yükseldiği takdirde bir ingiliz lirasına mukabil 
ancak (900), (950) kuruş elde etmiş ve bundan 
naşi müstahsillerimiz mutazarrır olacaktır. Bu 
itibarla Hükümetin düşündüğü tedbir, müstahsil
lerin menfaatına ve paramızın muvakkat bir surette 
istikrarına hadim olduğu için, fırkamız tarafından 
tasvip edilmiş olduğundan bu kanuna fırkamız 
reyini esirgemiyecektir. 

• Kanunun maksadı nedir? Nasıl ifayı vazife ede
cektir? Malûmu Âliniz fersudeleşen veya her 
hangi bir suretle tebdili iktiza eden evraka muka
bil, Osmanlı Bankasında 120 milyon lira kadar 
- rakamını pek eyi bilmiyorum - para mevcuttur. 
Bu mevcut olan paralar bu defa az olan ingiliz 
lirası talebini ziyadeleştirmek için tedavüle çıka
rılacak ve tedavüle çıkarılan bu Türk paraları 
yerine bankanın sandığına ingiliz liraları kona
caktır. Istihsalât ve ihracat zamanı olan üç ay 
zarfındaki bu arza mukabil diğer aylarda İngilize 
olan ihtiyaç yavaş yavaş kendini hissettirecek ve 
binaenaleyh gerek Hükümet, gerek tüccar ihtiyacatı 
için İngiliz mubayaasına mecbur olacaktır. Muba
yaa edidikçe hasıl olan Türk lirası ingiliz lira
larının yerine girecek ve ingiliz lirası mubayaa 
etmiş olanların elinde kalacaktır. Binaenaleyh 
kanunun mekanizması bu suretle devam ettiği 
takdirde bazılarının zannettiği gibi, bu kanun 
karşılıksız evrakı naktiye çıkarmak ve ( enflasyon) 
dedikleri ameliyeye katiyyen müşabih değil
dir. Bunu karşı fırkanın reisi olmak sı-
fatile efkârı umumiyeyi tatmin etmek mec
buriyetini hissettiğim için * arzediyorum. Ta
mamen bu gibi endişeler zaittir. Bu 
çıkarılan paralar sandıkta mahfuz olan paraların 
mukabilinde çıkarılmış olduğu için-hiç bir endişe 
ve tehlike varit olmaz. Bunu efkârı umumiyeye bu 
kürsüden söylemek isterim. (Bravo sesleri, alkış
lar) Bu kanun ne kadar bir istikrar temin edebilir 
ve bu istikrar ne kadar bir müddet devam ede
bilir? Bunu tayin etmek; bundan sonraki aylarda 
gerek Hükümetçe, gerek ticaret erbabınca ecnebi 
dövize hasıl olacak ihtiyaç miktarını tayin etmek 
demektir. Bunu ise burada tahmin etmek müm
kün değildir. Fakat her halde bu kanun tahmi-
nata göre.altı,, yedi ay kadar paramızı müstakar 
bir halde tutmağa kifayet edecektir. İşte efendi

ler, bu filî istikrar zamanında Hükümetin yapa-
/cağı en mühim vazife, paramızı altın esasaı üze-
İrinden istikar ettirmek için ciddî ve esaslı tedbir 
llalmaktır. Bendeniz o iddiadayım ki Hükümet bu 
tedbiri almakta pek çok geç kalmıştır. Bu tedbiri 
bundan iki sene ve belki her halda bir sene evvel 
almak kabil idi. Paramızın bu-suretle tahavvülüne 
set çekerek umumî ticaretimizin kararsızlığını 
mucip olmak caiz değildi. Buna mani olabilirdi. 
Vakıa bazı ufak tefek tedbirlerle Hükümet para
nın istikrarını temin için bazı çarelere tevessül 
etmiştir . Tevessül ettiği bu çarelerin en başlıcası 
bazı mütehassısların fikir ve mütaleasmı almaktır. 
Bundan iki buçuk sene evvel İş Bankası tarafından 
(Fiserig) namına bir mütehassıs celbedilmiş ve bu 
meselenin tetkiki kendisine havale edilmişti. Son tet-
kikattan Fiserigin tetkikat ve mesaisi neticesi yaptı
ğı raporun ne neticeye müncer olduğunu bilmiyo
rum ve zannediyorum ki efkârı umumiye de bundna 
bihaberdir. Bu rapor bu suretle hükümsüz kaldıktan 
sonra MJLisyü Müller namında Almanyadan bir müte
hassıs celbedıTmîş^elımuru maliyemizi tetkik ederek 
İslah etmek ne gibi tedabire mütevakkıf ise bunları 
Hükümete bildirmesi kendisine teklif olunmuştur. 
Müsyü Müller uzun zaman Maliye vekâletinin bütün 
v~esaıkmı~tetkik etmiş ve daha _ memleketin tetkiki 
icap eden bilcümle vesaikma müracaat etmiş, gayet 
dikkatli bir rapor tanzim eylemiştir. Bu rapor ne 
oldu efendiler? bu raporun tanzimi tarihinden 
sonra ne kadar zaman geçti? her halde şunu biliyo
rum ki rapor bittikten ve Hükümete tevdi edildik
ten sonra gayet mahrem bir surette masalarda 
saklanmıştır. Her nasılsa gazetelerden birinin eline 
geçen bu rapor neşrolunduktan sonra, Hükümet 
bunu efkârı umumiyeye. bildirmek mecburiyetini 
hissetmiştir. Böyle gazetelere verilebilecek ve bunda 
mahzur görülmiycek olan bir raporun bir sene evyel 
hatta Meclis âzasından mahrem kalması neye 
hamlolunabilir? Müsyü Müllerin raporu zannolun-
duğıı ve muhterem Başvekilin Sivas'ta irad ettiği 
nutukta buyurdukları gibi yalnız masarifi harbiye 
ile şimendifer masarifini tetkik etmiş bir rapor 
değildir. Efendiler, bu rapor bütün iktisadî bün
yemizi tamamile tetkik etmiş, tahlil etmiş, hastalı
ğımızı meydana koymuş ve bu hastalığın tedavi 
çarelerini ileri sürmüştür. Bu raporun dikkatla 
ve ehemmiyetle bütün arkadaşlar tarafından okun
ması pek istifadeli olur mutaleasmdayım. Müsyü 
Müllerin raporu bu suretle hasır altı edildikten 
sonra bazı arkadaşlar - meclis müzakeratından 
hasıl ettiğim intiba üzerine soyuyorum -Hükümete 
vaziyetin vehametini söylemekte, Hükümeti ikaz 
etmekte kusur etmemişlerdir. Fakat o zaman Hükû-; 
metçe bütün bu mutaleat reddedilmiş, paramız 
gayet sağlamdır. Siz bir takım ecnebilerin, haricin 
propagandasına kapılıyorsunuz. Bunlar hükümsüz
dür paramız böyle kuvvetli, şöyle kuvvetli yolunda 
beyanatla .bütün bu endişeler.izale*edilmek istenil
miştir. Halbuki bu sözler kavaidi iktısadiyeyi 
durdurmağa kâfi gelmemiş, aylar geçtikçe paramı-
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zm sukutu ziyadeleşmeğe başlamış ve tam 1140 min etmesi iktiza ederdi. Çünkü; buradaki kanaat-
kuruşa kadar inmiştir. Efendiler, tam bu zamanda j lerinden anlaşılacağı veçhile ithalâtımız geçen 'se-
Hükûmet harekete gelmiştir, ve malûmunuz olan neye nisbetle fevkalâde ve mühim miktarda tena-
hal paramızı koruma kanununu meclisinize kabul; kus etmiştir. Yeni gümrük kanunu mucibince ve 
ettirmiştir. Paramızın maruz olduğu tehlikeyi j ihracat dolayısile memleketimize dahil olacak İngi-
görmekte 7ok gecikmiş olan Hükümetin basiretkâr-
İığına inanmak benim için bir az güçtür. Bu gibi 
basiretsizlikle idare olunan malî siyasetimizi bir 

liz lirasına ecnebi dövizi (absorbe) edecek kadar 
ihracatımız yoktur. Bu Maliye vekâletince malûm 
olan bir keyfiyet idi. Malûm değilse gümrük ista-

muvafakiyet harikası gibi göstermek te müşküldür, tistiklerinc bakmak kâfi gelecekti. Filhakika it-
Efcndiler! bu muvafakıyet harikası istatistik- halat ticaretimiz 1925 senesinde 241 milyon 6 yüz 

lcre ve rakamlara müstenit olmak lâzımdır. İddiayi 
mücerretle bunun muvaffakiyet veya ademi muvaf
fakiyet olduğu isbat edilemez. Vakıa millî parayı 
koruma kanunu paramızın panik halinde sukutuna 
mani olmuş ve bir istikrar tevlit etmiştir. Bunun 
faydası gayri kabili inkârdır. Fakat diğer cihetten 
bu kanunda münderiç olan bazı ahkâm kredinin 
eksilmesini' de bais olmuştur ve bu günkü günde 
faizin resmî bankalar tarafından %19, %20 ye de 
çıkarılmasına sebep olmuştur. Dün Hakimiyeti Mil
liye gazetesinde intişar eden bir refikimizin maka
lesini dikkatle okudum. Orada diyorlar ki paranın 
bu derece ağır ve pahalı faizlara tabi olması yalnız 
bizim memlekete münhasır değildir. Etrafımızdaki 
komşuları da nazarı itibara alırsak ezcümle Ro-
manyada %20, %30 derecesinde faizla para veril
mektedir. Muhterem refikimizin bu rakamları ne
reden aldığını ve bu rakamların Romanya ahvali 
maliyesinin hangi devrine ait olduğunu bilmiyorum. 

Mahmut E. (Siirt) — Müsyü Ristin raporun
dan... 

Fethi B. (Gümüşane) — Demek ki; istikrar
dan evvel olacaktır. 

Mahmut B. (Siirt) — İslahat esnasında. 
Fethi B. (Gümüşane) — Filvaki İslahattan 

evvel Müsyü Ristin verdiği raporda bu rakamlar 
bulunabilir. Çünkü; o zaman Romanyalım vazi
yeti maliyesi ve vaziyeti iktısadiyesi bu gün bizim 
vaziyeti maliyemizin ve vaziyeti iktısadiyemizin 
aynidir. İşte benim iddiam; bizim içinde bulundu
ğumuz bu günkü vaziyetten kurtulmamız için esas
lı tedbir almaktır. İstikran temin etmek için ciddî ve 
esaslı tedbirler almak lâzımdır. Her halele muhte
rem refikimiz, Romanyada bu günkü faizin ne 
kadar olduğunu öğrenmek isteseydi, telefonla bir 
bankaya müracaat ederler ve tahkik edebilirlerdi. 
Her halele resmî Iskonto dedikleri gibi %20 değil 
%9 raddesindedir. Binaenaleyh emniyetli bankalar 
her vakit %9 la kolaylıkla para temin edebilirler. 
Vaziyet öyle değildir. 

Efendiler; bu kanunu geçirmek için Hükümetin 

bin lira kesirsiz yuvarlak rakam arzediyorum. 
1926 senesinde 234 700 000 lira; 1927 senesinde 
211 400 000 lira; 1928 senesinde 223 -500 000 lira; 
1929 senesinde gümrük kanununa takaddüm eden 
aylarla onu müteakip aylarda 256 000 0000 liradan 
ibarettir. Binaenaleyh buyurdukları gibi o sene yüz 
milyon fazla ithalât yapılmış değildir. Yalnız 33 
milyon bir fark görülmekledir. 1929 senesinde 256 
milyonluk ithalât yapıldı. 1930 senesinin ilk altı 
ayı zarfında tabii tekmil sene için istatistik almağa 
imkân yoktur. 68 milyon ithalât ticareti olmuştur. 
1929 senesinin ilk altı eyı zarfında buna mukabil 
.121 milyon 400 bin lira ithalât yapılmıştır. Bina
enaleyh geçen senenin ilk altı ayı ile bu senenin 
ilk altı ayı zarfındaki ithalât arasında 52 milyon 
300 bin liralık bir noksan vardır. Bu noksan itha
lâtta elbette gümrük tarifesinin tesiri olmuştur. 
Fakat buna âmil olan yalnız bu mudur? bu cihet 
de şayanı tetkiktir ve zannederim ki; halkın iştira 
kabiliyetinin azalmış olması da, bu ithalât ticareti
nin azalmasını-mucip olmuştur. Vakıa ithalâtın 
azalmışolması tediye muvazenemizi temin edeceği 
itibarile şayanı memnuniyettir. Fakat aceba geçen 
sene ile bu sene zarfında, dahildeki fabrikalarımız 
ve yahut dahilî masnuatımız 52 milyon liralık bir 
iş yapabilecek kadar piyasaya mal çıkarmış mıdır, 
yoksa halkın ithalât yapmak hususundaki iştira 
kabiliyetinin azalması, bu suretle ithalât ticaretinin 
azalmasına mı sebep olmuştur?. Bunu da tetkik 
etmek lâzımdır. Bunda zannederimki: her iki cihe-
itnde tesiri olmuştur. Bilhassa halkın iştira ka
biliyetinin azalmış olması buna en büyük bir âmil
dir. Bu meydanda iken efendiler; yani bu senek i it
halâtımızın bu kadar az olacağı meydanda iken, bunu 
haziran ayında Meclise izin verilmezden evvel tet
kik etmeğe imkân yok muydu?. 

