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BiRÎNCf CELSE 

Eed'i miizakerat : Saat : 3,38 

REİS — FETHİ BEY 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref B. (Karaîıisarı Sahih), Kemal B. (Adana) 

RElft — Efendiım celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde' inikadedc-

re'k zaptı sabık hulâsası kiraat vie aynen kabul 
edildi. Evrakı varideden havaleye tâbi olanlar 
hakkında havale muamelesi yapıldı. Nisabı bü-
zafcere Kanununun 6 ncı ve 8 nci m ad d el1 erinin 
tadiline dair 73 imzalı teikllfi kanuninin vâikı 
teklifi veçhile müstaceliyetle müzakeresi karar-
gir oldu. 

Azayı kiramdan bâzı zevalin (mezuniyetlerine 
dair Divanı Riyaset tezkereleri kıraat ve kabul 
olundu. 

Ruznaînenin mevaddı gayri m üsl t acelesi me-
yanında bulunan «ibey'iye halkkınım ve gişe nTe-
murluiklarının malûl gazilere talkslisi hakkındaki 
19 Teşrinisani 1337- tarihli Kanuna müzeyyel 
te'klüf kanuninin mKÜstaceliyetle ve takdim cm 
müzakeresine dair Siird Mdbulsu Malh'mud Beyin 
takriri kıraat edilerek mezkûr teklifi kanuninin 
rüsumu belediye' lâyihai kanuniyesinden sonra 
müzakeresi takarrür etiti. Mütaaldbem Rüsumu 
Belediye kanunu lâyihasının balkıyel müzâkere
sine geçildi. Encümenden tadilen gelen 22, 25, 
32 nci maddeler müzaikere edilerek 25 nci mad
de tadilen, 22 v'e 32 nci maddeler ekalliyet ta
dili veçJhile kabul olundu. Kanunun bakıyei mü
zakeresi tarifelerin ikmaline talik edilerek ol-
Ibaptaki karar mucibince bcy'iye hakikinin ve 
Gişe memurluklarının Malûl Gazilere tahsisi 
hakkındaki Kanuna müzeyyel tekdiri kanuni
nin müzafköresine başlandı ve heyeti umulmiyesi 
hakkındaki müzaikere kâfi görülerek maddelere 
geçildi. Birinci madde taslıihan, diğer maddeler 
aynen ve kanunun heyeti umumiyesi dahi ekse

riyetle kabul olundu ve berayı teneffüs celse ta
til edildi. 

îkinci celse 
ikinci Reisvekilli ismet Bey tarafımdan ku

şa dolun arak M'em'i Müskirat Kanunu mucibin
ce Türkiye haricine çılkarılmâk üzere idhar edil
miş olan müskiratın tekiri imhası hakkımdaki 
teklifi kanuninin m'üs'taçelen ve ta'kdirnen müza-
ikeresine dair Tc'kfurdağı Mebusu C'emil Beyin 
talkriri kıraat ve mezkûr teklifi kanuninin Ni
sabı Müzakere Kanunumun 6 ncı ve 8 nci mad
delerini muaddil teklifi kanuniden sionra müza-
'keresi kabul edildi. Badehu Keskin Kibrit Fab
rikası hakkımdaki iktisat Encümeni mazbatası
nın müstae'elem ve tercihan müzâkeresine dair 
Antalya Mebusu Aihinred Saki Bey ve rüfekası-
nın talkriri kıradt olunarak bu mazibaitamm da 
müdaihihar müsikiratm tehiri imihası haklkındaki 
telklifi kanuniyi mıültaalkıp müzakere olunması 
kabul edildi ve mültaakiben Nisalbı Müzaikere 
Kanununun 6 ncı ve 8 nci maddelerini .muaddil 
teklifi kanuninin müzakeresine başlandı. Heyeti 
umıumlyesi hakkındaki müzakere kâfi görülüp 
maddelere geçildi, ve bütün maddeler aynen ka
bul ve kanunun heyeti Umumiyesi tâyini esami 
ile reye vaz'olumdu. Badelim Men'i Müsikirat Ka
nunu mucibince Türkiye haricine çıkarılmak 
üziere id'har edilmiş olan müskiratın tekiri im
hası haklkındaki teklifi kanuninin müzakeresine 
iptidar edildi. Heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzâkere kâfi görülerek