Mazhar Müfit Bey (Denizl i) — Mektep tale
besi değiliz. îzinle gitmeyiz biz. 

Fethi B. ( Gümüşane ) — Affedersiniz o mak
satla söylemedim. Öyl bir sui maksat hatırımdan 
geçmemiştir. Ondan sonra efendiler Hükümetçe de 

Meclisi fevkalâde surette içtimaa davet.etmesini de j pek alâ malûmdur ki haziran ajanda konsorsiyom 
başiretkârlıkları için pek büyük bir delil olarak j verdi, millî paramızı koruma kanunu vardı. Bina-
görmiyorum. Çünkü; efendiler! bu kanunu mucip, enaleyh mahsulât zamanında memlekete girecek 
olan hadise; fazla miktarda piyasaya İngiliz lira-'olan ecnebi dövizi kolaylıkla absorbe edilmiyc-
sınm gelmesi hâdisesi, her sene tekerrür eden bir! çektir. Bu itibarla bunu o zaman derpiş edip kanun 
hâdisedir.Bunu, tekerrürü'zamanın a kadar beklemek yapmak daha muvafık olurdu, Bu kanun için mec-
ieap cimez 3-4 ay evvel bu hâdise pek âlâ kolaylıkla İisi fevkalâde bir surette içtimaa davet etmek ve hal-
tahmin edilebilirdi. Böyle bir hâdisenin tekevvün ki Hükümet karşılıksız para mı"çıkarıyor gibi birta-
edeceğini Maliye Vekili Beyefendinin pek-alâ tali-'kim endişeye düşürmek caizmi dir? 

- 1 4 -



I : 8 2 2 5 - 9 - 1 9 3 0 C : 1 

Ali Saip Bey ( Urf a ) — Bu vesile ile zati âli
nizi dinlemiş olduk. 

Fethi Bey ( Grümüşane ) — Biraz daha bekliye-
bil irdiniz 

Arkadaşlar; biz bu kanuna rey vereceğiz. Uç 
noktai nazardan rey vereceğiz. Evvel emirde bu 
kanun bir istikrarı temin eder. Muvakkat te olsa 
paramızın istikrarını temin eder. Fırkamızın pren
siplerinde, paramızın istikrarını temin için ciddî 
ve esaslı tetbir almak en esaslı bir mesele olarak 
dahildir. Bu itibarla bu kanuna rey vereceğiz. Fa
kat bu kanuna rey vermemiz, Hükümetin bütün 
siyasetine itimat ettiğimizi ifade etmez. O manada 
telâkki buyurmamanızı rica ederim. 

Efkârı umumiyede bu kanunun paramızı hiç 
bir suretle tehlikeye düşürmediğini alenen göster
mek için fırkamız fırkanızla beraber birleşerek rey 
vermeyi de memleketin menfaatine muvafık gör
müştür. O noktai nazardan da rey vereceğiz. Sonra 
efendiler yaptığımız muhalefet şuursuz bir muha
lefet değildir. Memleketin menfaatine muvafık 
olan tedbirler, geldiği zaman fırkamız bu tedbir
leri her türlü muhalefet fikrinden azade olarak 
kabul eder. Bunu da efkârı umumiyeye göstermek 
için bu kanuna rey vereceğiz arkadaşlar. Müta-
leatım bundan ibarettir. 

V v Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
* Muhalif parti lideri Fethi Beyefendi Hükümetin 

istifa edeceği şayiasına istinaden, Hükümet ma
dam ki istifade edeceklerdir, onun için esaslı prog
ramlan hakkında söz söylemek zaruretini hisset
miyorum, bir daha Hükümete programlarını 
görüp icraatını ondan sonra tenkit edece
ğim, buyurdular. Zannederim ki bundan kastları; 
Hükümet istifa ederse, bütün kusurları bundan 
ibaret, orta yerde başka bir mesele kalmıyacaktır 
demek olacaktır. Çünkü biz arkadaşlar, samimî 
kanaatlerimizi son gün dahi icra ederiz. Ve sa
mimî kanaatlerimizi düştükten sonra dahi ni
hayete kadar müdafaa etmek cesaretini kendi
mizde görenlerdeniz. (Alkışlar) Kanunu bittabi 
Fethi Beyefendi her akli selimi sahibinin söyliye-
ceği sözlerle takviye ettiler. Bundan dolayı ken
dilerine teşekkür ederim. Hakikaten kanunumuz 
nadir kanunlardandır. Ve efkârı umumiyede mu
halif, muvafık, dahilde ve hariçte, hatta muh
telif cereyanlara tabi muhtelif bankalar nezdinde 
ayni müşahede ve ayni zaviye altında. görünüyor. 
Yalnız kanunun hututu asliyesine böylece temas 
ederken, öyle tahmin ediyorum ki bu kanuna 
Hükümetin 'lüzumundan fazla bir kıymet ve ma
hiyet atfettiğini Fethi Beyefendi istidlal eder gi
bi olmuşlar. Biz bu kanunla, geçen sene huzuru
nuzda teklif ettiğimiz gibi giriştiğimiz uzun ve 
çetin bir mücadelenin nihayet ikinci safhasında 
bulunuyoruz. Arkadaşlar, iktisadî meseleler öyle 
meselelerdir ki ; bunları bir darbei kalemle, bir 
tek maddei kanuniye ile, bir emir ile, bir işa
retle tebdil etmenin imkânı-yoktur. Bütün hare
kâtı iktısadiyede muhtelif tecrübelerin verdiği 

mahsulleri birer birer gördükten sonradır ki he
defe doğru yaklaşmakta olduğumuz kanaati biz
lerde tekevvün eder. Ve safha, safha mücadeleyi he
defe kadar götürmüş oluruz. Fethi Beyefendi pek 
âlâ bilirler k i : dahilî bünyesi çok az hırpalanmış 
ve harpten muzaffer çıkmış ve muzafferiyetin bir 
çok semerelerini de tevali eden seneler zarfında 
toplamış olan Fransa, kuvvetli iktisadiyatına rağ
men harpten sonra tam on sene zarfında yani 
bundan iki sene evvel parasında istikrar yapabil
miştir. Fethi Beyefendi, bizde bu istikrar bundan 
iki sene evvel yapılabilirdi, fakat tedbir alınma-
mücadclc etmek mecburiyetinde kalmıştır. On sene 
mücadele etmek mecburiyetinde kalmıştır, on sene
den sonradır ki parasını istikrar yoluna sevket-
miş ve kanunen istikrar yapabilmek kuvvetini 
kendisinde bulmuştur. Çok daha kısır topraklar 
üstünde, çok daha cılız şeraiti iktisadiye altında 
çalışan arkadaşlarının ise, seneler zarfında kay
dettikleri neticeyi çok ümit ediyorum ki takdir 
buyuracaklardı. Bunu bizden esirgediler. Rakam
lar arasındaki münakaşalara gelince: filhakika 
arkadaşlar huzurunuzda, dört ay kadar az bir za
man zarfında yüz milyonluk fazla mal 
»•eldi sözünü tekrar etmiştim. Burada bulu
nan ve memleket harekâtı iktısadiyesini ya' 
kından takip etmiş olan arkadaşlar pek alâ bu sö
zümün hakikî manasının ne demek olduğunu tama
men anladılar. Ben demedim ki, bir sene içinde 
yüz milyon liralık fazla bir mal aldık. Ben de
dim ki, dört ay içinde yüz milyon liralık fazla 
bir mal aldık. Bu cereyana memleket efkârı umıı-
miyesi müteaddit defalar temas etmişti. Bunlar
dan birisi tarife kanunu yapılırken muhtelif tüc
carlarımız, muhtelif mütehassıslarımız aceba hacim 
ve siklet üzerinden alınacak olan resim kıymete 
nisbet edilirse, aldığımız resmin kıymetine nazaran 
nisbeti kaç derecededir. Uzun hesaplardan sonra 
varılan kanaat bittabi bir az ihtimali olmakla bera
ber % 10 ilâ 11 kıymeti arasında değişmekte olduğu 
şeklinde idi. Hatta tarifeye ait kanunun en kuvvetli 
esbabı mucibesini bu nokta teşkil ediyordu. Bi-
dayeten %19, %20 arasında bir nisbet dairesinde 
resim almak için, hacimler üzerine sikletler üzerine 
konmuş olan resmin bu defa ayni nisbete vasıl olmak 
için beher okkasına, beher hacmine ne kadar resim 
koymuş olalım ki tarifeyi ilk yaptığımız zaman al
makta olduğumuz resmi bundan sonra da almış ola
lım. Çünkü hiç bir suretle istemedik ki memnuiyet-
kâr bir sa]ıaya geçelim ve dünya ile rabıtamızı ve alâ
kamızı keselim. Asla böyle bir düşüncemiz yoktu 
o kadar yoktu ki nihayet tarifemiz için düşündü
ğümüz hedef kıymetini geçen, %19 ve %20 üzerm-
den bir vergi alalım vaziyetinden ibaret idi. Bit
tabi bu (%19) ve (%20) yi tesbit ederken memle
ket mamulâtı dahiliyesini himaye edebilmek için 
bazı yerlere hiç zam yapmadık. Bazı yerlerde hatta 
tenzilât yaptık. Bazı yerlerde de kâfi miktarda îam 
yaptık. Bu resimlerin yekûnu umumisidir ki (%20) 
derecesinde resim alır vaziyetine yeniden bizi ge-
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çirdi. işte bu fikir konuşulurken anlaşıldı ki bu 
memlekette resim olarak gümrüklerden aldığımız 
verginin yekûnu kıymetinin ( % 1 0 ) u nisbetinde-
dir ve Maliye vekâleti dört ay zarfında tahsil ettiği 
vergilerin yekûnu umumisine nazaran on buçuk ilâ 
oır bir milyon lira kadar bir fazla varidat âlmışr 
ti. Yani sadece dört ay içinde rüsum şeklinde güm
rüklerce 10 milyon liralık kadar bir ithalât olmuş
tur. Bunun yekûnu umumisi de biraz'evvel" arzetti-
ğim nisbet göz önüne getirilirse görülür ki 10 mil
yon fazla bir resim almamız için yüz milyon liralık 
fazla bir malın içeriye girmiş olması lâzımdır. Ee-
sim alınan mallar fazla girmiş ise belki sikletleri ve 
saire itibarile 110 milyon olabilir. Belki 95 milyon 
lira olabilir. Fakat tamamile yüz milyon olmak ihti
mali de vardır. (95) milyonla (110) milyon arasın
da bir rakam tasavvur etmek icap eder. Yoksa Fet
hi Beyefendinin işaret ettiği gibi bütün fazlalığın 
yekûnu umumisi 30 milyon liradan ibaret değildir. 
Çünkü gümrükten dört ay zarfında almış olduğu
muz fazlai varidatı, müteakip aylar yavaş yavaş ve 
kemirilmek suretile (11) milyonluk varidata muadil 
olacak dereceye getirmiştir. 

Demek ki arzettiğim rakam ilk senenin dört ayı 
içinde vaki olan' bir tehacümü ifade etmekte idi. 
ve bu zaviye altında her kim müşahede ve tetkik 
ederse arzettiğim rakamdan uzaklaşmaz; arzetti
ğim rakam hakikati ifade eder. Senenin sekiz ayı 
tedricen bu rakamları arttırmıştır. Fisering in bir 
raporu vardı, ve bu rapor efkârı umumiyeden 
gizli tutulmaktadır. Ben soruyorum. Efendiler 
Osmanlı Bankasının malî olan bir raporu Maliye 
vekili neşretmek hakkını haiz midir? soruyorum. 
(Değildir sesleri) 

Yunus Nadi B. (Muğla) — Rapor İş Bankası-
nındır. 

\ £ Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (Devamla)— 
' ' Ben Osmanlı Bankasının, Doyçebankın hususî bir 

malını nasıl elinden alıp efkârı umumiyeye neşret
mek hakkını haiz olabilirim? ve ben; Maliye vekâ
letinin en yakınında bulunan ve ayni istiklâle malik 
olduğuna emin olduğum Türk müesseselerinin malı 
olan raporları da efkârı umumiyeye neşretmek hakkı
nın Maliye vekâletinde bulunmadığına kani olan bir 
adamım. Maamafih arkadaşlar; sadece' iş Bankası
nın mali olan bu vesikanın neşir ve ilân» edilebilmesi 
için, Fetih Beye teklif ediyorum, benimle beraber 
gelsin Celâl Bey Efendi kabul buyurursa neşir ve 
ilân edelim. Görülecektir ki bu raporda neşir ve ilân 
edildiği zaman kendi davalarını takviyeden ziyade 
zayiflettirecek vesika bulunacaktır. Müllerin rapo
runa gelince: arkadaşlar; Devlet idaresinde zaman 
zaman bir çok adamlar bir çok kıymetli sözler 
'söylerler. Her söylenen sözü hakikati mutlaka ve 
mahza telâkki ederek derhal tatbika geçmek bir az 
ihtiyatsız adamların, bir az kendi kafasından ziyade 
başkalarının fikirlerine tevdii nefseden kimselerin 

' kârıdır.(Bravo sesleri alkışlar). Bizce, herhangi, bir 
'•'- rapor üzerinde uzun tetkikat yapmadan, onun lıak-

. ' kında şahsî vicdanî kanaatlerimiz tebellür etmeden 

onun icra safhasına konulmasında hayırdan ziyade 
tehlike olur kanaati vardır. (Alkışlar) Maliye vekâ
letinde ve diğer vekâletlerde bu kabîl bir çok vesi
kalar vardır ve ben size söyliyeyim; ne için ilân 
etmediniz deyen adamlardan rica ediyorum. Ben 
henüz Istanbuldan hareket etmezden evvel gazete
lere bayanat yaptım hiç bir mahzur yoktur ilân 
edilebilir dedim. Beni bunun için mi muahaza 
ediyorlar. Bunu ıie için nazarı itibara almıyorlar. 
Bu raporu bir çok arkadaşlara okutmakla beraber 
ve nihayet Avrupaya giderken dahi ilânda bir 
mahzur olmadığını söyledim. Gazeteleri çok yakın
dan takip eden Ahmet Bey arkadaşımız ne için 
bunu nazarı itibara almıyorlar ? bilhassa arkadaşlar 
paramızın kıymeti üzerinde vaki olan harekât mü-
nasebetile meclisi davet idişimiz - cümleyi aynen 
aldım - basiretkârane hareket değildir buyurdular. 
Arkadaşlar! Meclis salâhiyetlerine karşı bütün 
teyakkuz ve intibahımızla bütün hassasiyetimizi 
muhafaza ettik: en ufak şüphe ve tereddüt hasıl 
olduğu zaman onu kendi kafamızla kendi salâhiye-. 
timizle değil doğrudan doğruya bu milletin mü
messili olan Büyük Meclisin marifetile halletmek 
cihetini teemmül ettik. Şimdiye kadar böyle olduğu 
gibi bundan sonra da mütemadiyen böyle olacaktır 
ve bunun başka türlü olacağını tasavvur etmek 
doğru olamaz, eğer biz bu hadiseyi dört ay evvel 
gormemişsek, ben soruyorum bu hadiseyi değil Tür-
kiyede hatta dünyada görebilmiş kaç kişi vardır? bir 
hadise ki 16 ağustosa kadar mütemadiyen maliyenin 
sarfettiği ingiliz liraları ile tutunmuştur. Önü
müzdeki ağustosun (16) sına kadar biz mütemadi
yen ingiliz lirası vermişiz. Maliye bu hususta bir 
buçuk iki milyona yakın İngiliz lirası vermiştir, 
konsorsiyom (200) bin ingiliz lirası vermiştir. Devle
tin bir cok ihtiyaçları tehir edilmiştir. Bütün bu 
tehiralı ve takyidat, bütün bu külfetler karşısında 
bir ay sonra iki ay sonra beş ay sonra manzaranın 
tamamen tahavvül edebileceğini kestirebilmek müm
kün müdür? zannederim ki Fetih Bey Efendide 
bunu kestirememekten mütevellit Maliye vekilinin 
kusurunu mazur görecek kadar insaflıdır. Arkadaş
lar ; bittabi bazı lakırdılar vardır ki onun doğru
luğunu, eğriliğini tamamen ölçmek imkânı yoktur. 
Fethi Bey Efendi bir sene evvelki ithalâtla bir 
sene sonraki ithalât arasında ki (50) milyon liralık 
farkı keydettikten sonra bunun en belli başlı sebep
lerinden birisi de halkın iştira kabiliyetinin azalmış 
olması ve memlekette tutunmuş olan para üzerinde 
ve diğer mesail üzerindeki tedbirlerin bir ııeticei 
zaruriyesidir. Maalesef bir az evvel söylenilen 
erkam ile bunu karşılamanın imkânı yoktur bu 
öyle bir sözdür ki tamamen aksi dahi doğru olabi
lir. Memleketin iştira kuvveti artmıştır. Çünkü 
memleket mamulat ve masnuatı memleket dahilin
de o kadar çok sarf edilmiştir ki bizi haricin emti
asından oldukça kuvvetli miktarda müstağni bırak
mağa başlamıştır. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (Devamla) — 
Arkadaşlar, iflâslardan bahis buyuruyorlar. Mem-, 
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leket maliyesi ve memleket iktisadiyatı büyük 
bir tehlike ile karşış karşıya geldiği zaban 
benim sözümdür. Ağaoğlu beni kendi sözümle 
tutmak için söylüyor. Bunun için arzı cevap 
ediyorum. Büyük bir tehlike ile karşı kar
şıya gelmiştir. Arzettiğim gibi bir milletin malî 
istiklâline hasım olan devletlerin, zehirli adam
ların propagandasile bir boydan Öbür boya kadar 
etmişlerdi. Beş ay sonra lâzım olan İngiliz lirası-
bir yanık bir alev memleketin her tarafını sar
mıştır. Manisadan köylüler ceplerindeki dört ku
ruşu İngiliz lirasına tahvil etmek için İzmire şitap 
etmişlerdi. eBş ay sonra lâzım olan ingiliz lirası
nı bu günden satın almak için pek fazla tehalük 
göstermişlerdi. Bu panik devresinde derhal âcil 
tedbirler almak lâzım geliyordu. Bu tedbirlerden 
en mühimleri maliyenin ve. müessesatı maliyenin 
bankalar nezdindeki mevduatını geri çekmekti. 
Çünkü her şeyi harice terhin ederek Türk parası 
tedarik ve bununla İngiliz lirası temin j-oluna 
gidiliyordu. İcap ediyordu ki Türk parasının ned
reti bu memlekette kendisini hissettirsin, her ara
yan Türk parasını bımlmasııı ve netice olarak 
İngiliz lirası talepleri azalsm, aldığımız bir çok 
tedbirler arasında bu tedbiri de en âcil ve en mü
essir bir tedbir olmak üzere derpiş ettik. Bütün 
memlekette bu tedbiri alırken düşündük ki arzu 
ettikleri parayı gösterdikleri teminat mukabilinde 
bulam^an büyük bazı tacirlerimiz maalesef çok 
müşkülâtla baş başa kalacak ve belki bunların 
içinde bazıları da iflâs etmek zaruretini duyacak
lar idi. Fakat arkadaşlar bütün milletin parasını 
batırmak ve bütün bir milletin iktisadiyatı sıfıra 
doğru giderken onu durdurmak için yapmış olduğu
muz fedakârlık, emin olabilirsiniz ki, her hangi 
bir memlekette bu tedbirleri, tatbik etmiş olan 
devletlerin istedikleri fedakârlıktan çok daha az 
bir fedakârlıktır. Bu tedbirleri almış olan büyük 
bir memleket benim arzettiğim manada büyük ver
giler tarhetti. Halkın elinden parayı alabilmek 
ve parayı dudurabilmek için bin bir tedbir ara
sında böyle bir tedbire müracaat ettim. Bunun 
neticesi belki diğer esbap ve sevaik arasında ba
zı iflâslar da vaki olmuş nihayet unutmayınız ki, 
iflâslar vaki olan memleketin iktisadiyatı beheme
hal çürük demek değildir. Çok memleketler var
dır ki iflâsı kül altında saklarlar. Onlar ateş 
üstünde gezen insanlardır. Bizim memleketimizde 
mahkemelerimiz bizim memleketimizde malî mü
esseselerimiz hakikî iflâs ettirilmesi lâzım gelen 
adamları iflâsa sevkediyorlarsa hakikî vazifeleri
ni yapıyorlar demektir. Çünkü iktisadiyatı sağ
lam bir yerde ateş üstünde bulunudurup ta yarın 
bunların hepsine birden patlak verdirmekdense bun
ların hakikatini âmmenin gözü önünde tutarak ha
kikî krediye malik olan adamları borsada çalışır 
bir vaziyete sokmak, öyle zannediyorum ki kendi
lerinin dahi arzu ettiği bir netice olmak lâzım ge
lir. 

Ağaoğlu Ahmet B. — Anlamadık. 

Maliye Vekili — Türkçe N- tahsiline gidersiniz 
i (Bravo sesleri). 
j Muhterem arkadaşlarım., .hakikaten çıkarmakta 
. olduğumuz kanun, efkârı umumiye dahi bilmeli-
j dir ki girmiş olduğumuz mücadelenin ikinci saf-
j hasını teşkil eder. Ve ikinci safhasında mücadeleye 
J girerken birinci safha ayni . zamanda bitmişti. 
Maamafih aldığımız tedbirler ile burada müsaade 

j edeceğiniz tedbirler ve isikbalde alacağımız ted-
I birlerle mütemadiyen hedefimize ve paramızın is
tikrarına doğru yürüyeceğiz. Bu tedbirleri ayni 

i istikrar telâkki etmek ve hakikî istikrarın artık 
! el ile tutulacağını iddia etmek gibi bir tafraf uruş-
luk yapmadık. Fakat kanaatimiz şudur ki he
saplı ve müsbet bir yolda yürüyoruz. Varacağımız 

î netice behemehal filî bir istikrar ve ondan son-
| ra da hukukî ve kanunî bir istikrardır. Yalnız 
j bir cümlelerine atfen şunu söyliyeyim ki bu haki-
, kî istikrara vardığımız gün dahi her elindeki kâğıdı 
] götüren adam mukabilindeki altını alacak değildir. 
i Fethi Beyefendi pek âlâ bilirler ki ne Fransada 
! ve ne de dünyanın her hangi bir yerinde her isti-
: yen adam cebindeki kâğıdı hatta istikrardan sonra 
• altına tahvil edemez. Yalnız bazı kuyut ve şurut 
! tahtında altın ihracatı müsaadesi vardır ki bu da-
! hi bizim memleketimizde ayni şekilde olacaktır. 
I Binaenaleyh cebinde/her kâğıt taşıyan bir adam 
: istediği zaman altın alabilecektir.. Bu öyle bir ha-
j yaldır ki dünya cennetinde kalmadı. (Bravo ses-
I Icri, alkışlar) 
j Fethi B. — Ben de aksini iddia etmedim. 
j , \ Naim Hazim B. (Konya) — Efendim; Fethi 
I Beyefendi ilk sözleri ile Hükümete büyük tarizler 
i yaparken bize de fevkalâde bir gaflet isnadında 
j bulundu. Meclis Âzası Müllerin raporunu görme
li ve okumalı idi buyurdular. Meclis Âzası Mül
lerin raporunu okumuş ve görmüştür. Memeleke-
tin iktisadiyatı ile, en derin yarası ile alâkadar 
olan bu gibi işlerde emin olsunlar ki bigâne bu
lunmuyoruz. Yalnız çok tetkikli ve çok kıymetli 
diye ballandırdıkları bu rapor maliyeci arkadaş
ların ifadelerine bakılırsa o kadar kıymetli değil
dir. Ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Yalnız da-
irei intihabiyeme taallûk eden yanlış bir tetkikten 
bahsedeceğim. Müller, Devlet işlerinde münaka
şanın bazan muzır olabileceğinden bahşettiği sı
rada Konya elektrik istasyonunu misal getiriyor. 
Ve diyor ki Konya elektrik istasyonu çok ağır 
münakaşa şeraitine tabi tutulduğu için bir kaç. 
gün geçtikten, sonra artık bir daha açılamıyacak 
bir hale gelmiştir. Çok kıymetli menbalardan çok 
derin tetkikli esaslardan mülhem olduğunu zanntet-
tiğim Müllerin, kuvvetini sudan alarak işliyecek 
olan ve su bulundukça ilânihaye işliyecek olan bir 
elektrik istasyonunun' , üç beş gün muattal kal
dığını görerek artık işlemiyecek bir hale geldiğini 
söylediğini görünce bunun muntazam bir rapor 
olmadığını anladım. Müllerin raporuna rağmen 
Konya elektrik istasyonu işliyor. Yalnız şunu 
arzedeyim ki Müllerinı raporunun işliyeceğinden 
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ümidim yoktur. • • ' . - • 

Fethi B. (Gümüşane) — Muhterem arkadaş
lar, ruznamemizde bulunan kanun hakkında beya
natta bulunurken maliyemize bir kaç noktada 
dokundum. Temas ve izahatımın Muhterem Ma
liye Vekili Beyefendiyi ziyadesile asabileştirmiş ol
duğunu görüyorum. Efendiler, . anlaşılıyor ki, 
şimdiye kadar böyle muhalefet fikri ile kendi si
yasetine ve kendi kanunlarına pek o kadar itiraz 
dinlememişlerdir. Fakat bundan böyle kendilerini 
temin ederim, ki maksadımıza ve siyasetimize mu
vafık ve memleketin menfaatine mutabık görme
diğimiz bilcümle teklifatı kemali samimiyetle ve 
kemali ciddiyetle tenkit edeceğiz. Bundan dolayı 
kendilerinin asabiyetini beyhude yere .israf etme
melerini rica ederim. Sükûnetlerini muhafaza et
melerini tekrar ederim. Takdirlerimizi esirgemiş 
olduğumuzdan naşi bizi tekdir buyurdular, kaba
hat bizde değil kanunlarını takdir ettik, fakat 
siyaseti umumiyesini Hükümetin maliyemizde yap
mış olduğu siyaseti reddetmek benim ve hatta 
bir çoklarınızın bile maksadına ve fikrine muva
fıktır. (Hayır sesleri). 

Hakikati sakla mıyalım arkadaşlar. Bunu mem
leket anlamalı.... Efendiler, gümrük istatistiklerini 
size arzettiğim zaman Maliye Vekili Beyefendinin 
verdiği rakamla istatistikler arasında mevcut olan 
rakamı, izah etmiştim. Maliye Vekili Beyefendi 
bu tezime uzun bir cevap veriyorlar. Evvelce bu 
cevabın hiç olmazsa yansını ve bu izahatın hiç ol
mazsa bir kısmını vermiş olsalardı bu suale hiç. ha
cet kalmazdı. Kendi ifadelerinde bir sene zarfın
da yüz milyon lira fark olduğunu söylediler. Dört 
ay şöyle oldu, ondan sonraki aylarda da böyle oldu. 
Buna dair vaklile hiç. bir izahatta bulunmuş değil-

'lerdi. Halbuki bunları izah etselerdi ayrıca bu 
noktayı zikretmeğe lüzum kalmazdı. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Yavaş yavaş 
anlarsınız. 

Fethi B. (Gümüşane) — Anlaşılıyor ki, Mazhar 
"Müfit Bey biraderimiz bulunduğumuz mephaste 
katiyen değildir. Başka vadidedir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Sözlerinizi din
leyip dinlememek bence müsavidir. Esasen hiç 
bir şey anlamıyorum. 

S ^ Fethi B. (Devamla) — Pek müsavi olmadığı 
•' şundan anlaşılıyor ki mütemadiyen yerinizde sözü

mü kesmek için uğraşıyorsunuz. Efendiler; bundan 
evvelki sözlerimle daha çok Müllerin raporunun Mec
lise tevdi edilmemesinden bahsetmiştim. Piserinğin 
raporu üzerine asla İsrar etmemiştim. Müllerin ra
poru üzerine beyanatta bulunmuştum. Maliye Vekili 
Muhteremi Saraçoğlu Şükrü Bey diyorlar ki "Av-
rupaya giderken beyanatta bulundum ve dedim ki 
neşrinde mahzur yoktur.,, O zaman neşrinde mah
zur görn^orlardı, o halde o zaman bu raporu da
ha önceden Meclise tevdi etmekte faide görmeleri 
iktiza ederdi, tevdi edilmiş midir? edilmişse tenvir 
ediniz, sözümü geri alacağım. Edilmemişse Hazim.; 
Bey biraderimizin sözleri varit olamaz. Meclis iç

timaa davet edilmiyerek tatilden evvel vaziyetin 
nazarı dikkate alınması icap edeceği hakkındaki 
sözlerime, "memleketimize ihracat zamanında faz
la miktarda ecnebi dövizi gelebileceğini tahmin 
etmek gayet müşkül olduğunu ve değil burada 

I hiç bir yerde tahmin etmek mümkün olmadığını,, 
j beyan buyurdular zannederim. Evvelce sarahat-
jlc söyledim, bu her sene tekerrür eden bir'hâdise-. 
i dir. Bjiı hâdisenin ehemmiyetini teyit eden iki da-
| ne mühim vak'a vardır. O da konsorsiyom mevcu-
! diyeti ve bu seneki ithalât ticaretimizin mefkudi-
| yetidir. Bunlar meydandadır. Mayıs ayında, 
I haziran ayında, malûm olan bu aylarda zu-
i hur edecek "hadiseyi tahmin etmek her kesin kâri-
I dir." Belki mübaleğa ediyorum, maliyemizde bilhas
sa paramızın kıymetini muhafaza etmekle mükellef 

î olan makamat bu kıymeti tahmin etmek, takdir 
j etmek vazifesile mükelleftir... Arkadaşlar, bu ya
pılmadı, ne oldu? buyurdular ki Hükümetin bil
cümle paraları ingiliz mübayaatına sarfolundu daha 
ne oldu Ziraat Bankasında ve bir çok şubelerinde 
mevcut paraları temamen ingiliz mubayaasına tah
sis olundu, Binaenaleyh zürra kredisiz kaldı bir ta
kım murabahacıların elinde kıvrandı durdu. îhtiya-
cat, zurraı tazyik etti. Bunu takdir etmemek 
icap eder miydi ? Geçen seneki panik esnasında 
Hükümetin, aldığı tedbirlerle adeta kendisi de Türk 
parası kullanmamak için tedbir aldığını ifade etti
ler bu mümkün değildir efendiler, Her kesin cebin
deki para, bankada mevcut olan parası yine mevcut
tur, mahfuzdur. Bu olsa olsa krediyi kesmeğe matuf 
bir tedbirdir. Akıl sahibi adamların kredi vere
rek ingiliz parası alacağını, irade ve basiret sahi
bi, akıl sahibi adamların kredi alarak yüzde yirmi 

| ingiliz lirası faiz vererek ingiliz lirası mubayaa 
'edeceklerini zannetmiyorum. "Memlekette tevali 
[ ve teakup eden iflâsların zuhuru mütalealarmca 
| büsbütün bir mahzur değildir, belki de bir faide- ' 
| dir,, buyurdular. ., 

j Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
| Her zaman ve behemehal mahzur değildir dedim. 
I Fethi B. ( Gümüşane ) Devamla — Evet, her 
zaman mahzurlu bir şey olamaz, dediler. Belki de 
böyledir. Evvelce kendileri de zikretmiştir ki ka-
vanini iktisadiye her hangi bir emirle tebdil olu
namaz memlekette iflaslar varsa^bu veya şu müla
hazalardan naşi değildir. Memlekette ticaretin 
iktisadiyatın ileri gitmemesinden münbais olan 
bir hadisenin neticesinden ibarettir.- yoksa bunu 
memleket için bir eyilik saymak ve bunu bir 
Maliye Vekilinin ağzından işitmek bence hay
ret olunacak bir şeydir. 

Celâl B. ( îzmir ) .:— Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetinizin, her zaman Türk - parasını düşür
memek için ittihaz ettiği tedbirlele karşınıza ge
lirken ve biz buna alışmış iken bu gün o Türk 
parasının fazla . kıymetlenmemesi için karşınıza 

I çıkmış olmaktaki kıymetini Huzuru Âlinizde sü
kûtla geçiştirmeyi münasip görmemişdim. Bu, 

I kayda şayan ve hatta teşekkürle ve minnetle zikre 
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şayan bir hadisedir. Türk parasının tenezzül et
miş olması nasıl memleketin zararına ise lüzumun
dan fazla kıymet ihraz etmiş olması da ayni su
retle zararı muciptir. Hükümet, memleketin ithalât 
ve ihracatı arasında mütevazin bir vaziyet ih
das etmek için tenezzülü de tereffüü de memleketin 
menafii lehine muvafık bir surette elinde tutmak 
ve zaptetmek istiyor. İşte bu kanun bu maksatladır 
ki huzurunuza gelmiştir. Kanun heyeti umumiye-
sile kabul edilmiş olduğu içiır bundan uzun boy
lu bahsederek Heyeti Aliyenizi tasdi edecek de
ğilim. Yalnız kanunun alelacele Meclisi Âlinize 
'sevkındaki gördüğüm esbap nedir ? Bu bir j ikincisi 
de şimdiye kadar paramızın istikrarının neden vücu-
de getirilmediği hakkındaki fikir ve mütaleala-
ndır ki bunları arzedeceğim ve "sırf bu maksadı 
tenvir için söz almış bulunuyorum. Filvaki Mec
lisi Âlinizin intizar olunmadık. bir zamanda fev
kalâde bir içtimaa davet olunması bir hadisei 
mühimmedir ve halk bunu böyle telakki etmekte 
şüphesiz mazurdur. Fakat efendiler; memleke
tin geçen sene'ki iktisadî vaziyetile bu gün içinde 
bulunduğumuz iktisadî vaziyeti göz önüne geti
rir ve bunu tetkik edersek bunun bir zaruret ol
duğunu teslim etmekte asla gecikmeyiz ve hadi-
satm bir az içinde olanlar bunu bir ayak evvel 
görmek imkânına maliktirler. Borsamıza fazla 
döviz arzolunuyor ve bu suretle millî paramız kıy
metleniyor. Bunun sebebi, nedi? geçen sene 
ve bu mevsime ait olan döviz arzının istatistikle
rini tetkik ettiğimiz zaman görülür ki geqen se
nenin arzı ile bu sene arzı arasında lehde mühim 
fark vardır. Bunu vücuda getiren iktisadî se
bep nedir? Geçen sene ihracat mahsulâtımızı ma
alesef vakti zamanında satamadık. Vakti zama
nında satamadık dediğim zaman bunun elde oldu
ğunu asla kabul etmezsiniz zannederim. Buna emi
nim. Yani ihracat tacirleri vaktile piyasaya çı
kıp mallarımızı alıp sevketmemişlerdir. Efendiler; 
bu sene şükranla kaydedilecek mühim bir hadise
dir. îzmir ve havalisinde yirmi milyon kiloya 
karip istihsâl-olunan tütünlerin azamî miktarı sa
tılmıştır. (Çok doğru sesleri). Ve bu suretle müstah
silin cebine mühim miktarda para girmiştir. 
Mahsulümüzün miktarı yüksek olması ile beraber 
keyfiyeti dahi çok mükemmeldir. .Bu itibarla sa
tışımızın fiatı geçen seneye nazaran daha âlidir. Ve 
zürraın daha lehindedir. Şu halde satışların böyle 
birdenbire yapılmış olması, geçen senelere nazaran 
.borsaya fazla döviz arzını intaç etti. Şu halde ma
dam ki paramızın az çok bir raddede tutulmuş ol
ması fazla temcvvüç göstermemiş bulunması mem
leketin menafii lehinedir. Binaenaleyh Hükümetin 
burada ittihazı tedbir etmesi kadar ve bu kanunu 
bir ân evvel tanzim edip teessüs etmiş olan muvaze
neyi bozmamak için Heyeti Muhteremenizi davet 
etmesi kadar tabii bir şey görmiyorum efendim. 

Efendiler, hepiniz bilirsiniz ki paralarının is
tikrarına ait diğer Devletler evvlâ 8 - 10 sene mun
tazam mesai sarfetmişlerdir ve hatta paraları filen 

istikrar kesbettiği zaman dahi, kanunî istikrara 
gitmiyerek bir iki sene o filî istikrarı müşahede 
altında bulundurmak lüzumunu hissetmişlerdir. 
Bu ihtiyatkâr hareketin neticesi nedir efendiler, 
yalnış adım bütün memleketin servetini felakete 
sürükliyebilir ve netekim istikrar için lüzumundan 
evvel, yani istikrar fili olgun bir hale gelmezden 
evvel istikrar yapmak gayretinde bulunan milletler 
ezcümle Belç.ikanm bu hareketi kendisine 75 mil
yon dolara mal olmuştur. Türk milletinin olgun 
olmıyan bir hadise üzerinde tecrübe yapmağa asla 
niyeti yoktur ye. olmamalıdır. (Bravo sesleri) bazı 
mütahhssıslar bu mesele üzerinde o kadar İsrarla 
bahsederler ki kendilerinin bu tenkitlerini Huzuru 
Âlinizde şimdi arzedeceğim: meselâ: bir hastanız 
vardır, hastanın ~" bulunduğu odanın derecei 
hararetini 20 veyahut 25 de bulundurmak t isti
yorsunuz, fakat odanın tabiî havası o raddede 
değil, ve duvarda asılı duran m^ajröjha^areyi. 
buza sokmak veya ateşe göstermek gibi sun'î hare
ketlerle o odanın havası nasıl arzu olunan raddeye 
gelmezse istikrar için dahi yapılan hareketler aynı 
şeydir ve aynı neticeyi verebilir. (Bravo sesleri) 
Size bir çok misaller zikredebilirim: Çekoslovakya-
da nasıl olmuştur, bizzat Fransa'da nasıl yapıl
mıştır Yunanistanda nasıl yapılmıştır ve hatta 
Romanyada nasıl acı (konsorsiyum) 1ar ki 
- bu yazılmıştır. Bunu Huzuru Âlinizde isbat 
edebilirim, fakat herkesin malûmu olan şeylerle vak
tinizi izaa etmek istemem. Asıl. filî istikrar için lâzım 
olan şeraiti esasiye nedir, evvelâ bütçemizin samimî 
ve kat'î surette mütevazin olması lâzımdır. (Doğ
ru sesleri) burada ehemmiyetle görüştük, başımız
dan istiklâlimizi tehdit eden belâları defettikten 
sonra ilk kuvvetle sarıldığımız şey bütçe muvazene-
sidir efendiler, ve bu gün biliyoruz ki bütçemiz 
mütcvazındır. ve Hükümetin tediyatı, gerek dahilî 
ve gerek yeni haricî borçlara karşı olan tediyatı 
muntazamdır. İstikrarın- ikinci şeraitinden biri de, 
dahilî borçların olmamasıdır. Fransızların (det-
flotant) dedikleri - ki biz bu noktai nazardan da 
müsait bir vaziyetteyiz - ve mütehassısların ittifak 
ettikleri bir nokta vardır ki, sizin için bu (detflo-
tant) asla mucibi endişe bir şey değildir. Yani 
miktarı azdır. 

Üçüncü mesele efendiler, ticaret muvazenemizin 
tekâmül etmesi yani mütevazin olması keyfi
yetidir. Ticarî ve tediye muvazenesi hakkında 
Hükümetimiz bize mükerreren bu kürsüden iza
hat vermiştir. Ciddiyetle tediye muvazenesi üzerin
dedir ve bunun • biz kat 'î delillerini de borsada 
görmekteyiz. 

Ticarî muvazenemize gelince efendiler maalesef 
yegâne aleyhimizde bulunan mesele budur, çünkü 
biz ziraî memleketiz bütün istihsalâtımız .^mem
lekete servet getiren, para getiren bütün, mcva'dı 
ziraiyedir. Sanayii tekâmül etmiş bir millet gibi 
ithalât ve ihracatı kolaylıkla hesap edebilecek bir 
mevkide değiliz. Maalesef bizden daha evvel.istik
rârını yapan milletler az çok ithalat ve ihracat 
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üzerinde muntazam hesaplara ve muntazam 
istatistiklere istinat ediyorlardı. Çünkü sanayi 
memleketi olduğu için istihsal edebileceği miktar 
kendilerince az ferkla malûm idi. Bizde ise 
efendiler, istihsalatı ziraiye üzerine bir hesap 
yapmak haylıca müşküldür. Bir sene mahsulün 
az olması ve gelecek senenin mahsulatında feyiz 
ve bereket olması bizim istediğimiz muvazeneyi 
ihlâl eder. işte bu noktadandır ki, ticarî muva
zenemiz bizim aleyhimize bir manzara göster
mektedir. Hepimiz biliyoruz ki bir çok kuraklık 
seneleri geçirdik, hepimiz biliyoruz ki mahsula
tımız beynelmilel borsalarda çok kuvvetli reka
bete maruz kaldı. Fakat buna rağmen geçen her 
safha lehimizdedir. Dahilî istihsalatımız günden 
güne çoğalmakta, ve intizam altına al,nmaktadır. 
ve,bu da bizi asla meyus edecek bir hal değildir. 
Şu halde demek istiyorum ki, filî istikrar ve onu 
takip edecek kanunî istikrar arzuya tabi değildir. 
îttihaz olunacak tedbirlerde tabiate karşı mü
cadele edileceği için bu; bizim yedi ihtiyarımızda 
değildir, ve ancak bir an evvel o yola girmek lâ
zımdır. Hepimiz biliyoruz ki onun yolu üzerindeyiz 
ve şüphe yok ki muvaffakıytle bunu temin edeceğiz. 
Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

Remzi B. (Sivas) — Efendim, bendenizin ar
tık söz söylememe lüzum kalmadığını arzedeceğim. 
Çünkü Celâl Beyefendi bendenizin söylemek 
istediğimi pek güzel söylediler. Bendeniz Avrupa 
iktisat âlimlerinin bir memleket parasının istik
r a n için yapılması icap eden şartların ne olduğu
nu, kabul etmekte müttefik kaldıkları şartları 
arzetmek istiyordum. Onu Celâl Beyefendi 
izah buyurdular. Evvelâ bir memlekette Devlet 
bütçesinin tevazünü lâzımdır. Bu bizde 1928 sene
sinden itibaren başlamıştır. Sonra dahilî borçların 
çok az olması lâzımdır. Daha sonra ticarî ithalât 
ihracat açığının hemen yok derecesine gelmesi lâ
zımdır. Binnetice tediyat pilânçomuzun muvaze
neli olması lâzımdır. Ondan sonra efendim fi'lî 
istikrar lâzımdır. Daha sonra altın karşılık lâ
zımdır. Eenebî dövizine karşılık lâzımdır. Ondan 
sonra, kanunî bir istikrarla para tesbit edilebilir. 
Maliye Vekili Beyefendi, dememiştir ki « para
mızı bu gün Meclise sevkedilen kanunla istikrar et
tireceğiz. Ve tedbirler bundan ibarettir, ileride 
başka düşünülecek bir şey yoktur » bunları 
dememiştir. Maksadım bunu arzetmekti efendim. 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen var mı efendim? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Efendim, Fethi Beyefendi; eğer maliye vekili 
bilâhare vermiş olduğu izahatın şu kısmını daha 
evvel vermiş olsaydı, benim tarafımdan o nokta
nın tenkidine mahal kalmazdı buyurdular. Ben
deniz buraya kanunun heyeti umumiyesini müda
faa edici cümleleri.söylemek için gelmiştim. Her 
kesin neyi bilmediğini bilmiş olmak san'atına vakıf 
olsaydım, belki onu da söylerdim. Binaenalehy 
benim sadece sözlerim kanunun heyeti umumiyesi-

nin istilzam ettiği cümlelerden ibarettir. Yoksa 
her hangi bir kimsenin bilmediği bir şeyi beheme
hal söylemek kudretine malik olduğum iddiası 
yoktur. 

Fethi B. (Gümüşane) — Bildiğiniz şundan belli 
ki gösterdiğiniz istatistikleri.buradan tashih ettim. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( Devamla ) 
— Müllerin raporu niçin Meclise verilmedi diyor. 
Aklım ermedi, Hükümet Meclise tefsir sevkeder,-ka
nun sevkeder. Herhangi bir ecnebiye veya herhangi 
bir vatandaşa Hükümetçe sureti mahsusada yap
tırılmış olan raporu Meclise göndermek gibi 
Teşkilâtı Esasiyede veya mevzuatı kanuniyede 
veya teamüllerde böyle bir şey yoktur. Maamafih 
arkadaşlardan arzu edenler, bunu görmüşlerdir. 0-
kumuşlardır. Bittabi biz bunu tetkik ediyoruz. 
Hatalı ve savaplı noktalarını ayırdıktan sonra sa-
vaplı noktalar hakkında idarî işlere ait olanlar için 
idarî mükarrerat ittihaz edilecek, diğerleri için 
kanun olarak lâyihalar Büyük Meclise takdim edile
cektir. 

Fethi Beyefendi iflâs hakkındaki sözlerimi - çok 
izt.ırabile tekrar ediyorum - yalnış anlamışlardır ve
yahut ben tamamen vazih olarak ifade edememiş 
mevkiindeyim. Demek istedim ki, ticarette piyasa
nın sağlam olabilmesi, alış veriş yapanların alacak 
ve verecek senedi imza edenlerin kâffesinin sağlam 
bir vaziyette iş görebilmeleri için iflâs etmesi lâ
zım gelen adamların sun'î yardımlarla, sun'î hi
mayelerle her hangi bir perde arkasına saklanarak 
iflâsına mani •olamk değildir. Eğer iflâs edecekse 
piyasanın sağlamlığı namına onun iflâs etmesi he
yeti içtimaiyenin âlî menfaatleri iktızasıdır de
mek istedim. Kimsede Türk parası kalmamak için 
bu paralan çekmişim, hayır arkadaşlar! sadece 
yaptığım iş, Maliye Vekâletine doğrudan doğruya 
veya dolayısile ait olan mebaliği bankalardan çek
mek ve kendi kasalarımın altına almaktan. iba
rettir. 

Demek istedim ki ayni şeyi halka vergi tar-
hetmek üzere yapan Devletler vardır. Halkın elin
de mümkün olduğu kadar millî parayı azaltmak 
için vergi tarheden devletler var. Biz ise kendi 
paramızdan bankalara tevdi ettiğimizi, kendi ka
samıza çekmek suretile biraz marştan darlık yap
tık, kendilerinden istirham edeceğim, Ziraat Ban
kasının pilânçosunu tetkik etsinler orada görecek-
ceklerdir ki Ziraat Bankasının sermayesinin çok 
fazlası zürraa ikraz edilmiş bir vaziyettedir . Söze 
başlarken; Maliye Vekili Beyefendi vaki olan bazı 
tenkitlerimi biraz fazla hararetle, birar fazla infi
alle karşıladılar., dediler. Hayır efendiler, infial 
yoktur, hararet vakidir. Bunun sebebini kendisi 
nasıl izah ediyor bilmiyorum, fakat ben şöyle 
izah ediyorum, çünkü ben daha hararetle resmî 
vazifelerime merbut bir adamım. (Alkışlar, bravo 
sesleri) 

Nuri B. (Kütahya) — Merkez Bankası kanunu 
Meclisi Âliye sevkedilmezden evvel bu kanunu 
müzakere için vücuda getirilmiş ninı resmî bir 
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heyet, bir komisyon vardı. Müller raporu o he
yete verilmiş midir? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Bu sorulan sual zannediyorum ki, bana ait değil
dir. O heyete aittir. Ve ben şurasını söyliyeyim ki, 
esasen Müller raporu o heyete tevzi edilmiştir. 
Tevziatta belki birer tane düşmemiştir. Fakat hepsi 
dinlemiştir. 

Nuri B. (Kütahya) — Sualime cevap olmadı. 
Müsaade buyrursanız biraz izah edeyim: buyurdu
lar ki mevzuatı kanuniyede, Teşkilâtı Esasiyede 
her hangi bir ecnebi raporunun Meclisi Âliye sev-
kedilmesine dair bir madde biliyorum. Çok doğru! 
Böyle bir mecburiyet yoktur. Fakat arzettiğim 
Merkez Bankası kanunu müzakere ve yahut müte
hassısların karar ve reyi alınmak üzere vücuda 
getirilmiş olan heyete bu rapor şevkolunmuş mu
dur? Buyurdular ki arzu eden herkes görebilir
di. Heyetin arzusu lâhık olmadan bu rapor ken
dilerine gönderilmemiş midir? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Gönderilmiştir, ve benim bulunmadığım bir cel
sede okunmuştur. 

Nuri B. (Kütahya) — Teşekkür ederim efen
dim, bunu anlamak istiyordum. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Bir sual soraca
ğım ; Müller raporunda, bütçe muvazenesinin ha
kikî olmadığını.... (Gürültüler). Reis Bey! sükûnet 
isterim. 

Reis — Devam edin Ahmet.Bey siz söylerken 
gürültü kesilir. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Devamla) — Efendim, 
Müller raporunda bütçe muvazenesinin hakikî 
olmadığını ve bütçeye ait Maliye vekâletinin ver
diği rakamların muhtelif olduğunu ve verilen 
rakamlar arasında münasebet olmadığını binaen
aleyh bu memleketin bütçesi hakkında sarih ve 
muayyen bir fikir edinmeğe imkân olmadığını 
sarahaten yazıyor, bu tekzip edildi mi, edilmedi-
mi. Maliye vekâletinden soruyorum? bunlar çok 
büyük ittihamlardır ve bir Hükümet için, bilhassa 
maliye için muhtelif rakamlar verilmişse ve o muh
telif rakamlar arasında nisbet yoksa, ( - ki bunu 
alemşümul bir mahiyeti haiz olan bir alim yazıyor) 
ve bu tekzip edilmemişse cidden şayanı dikkattir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Muhterem Beyefendiler; Ağaoğlu Ahmet Beyefen-
nin sualine cevap verebilmek için evvel emirde 
Ağaoğlu Ahmet Beye bir noktayi sormama müsa
ade buyurunuz. 

Ağaoğlu Ahmet Bey, Müller denilen adamın, 
Rist denilen adamın veya herhangi bir hariçteki 
adamın kanaatlerini bilâkadüşart buraya gelip 
müdafaa etmekle kendisini mükellef mi addediyor, 
orada gördükleri tamamen kendi kanaatine mutabık 
ise bu noktayi izah etsinler. Aksi takdirde sual
lerini birinci mülâhaza ile karşılamak mevkiindeyim. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Söz isterim. 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 

Cevap vermek için cevap bekliyorum Ahmet Bey! 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Reis Paşa Haz
retleri, bütün teamüllere 'muhalif, bütün parla-
manter sistemlere zıt bir yaziyet hasıl olmuştur. 
Vekil meb'ust,an sual sormak hak ve salâhiyetini 
haiz değildir. (Gürültüler)' 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Müsaade buyurun arkadaşlar; Ağaoğlu Ahmet Bey 
arkadaşımız bir sual sormuştur. Yalnız bu suali 
sorarken bunu ne dereceye kadar benimsediğini 
bilmek istedim. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Sual sormağa 
hakkınız yoktur. 

Reis — Ahmet Bey! cevap vermeğe mecbur de
ğilsiniz. ' 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (Devamla) — 
| Arkadaşlar! bu benim kendisine vaki olan sualim, 
isticvap şeklinde telâkki edildiğinden dolayı cid
den müteessirim. Ağaoğlu Ahmet Beyi isticvap 
için sormadım. Sualinin menbamı tamamile anla
mak istedim. Kendilerile beraber cevapları kalsın, 
artık ona ihtiyaç kalmadı. Cevabımı arzediyorum. 
Bizim bütçemiz mütevazin değildir kelimesi ge
rek Müllerin raporunda, gerek gelecek olan Ris-
tin raporunda ve sonra bize muhalefet eden fırka
nın ağızlarında ve matbuatında (Gazeteleri var 
mı sesleri) görüp, işidip duruyoruz. Ve arzu edi
yorum ki mütevazin değildir diyen adamlar niçin 
ve ne kadar mütevazin değildir desinler. Ve bunu 
bir mesele olarak ortaya koysunlar. Çünkü kaniim 
ki, kendileri manasını baştan nihayete kadar 
kavradıktan sonra böyle bir sualin üzerine belki 
avdet etmiyeceklerdi. Sual şudur: bütçeniz mü
tevazin değildir. Çünkü 222 milyon lira raddelerin
de olduğu halde hakikatte 210 milyon bir varidat 
alıyorsunuz ve hakikatte masrafınız bunun üstün-
dırdedir: Bundan bir milyon yukarıda veya aşağıda
dır. Niçin hakikatte bütçeniz 222 milyon de
ğilken ve 210 milyon iken bunu 222 milyon göster
mek hevesindesiniz diyorlar. 

Gerek Müller, gerek Rist ve gerek diğer müte
hassıslar pek âlâ biliyorlar ki, Büyük Meclise tev
di edilmiş olan hesabı kat'î cetvelleri bu memleke
tin varidat ve masarifinin yekûnu umumisi arasın
da tam bir tevazün olduğunu göstermiştir. Arzede-
yim niçin kat'î hesap cetvellerimiz 210 mityon ve 
bütçemiz 222 milyondur: 

Bizim memleket . yeni taazzuv ve teşekkül eden 
bir vaziyette idi. Biz memlekette bütün memurin 
ve Devlet kadrolarını tamamen dolgun olarak far-
zetmek politikasını bu güne kadar takip ettik. Ya
ni Maliye Vekâletinin on bin memuru varsa, 
bu on bin memuru üç yüz altmış gün hazır 
gibi hesapladık ve bunlar için parayı da karşısına 
koyduk. Bundan maada Devletin diğer masarif 
fasıllarında Devlet makinemizin ve vesaiti nakli
yemizin az olmasından naşı mevsimlerin bazan 
çok sıcak ve bazan çok soğuk olmasına rağmen 
kabul ettiğimiz rakamlar her vakit son santimine 
kadar sarfedilen paralardır. Binaenaleyh, maaş ve 
ücret. fasıllarına konmuş olan mebaliğ takriben 
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yüzde üç, beş, sekiz muhtelif vekâlet ve servis-1 
lere nazaran sarfedilmez. Kezalik Devlet bütçe
mize konmuş olan, masraf fasıllarını teşkil eden 
bütün mebaliğ behemehal son santimine kadar 
her sene sarfedilmez. Bazı masraflarda yüzde 
on, bazılarında yüzde elli sarfedilmiyebilir ve 
bu vakidir. Muhtelif senelerde tatbikatımızın 
bize vermiş olduğu neticeler şunu göstermiştir ki, 
Devlet bütçesinde sekiz, on milyon lira kadar 
bir para sarfedilmiyerek kalmaktadır. İstersek 
Fransızların dediği gibi (Restdordır) yaparız. 
Varidat yekûnundan da bazı varidatta müsama
hakâr davranmak suretile tenzil ederiz. Biraz ka
barık olmasını arzettiğim esbaba binaen terviç 
ediyoruz. Büyük Meclise beş senenin hesabı kaf
ileri verilmiştir . Orada göreceksiniz ki Meclisi 
Âlinin bize müsaade ettiği tahsisat ve bizim 
memlekette topladığımız varidat tamamen müteva-
zin bir vaziyettedir. En son tetkikat yapmış olan 
Rist dahi ayni kanaattedir ve benim yüksek 
kürsüden söylediklerimi Ağaoğlu Ahmet B. zah
met ederek görmek isterlerse plânçoları, pasaj
ları kendilerine gösterebilirim. 

Bütçemiz mütevazindir. Aldığımız varidat 
kadar sarfediyoruz. Bu parayı israf etmeksizin 
ve açık vermeksizin bir seneden diğer seneye faz
la her hangi bir masraf nâkletmeksizin o kadar 
ki, bizden evvelki adamların sarf etmiş oldukları 
paraları dahi şu veya bu tasarruf atımızla ödemek
teyiz. Borçlarımızı aşağı yukarı kamilen ödeyecek 
vaziyete geçmemiz çok uzak değildir. Her halde 
şimdiye kadar ödediklerimiz bundan sonra ödeye
ceklerimize nazaran lââkal yüzde seksen teşkil eder. 

Dyas Sami B. ( Muş ) — Usul hakkında söyli-
yeceğim: Bundan sonra sık sık münakaşa edeceğiz. 
Müzakeratm selâmeti namına bir noktanın tavaz
zuh etmesi lâzımdır. Ağaoğlu Ahmet Beyefendi, 
vekilin meb 'usa sual soraınıyacağını söylediler. 
Bu nokta tenevvür etmelidir. Malûmu Âliniz iki 
türlü sual vardır. Birisi; teşkilâtı esasiye kanunun
da musarrah olan sualdir, ki netayici kanuniye 
tevlit eder ve bu suali ancak meb'us vekile sora
bilir ve bu kanunî sualdir. 

Birde ikinci .sual vardır ki, her hangi bir mes
elenin tavazzuhu içindir. Bu suali müzakere esna
sında herkes diğerine sorabilir ve bu meyanda ve
kil de meb 'ustan sorabilir. Bu da lüğavî sualdir-1 
ki, bu suale cevap vermek mecburiyeti yoktur. I 
Müğaleta yapılmasın bu nokta tavazzuh etmelidir 
ve teamüllerimizin arasına girmelidir. j 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Efendiler; Muh- j 
terem' Maliye Vekili bir az evvel bendelerine türk-
çe öğrenmemi tavsiye buyurdular, teşekkür ede
rim. Şimdi benim bir sualime cevap verirken beni 
ve mensup olduğum fırkayı Mullerle, Kistlerle 
karıştırarak sözlerinde muammalı, ima ile onla
rın fikirlerini ..... ( Şiddetti gürültüler ) . Durunuz 
efendiler durunuz! dinleyiniz, burası fikir mücade
lesi yeridir. Gürültü yeri değildir. Buraya biz fi
kir mücadelesi için geldik yoksa .gürültü 

ve gavğa için gelmedik. ( Soldan al
kışlar ) . Dinleyiniz, kimseye memleket ve 
millete merbutiyet ve sadakat inhisarını 
veremeyiz. Lütfen dinleyiniz. Muhterem Vekil Be
yefendi ikinci izahlarında beni, muhalefet fırkası
nı Mülleri, Eisti karıştırarak memzuç bir surette ( 
bir takım şeyler söylemek istediler. Çok muhterem 
tanıdığım, zekâsına, irfanına - kendileri de bilirler-
çok meftun olduğum bir zatın ne seviyyei irfaniyesi-
ne, nede seviyei ahlâkiyesine bu gibi tavurlar lâyık 
ve şayan olmadığını kendisine arzederim. • 
( Soldan bravo sesleri ) . Bu gibi ki
min nesi varsa çıkar, açık olarak söyler 
ve cevabını alır. Yoksa Müllerler, Ristler, Ağaoğlu 
Ahmet, Fethi Bey, bunlar karıştırılmaz efendiler. 
Buna müsaade etmiyeceğiz, buna hakkınız yoktur. 
( Gürültüler ) . 

Ali Saip B. ( Urfa ) —Fe th i Beyi ne karıştı
rıyorsun, yalnız sana soyuyorlar. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Sen kim olu
yorsun?. 

Reis — Heyeti umumiyeye hitap ediniz Ahmet ' 
Bey! 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) Devamla — Arka
daşlarımızın izzet ve şerefile alâkadar olan işlerde 
imalı müphem kelimelere lüzum görülmemelidir bu, , 
bir ahlâk meselesidir. Bu, ahlâk meselesi mem
leketin mukadderatı âtiyesile alâkadardır. Eğer 
birbirimize karşı bu vaziyeti alırsak.... 

Rasih B. (Antalya) — Sizden mi alacağız bu 
dersi ? 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Sen benden ala
caksın, ben senden alacağım. 

Rasih B. (Antalya) — Ben senden alamam. f 
Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim sinirlen- j 

meyiniz. Sinirlenmek zaiflere mahsustur. Size ne ' 
oluyor? memleket meselelerinde haksız da olsa 
burada söylenen sözlere hürmet edeceksiniz. 

Şimdi Maliye vekili Beyefendinin cevabının 
ilk kısmına benim sualim şu idi. Bizim bütçemizde 
tevazün olmadığı için bütçe tctkikatmı yapmak 
üzere Hükümetin getirdiği Müllere mütenakız 
rakamlar verilmiştir! Müller bu rakamlar ara
sında bu memleketin maliyesi ve bütçesi hakkında 
doğru bir fikir edinmek imkânı hasıl olmadı * 
diyor. | 

Efendiler! Mülleri ve Risti ne Fethi Bey ne de 
muhalefet fırkası davet etti. Hükümet davet et
miştir. îlmî salâhiyeti haizdir diye buraya davet ••-
etmişlerdir. Hakikaten bu adamlar âlemşümul 
bir şöhreti haizdirler. Bütün dünya bunların 
Türkiyeye geldiğini biliyorlar. Bizim maliyemizi 
tetkik ettiklerini medenî dünya öğrendi. Bu 
mütahassıslar o kadar salâhiyeti ilmiyeyi haizdir
ler ki; bütün cihanda dikkatla dinlenen fikir ve 1 
mutalealerını Maliye vekili Beyefendi gibi istihfaf 
etmek doğru olamaz. Bunların bu raporunu hiç 
şüphe yoktur ki ; Avrupanın muhtelif aksamı oku
muştur. , Türkiye ile alâkadar her 'memleket oku- ı 
yacaktır. Efendiler! bu raporlardan alınan intiba 
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(impresyon), Türkiye maliyesinin yolunda olmadığı 
merkezindedir. Doğrudan doğruya bizi iki türlü 
rakam vermekle şaşırtmak istemekle zımnen itham 
etmektedirler. Hükümet buna cevap vermedi. O 
zatlar iddia ediyorlar ki ; görünen tevazün sun 'idir, 
zahiridir, Hakikî tevazün yoktur. Bunu yalnız 
mütalea ile değil vesikalarla da teyit ediyorlar. Me
selâ : ezcümle hatırımda kalan bir şeyi arzedeyim. 
Bizim bono ile mübayaatımız her sene vaktinde ve
rilmiyor. Bir seneden öteki seneye naklediliyor. 
Bu suretle bonolar imtidat ede ede dalgalı bono
lar (detflotant) tekerrür ediyor. Meclise bu sene ve
rilen bütçe mütevazündür. Fakat hakikatte teva
zün yoktur. Bunu bu adamlar yazıyor. Hükü
met te buna karşı sükût etmiştir, lâkayit kalmış
tır. Bu sükûtu menafii âliyei memleketle kabili 
telif görmüyorum. Bu gün ben kendimi bahtiyar 
addediyorum ki; Maliye Vekili Beyefendiye bu
nu izah ettirmek için kendilerine fırsat vermiş 
oluyorum. Acaba Mülleri ve Risti tatmin edebilir
ler mi? Onlar da tasdik ederlerse febiha... Bun
da büyük kusur etmişlerdir. Maliye Vekili Beye
fendi kusurlarını itiraf edecekler mi? Yoksa yal
dızlı cümlelerle setretmeğe kalkışmak nihayetün-
nihaye bir oyundan başka bir şey değildir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) — 
Ağaoğlu Ahmet Beyefendi benim sözlerimden 
bir takım tariz şcmmeleri hissetmişler. Vaki olan 
sual biraz evvel arzettiğim gibi asla tariz mana
sını taşımamaktadır. Sualim, suallerinin hakikî 
manasını eyi kavrıyabilmek içindir. Ben Müllerin 
ve Ristin isimleri, bana onların raporlar 
hakkında sual sorulduktan sonradır ki bu 
kürsüde zikrettim. Verdiğim izahata gelince ben 
ne Mülleri, ne Risti ikna edeyim diye değil Bü
yük Millet Meclisi Azasının arzu ettikleri malûmatı 
vermiş olmak için söylüyorum. Onun için Ağa
oğlu Ahmet Bey arkadaşıma şunu söylemek iste
rim ki; bütçe hakikî ve mütevazin değilmiş, Ma
liye Vekili yanlış hesaplar vermiş ve binnetice 
mevcut olmıyan bir muvazeneyi var gibi göster
mek sanatını ihdas etmemelimiş. Bu cümleden daha 
büyük bir hakikat vardır. O da bu memlekette 
yerli ve yabancı her kesin ita emrine iktiran et
memiş tesviye edilmemiş bir tek matlupları kalma
mıştır. Bu büyük hakikat dururken filân yere 
verilen rakamların birbirini tutmamasından dola
yı oradan başlıyarak bir silsilei muhakeme ile bu 
memleket bütçesinde, varidat ile masarif arasında 
tevazün yoktur, açıkları vardır. Açıklarını set-
retmek için bütçelerini sanatkâraııe yapıyorlar 
fehvasına gidiyorlar. Hakikat budur, ki bütçe
miz mütevazindir. Aldığımız kadar harcıyoruz. 
Aldığımızla da mütemadiyen borçlarımızı ödüyo
ruz ve ödeyeceğiz. Bu yoldayız. Yalnız haki
katen Müllerin arzettiği bir çok erkam arasında bir 
tanesi farklı olarak verilmiştir. Bunu daha o za
mandan biliyoruz. Muhtelif iki daire arasındaki 
hesabın ara yerinde bir tehalüf mevcuttur. 
Yukarıda yapılmış olan bir masrafın diğer bir 

I daire tarafından doldurulımcıya kadar geçmiş 
olan zaman mefhumundan katı nazar edilirse alt 
taraftaki defterle ust taraftaki defterin arasın
daki (muhasebe kalemi ile muvazene kaleminin 
defterleri arasında) fark tabiatile vardı. Bu farkı 
anlatmak icap ediyordu. Nitekim dalgalı borçlar 
hakkında Müsyü Rist bana aynen şu cümleyi söyle
miştir : Bunlar- inofansif şeylerdir. Ben Müllerin 
dediği gibi hakikaten ağır borç altında bulundu
ğumuzu zannetmiyorum. Çünkü, arkadaşlar, bi
zim bono usulümüz Ahmet Beyefendinin işaret et
tiği şekilde dalgalı borç değildir. Bizim bono usu
lümüz zaman zaman açıkları kapayabilmek için 
çektiği bonoların terakümünden parası olduğu za
man çekmenin azalmasından hasıl olmuş bir bono 
değildir. Bizim bonolarımız, mevzubahs olan bo
nolar sadece muayyen bir program tatbikatını 
temin edebilmek için yapılmış tediye programıdır. 
Bir program vardır. Bu programı beş sene realize 
edeceğiz. Bunu realize etmek için elli milyon li
ralık bir taahhüde giriyoruz. Bir senenin taksiti 
olan 10 milyon liradan başka bütçede para yok
tur. Her sene 10 milyon yerine 15 milyon verile
rek beş senede ödeneceği yerde 3,5 veya 3 senede 
verelim diye bütçede tamam karşılığı mvcut olan 
10 milyondan maada ilâve edilmiyecektir. Bina
enaleyh mevcut tahsisatın karşılığı sarf edilmekte
dir. Yoksa bütçe kanununda müsaade buyurdu
ğunuz şu kadarlık hazine bonoları çıkarmak hak
kını Maliye Vekâleti haizdir şeklindeki hazine 
bonoları değil tediye senetleridir. Biz o bonoları 
vermeden evvel de yaptırabilirdik ve yaptır
mak imkânı da mevcuttu. Ve nihayet ledelhace 
muamelâtı iktısadiyeyi ve harekâtı maliyeyi tes
hil etmek için bunu kabul ettik. 

> C Reşit Galip B. ( Aydın ) — Muhterem arkadaş
lar, siyasî hayatımızın, parlamento tarihimizin 
mühim bir anını ve safhasını teşkil eden bu 
günde bu kanun lâyihası mtmaseb etile açılan 
münakaşaların, yeni girdiğimiz devrin millet 
için, memleket işleri için ne kadar hayırlı ve 
selâmetbahş olacağını göstermiş olmak dolayısile 
usul hakkında söz almış olmakla beraber (Handeler) 
Yarın için ve bütün istikbal için bu hayrını ve 
faydasını idame etmesini temenni ettiğim yeni 
devrin hululünden dolayı cümlenizi şayanı 
tebrik addettiğimi ifade etmek isterim. Usule 
gelince, bu gün bizim elimize verilmiş olan 
kanun lâyihasında bundan bir zaman evvel millî 
parayı korumak maksadile Meclisinizin çıkarmış 
olduğu kanuna müzeyyel bazı ahkâmı ve onu itmam 
edici maddeleri vardır. Bunun hakkında her iki 
taraf lâzım geldiği kadar fikirlerini beyan etti. 
Fazla olarak daha ilk merhalede karşı fırka 
reisi kendi fırkasının kanaatine muvafık ve kabule 
lâyık ve faydalı gördüğünü ifade etmekle nok-
tai nazarının mevzu müzakeratımızın çok uzun 
süreceği münakaşata kapu açmıyacak bir mesele 
olduğunu bildirmiş oldu. Buna rağmen söz sözü 

[ açar fehvasınca iş uzadı ve hakikaten bu günün 
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kanun lâyihasının tahammül edebileceği müzakere 
hududundan dışarıya çıkmış oldu. Her iki tara
fın mutaleatı ve serdettiği fikirler son derecede 
istifadeli olmakla beraber gerek tenkit edenlerin 
gerek müdafaa mevkiinde olanların tenkit ve 
müdafaa için sırası geldikçe mutalealarını söyle
mek için daima her türlü imkân ve fırsata malik 
olduklarına şüphe olmadığı için bu günkü kanun 
lâyihasının müzakeresinin kifayetini ve heyeti 
umumiyesinin reye konulmasını teklif ederim. 

Reis — Efendim; zaten söz alan başka bir kim
se olmadığı için müzakerenin kifayetini reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türk parasının kıymetini koruma kanunu 
MADDE 1 — Hükümet Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası kanununun bankaya 36 inci 
maddesine tevfikan 14 üncü maddesile bahşet
tiği salâhiyeti karşılığı altın veya filen başa baş 
altına tahvili kabîl ecnebi dövizi mubayaa etmek 
üzere ihtiyat evrakı naktiyesinden ihtiyaç ve 
lüzumu kadarını tedavüle çıkarmak suretile isti
male mezundur. Bu suretle mubayaa edilecek 
dövizler, ihraç edilen evrakı naktiyenin karşılığı 
olmak üzere evrakı naktiyenin depoziteri olan 
bankada muhafaza edilip münhasıran tedavülde 
bulunan evrakı naktiyenin piyasadan çekilme
sinde ve 'imhasında kullanılır. Merkez bankasının 
teessüsünü müteakip işbu dövizler ve bu bapta ya
pılan muamelât bütün varidat ve masarifile beraber 
depoziter banka tarafından Merkez Bankasına 
devredilir. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

Ali Fethi B. ( Grümüşane ) — Efendim, bu mu
amele Merkez Bankasına clevrolunduktan sonra 
bu günkü maddenin baş taraftaki hükmüne riayet
le Merkez Bankası tarafından da ayni derecede 
muamele olacağına dair sarahat görmiyorum. E-
ğer Maliye Vekili Beyefendi ayni muamelenin 
tamamile kanun dairesinde Merkez Bankasınca 
da tedvir olunacağını ifade buyururlarsa kâfi gö
receğim. olmadığı takdirde' bir ufacık tadil teklifi 

vereceğim. 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. — Efendim • 

Merkez Bankasının kanunu esasen tamamen Fethi 
Beyefendinin arzu ettiği şekildedir. Orada Mer
kez Bankasınm haklarını tayin eden maddeler % 
100 karşılığı tamamen mahfuz kalmak şart ile altın 
olarak veya altına kabili tahvil döviz olmak şartile 
para çıkarabilir diyor. Yani arzu ettikleri nokta 
Devlet Bankası kanununda tamamen tasrih edil
miştir ve o zaman da tamamen bu şekilde cereyan 
edecektir. 
Devlet Bankası kanununda tasrih edilmiştir ve o 
zaman da tamamen bu şekilde cereyan edecektir. 

Reis •— Başka mütalea var mı efendim ( Mu
vafık sesleri). Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince teda-
üle çıkarılacak olan evrakı naktiye bu gün teda
vülde bulunanların kanunî evsafını haiz olup bu 
suretle tedavüle konmuş bulunan Türk lirası mik
tarı ile karşılığı olan döviz miktarı her hafta sonun
da hem Maliye Vekâleti hem de depoziter banka 
tarafından neşir ve ilân olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Kanun lâyihasına reyini vermiyen varsa lütfen 
versinler. 

Rey istihsal muamelesi hitam bulmuştur. Rey
lerin neticesini arzediyorum. Kanuna 26S zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanunun aleyhinde 
rey yoktur. Kanun 268 reyle ve mevcudun ittifakile 
kabul edilmiştir. ( Alkışlar ) . 

Cumartesi günü saat 14 te toplanmak üzere in'-
ikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10. 
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Türk parasının kıymetini koruma kaimim hakkındaki reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

316 
268 
268 

0 
0 

48 
0 

[Kabul edenler J 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon KaraMsar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Talisin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Falıreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bay azıt 
Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis • 
tlyas Sami B. 
Muhicldin Nami B. 

• Bolu 
Cavat Abbas B. 
Doktor Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Memet Sabri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

üiyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne ' 
Faik B. 
Hasan Hayri B.. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 

Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Ai.iz Şamili B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Doktor İsmail Besim Pş. 
Emin B. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakla Tank B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B."" 
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Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Doktor Nurcddin Ali B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 
ihsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Plakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Doktor Sadreddiıı B. 
Fayik B. 
Halil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Tc-let B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddiıı B. 
Doktor Halit B. 

Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
îbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddiıı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Fazıl Berki B. 
Doktor Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B, 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Lsmai] B. 
Rceai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Doktor Asım B. 
Etlıern B. 
Nusret Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

r Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik ismail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
îbrahim Alâeddin B. 
Necmeddin Sadık B. 
Rahmi B. 

Rasim B. "7 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Memet Emiıi^B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. 
Nebi zade Hamdi B, 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 
Hakla B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rağıp B. 
Rifat B. 
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Adana 
Hilmi B. 

Aksaray 
Kâzım B. . 

Bayezit 1 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R, C. ) 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Amasya 
Şefik B. 
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/ Reye iştirak etnily enler J 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Mııhiddin B. 

Bolu 
Falih Rifkı B. (I. Â.) 

Bursa 
Asaf B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şamili Rifat B. 

Çorum 
îsmet B 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 

Erzurum 
Nafiz B. 

Gazi Antep 
Ferit B. 

Giresun 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Hakkı Şinasi Pş. 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 

İzmir 
Doktor Tevfik Rüştü B. 

Kastamonu 
Cemal B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kocaeli K 

Kılıç Oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 

İl 

Musa Kâzım B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
ismail Hakkı B. 

Malatya 
îsmet Pş. (Bş. V.) 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Muğla 
Nuri B. 

Bize 
Esat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Siirt 
Halil I-Iulki B. 

Trabzon 
Şefik B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 
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SİRA No 271 

11. Haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanuna müzeyyel 
1/743 numaralı kanun lâyihası ve iktisat, Maliye ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 6 
Sayı 3J196 20 - 9 - 1930 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1715 numaralı ve 11-6-930 tarihli kanuna zeyl olmak üzere Maliye Vekâletince hazırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetinin 17-9-930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Türk lirası kıymetinin muhtelif vesilelerle Meclisi Âliye arzedilen sebepler altındaki temcvvüeatı 
(1567) numaralı kanunla bazı tedbirler ittihazını zarurî kılmış ve Hükümetçe alman ve idamesinde 
zaruret ve faide mülâhaza edilen murakabe tedbirleri meyanında hazine ile bankalardan teşkil edilen 
konsorsiyum tarafından bir kaç aydanberi borsa vaziyeti her an göz önünde tutularak dövizin arza 
nisbetle fazla talep olunduğu dar mevsimlerde döviz arzedilmek .suret il e silerim fiyatı (1035) 
kuruşu tecavüz ettirilmemiş ve arzın fazla olduğu günlerde, de döviz alıcısı vaziyetine geçilerek 
rayicin (1030) dan aşağı inmesine mahal bırakılmamıştır. Paramızın bu ııisbet dairesindeki kıymeti 
memleketin iktisadî şeraitine intibak ettiği hiç bir fedakârlığa mahal kalmadan en dar mevsimlerde 
fiyatın bu raddede kalabilmesile sabittir. Piyasada bu suretle aylardanberi nisbî istikrar temin 
edilmiş olması ve bütün döviz ihtiyaçlarının tamamen is'af edilmesi her kcste paramızın kıymetine 
itimat telkin etmiş ve iktisadî faaliyetlerimizin selâmeti cereyanını siyanet ve temin eylemiştir. 

memleketimiz ihracatının bilhassa ve başlıca mahsulâtı ziraiye olması ve bunların pek kısa bir 
zaman zarfında ihraç edilmesi yüzünden son günlerde döviz arzlarının kesafeti karşısında Türk 
lirası fikdam ehemmiyetle hissedilmekte bulunmuştur. Dövizin mebzul, ve buna mukabil miktarı 
mahdut Türk lirasının gayri kâfi olduğu mevsimlerde tedavülü tanzim edecek olan Cumhuriyet 
merkez bankasının derdesti teşkil bulunmasına göre bu bankanın faaliyete geçmesine kadar mev
simler ilcaatile temevvüçlere mani olmak için ihtiyat evrakı naktiyeden kanunen tedavülde bulunan 
muayyen, miktar fevkinde ve ihtiyaç nisbetinde Türk liralarının karşılığı yüzde yüz döviz olarak 
mahfuz kalmak şartile münhasıran döviz mubayaasında istimali ve bu suretle vücut bulacak olan 
döviz stokunun sarf edilebilmesi de kezalik mukabili Türk liralarının ayni zamanda ihtiyat stokuna 
iadesine bağlı tutulması zarurî görülmüştür. Bu yoldaki hareketle paramızın filî istikrarı-saf-
hasma girilmiş olacağı ve bu safhada her yerde mümasil tedbirlere tevessül edildiği şayanı ka-
y ittir. „:>"v 
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İşte bu mülâhazat ve zaruretlerle ve paramızın kıymetinin muhafazası hususunda en hassas nok

talar derpiş olunarak merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

İktisat Jtincümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
•İktisat Encümeni 
Karar M 45 • 23/IX/l930 
Esas Jû 1/743 

Yüksek Reisliğe 

İcra Vekilleri Heyeti Reisinin 20/IX/1930 tarihli ve 6/3196 numaralı tezkerelerile Yüksek Mec
lis Reisliğine gelen ve Reislik makamının 22/IX/1930 tarih ve 1/743 numaralı havalelerile encüme
nimize tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyetince 17/IX/1930 tarihinde kabul olunup l l /VI/1930 
tarih ve 1715 numaralı kanuna zeylen hazırlanan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Maliye 
Vekili Bey hazır olduğu halde mütalea ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının birinci maddesinde esasen Merkez Bankası kanununun (36) inci maddesine 
tevfikan (14) üncü maddesinde mevcut altın veya filen başabaş altına tahvili kabil olan ecnebi döviz
leri alıp satmak salâhiyetini, mevcut evrakı naktiyenin lüzumuna göre ve bu döviz tamamen karşılık 
tutulmak suretilc tedavüle çıkarmağı istihdaf etmekte ve bu muamelenin ne şekilde ifa edileceği 
gösterilmektedir. 

Memleketimizin ithalât nıevsimlerile ihracat zamanlarının tamamen ayni aylara isabet etmemesi 
yüzünden döviz arzlarile bunlara karşı olan kambiyo talepleri tevafuk etmemekte Türk evrakı 
uaktiyesinin şimdiye kadar her sene takriben yüzde on beş derecesinde temevvücünü mucip olmak
ta ve binnetice millî paranın kamet i sabit bir manzara arzetmekte bulunmuştur. Alınan tedaim-
neticesi olarak bir taraftan devlet ve onun vücudunu tertip eden müessesatın kambiyo ihtiyaç ve 
talepleri tanzim ve teıısikine edilen itina diğer taraftan millî ihtiyaçların mümkün olduğu ııerecede 
milli istihsalâtın teinini hususuna milletin verdiği ehemmiyet yüzünden geçen bir kaç ay zarfında 
millî paranın kıymeti âdeta sabit denecek bir şekilde kalmıştır. 

İhracat mevsiminin hululü hasebile ihracat emtaamızın satış bedelini teşkil eden ecnebi döviz
lerinin birden arzı piyasada mevcut ihtiyaçtançok fazla bulunmuş ve bilinçlice millî paranın 
tedavülde nedreti hasıl olmuştur, memleketimizin iktisadî hayatında arzuya şayan olmıyan netayici 
tevlit edebilecek, millî istihsalatımızın hariç piyasalarda rekabet kabiliyetini tenzil etmek suretilc de 
bir çok zararları badi olabilecek ve aynı zamanda da millî paranın kıymetinde bir istikrarsızlık man
zarası gösterebilecek bu vaziyete çare ve tedbir olarak Merkez Bankasının teşekkülüne tekaddüm 
eden zamanlarda dahi Türk evrakı uaktiyesinin ihtiyatlarını ihtiyaç, nisbetinde piyasaya arzohma-
cak fazla kambiyonun iştirasına kullanmak ve yine lüzum hasıl oldukça bunları satarak tedavüle 
atılan miktar evrakı naktiyeyi yerine koymak suretilc paramızı istikrar ettirmek derpiş olunmakta
dır. Encümenimiz, müzakeresi esnasında bazı arkadaşların bu muameleye konulacak miktarın tayin 
ve tahdidi teklifi karşısında kalmış isede.-

1 - Millî itibarın ifadesi olup Türk milletinin kendi zaman ve tekeffülünde bulunan millî para
ya karşı ecnebi para ve sermayesinin kredisinin istimalinden başka bir şey olmıyan bu muamelede 
miktarın tahdit edilmesi suretilc ihtiyaç nisbetinde kullanmak salâhiyetinin Hükümete verilmesi; 

2 - Bu suretle mevkii tedavüle çıkacak ihtiyat evrakı naktiyenin elyevm tedavülde bulunan ev
raktan hiç bir suretle farklı olmaması; / 

3 - Bu kanunun ahkâmının Merkez Bankasının filen teşekkül ve muameleye iptidanna tekaddüm 
eden zamanlara münhası,r kalması neticesine vararak bu mülâhazat ve mütaleatı temin ve tatmin ve 
ayni zamanda kanunun birinci maddesinde zikrolunan muamelenin bütün endişe ve şüphelerinin 
tamamile izalesi için: (Birinci madde mucibince tedavüle çıkarılacak olan evrakı naktiye bu gün 
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tedavülde bulunanların kanunî evsafını haiz olup bunların ve bunlarla satın alınacak ecnebi döviz
lerinin miktarları her hafta sonunda karşılıklı olarak hem Maliye vekâleti ve hem de depozite)? 
banka tarafından neşir ve ilân olunur.) şeklinde bir ikinci madde ilâvesine müttefikan karar ve
rilmiş ve madde şekli tesbit edilmiş bulunmakla havalesi mucibince Maliye Encümenine tevdi olun
mak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

• 

«fBu mazbatanın » 
İk. En. Reis Mazbata M. Kâtip Âza Âza Âza 

Burdur Afyon Karahisar Zonguldak Edirne Kütahya Mardin 
Mustafa Şeref İzzet Fayık Cevdet Nuri 

Âza Âza Âza Âza, 
Eskişehir Mersin 

Emin Hakkı Yusuf Kemal Hüseyin 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 
Karar J\« 1 

Yüksek Reisliğe 

1715 numaralı ve 11-6-1930 tarihli kanuna zeylolmak üzere Maliye Vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri kararma iktiran, eden kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatasının gönderildiğine 
dair Başvekâletin 20 - 9 -1930 tarihli ve 6/3196 numaralı tezkeresi ve İktisat Encümeninin mazba
tası Maliye Encümenine havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

İktisat Encümenince tetkik ve tanzim edilen kanun lâyihası encümenimizce aynen tasvip ve ka
bul edilmiştir. Havale mucibince Bütçe Encümenine tevdi kılındı. 

Mal. En. Reisi namına Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza 
M. M. A. Hilmi Sami Kâmil Emin Rasih M. Nedim 
İhsan 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Karar M, M m 
Esas X» 1/743 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanununa zeyl olmak üzere tanzim edilip İktisat ve Maliye 
Encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası Maliye vekili Saraç
oğlu Şükrü Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Birinci madde hükmü Merkez bankasının teessüsünü müteakip clepöziterlik vaziyeti ile beraber 
evrakı naktiye ve ihtiyatlarının dövizlerin bu bapta yapılan muamelât, bütün varidat ve masarifin 
depoziter banka tarafından devredileceğini âmir olmak üzere tanzim edildiği verilen izahattan anla
şılmış ve aynen kabul edilmiştir. 

İktisat Encümeninin ilâvesine lüzum gördüğü ikinci madde yalnız satın alınacak döviz miktarı-
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m göstermekle kalmmayıp satışlar neticesi döviz miktarını bildirmek . üzere daha ziyade şekle ait 
tadil ile kabul olunmuştur. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe Encümeni Reisi 
İstanbnl 

Fuat 

R. Vekili M. Muharriri Kâtip 
Bursa Gaziantep Giresun Kütahya Tokat 

Muhlis Remzi Kazım Niyazi Asım V. Şevki 
Sivas İsparta Elâziz Erzurum Balikesir Niğde 
Rasim Mükerrem H. Tahsin H. Aziz A. Şuuri Faik 

Aydın Bordur Bursa Sivas Diyarbekir Samsun 
Adil Mü. Mitat Vahit Dr. Şefik Lûtfi M. Remzi Rüştü 

Hükümetin teklifi 
1715 numaralı ve II/6/1930 tarihli kanıma 

zeyildir 
1 — Hükümet Türkiye cumhuriyeti Merkez 

bankası kanununun bankaya 36 inci maddesine 
tevfikan 14 üncü maddesile bahşettiği salâhiyeti 
karşılığı altın veya filen başa baş altına tahvili 
kabil ecnebi dövizi mubayaa etmek üzere ihtiyat 
evrakı naktiyesinden ihtiyaç ve lüzumu kadarını 
tedavüle çıkarmak suretile istimale mezundur. Bu 
suretle mubayaa edilecek dövizler, ihraç edilen 
evrakı naktiyenin karşılığı olmok üzere cvrakr 
naktiyenin depoziteri olan bankada muhafaza 
edilip münhasıran tedavülde bulunan evrakı nak
tiyenin piyasadan çekilmesinde ve imhasında kulla
nılır. Merkez bankasının teessüsünü müteakip işbu 
dövizler ve bu bapta yapılan muamelât bütün 
varidat ve masarifile beraber depoziter banka tara
fından Merkez bankasına devredilir. 

2 — Bu kanun nesri trihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun icrasına Maliye vekili me
murdur. 

17/9/1930 
Başvekil Ad V. M.M. V. 
İsmei İçtimada bulunmadı M. Abdülhalik 

Da. V. Ha. V. Ma. Ve 
£. Kaya İçtimada bulunmadı Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. V. Na. V, İk. V. 
Dr. Refik 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

İçtimada bulunmadı Şakir 

İktisat Encümeninin tadili 
1715 numaralı ve 11 -VI - 1930 tarihli kanuna 

müzeyyel kanun lâyihası 
Madde 1 — Ayenen kabul edilmiştir. 

Macjrle 2 — Birinci madde mucibince tedavüle 
çıkarılacak olan evrakı naktiye bugün tedavülde 
bulunanların kanunî evsafını haiz olup bunların 
ve bunlarla satın alınacak ecnebi dövizlerinin mik
tarları her hafta sonunda karşılıklı olarak hem 
Maliye vekâleti ve hem de depoziter banka tarafın
dan neşir ve ilân olunur. 

Madde 3 — İkinci madde aynen kabul edil
in iştir. 

Madde 4— Üçüncü madde aynen kabul edil
miştir. 



Bütçe Encümeninin tadili 

Türk 'parasının kıymetini koruma kanun lâyihası 

Birinci madde — İktisat Encümeninin aynen 

İkinci madde — Birinci madde mucibince teda
vüle çıkarılacak olan evrakı naktiye bu gün teda
vülde bulunanların kanunî evsafını haiz olup bu 
suretle tedavüle konmuş bulunan Türk lirası mikta
rı ile karşılığı olan döviz miktarı her hafta sonun
da hem Maliye vekâleti hem de depoziter banka 
laraflanndan neşir ve ilân olunur. . 

Üçüncü madde — İktisat Encümeninin aynen 

Dördüncü madde — İktisat Encümeninin aynen 




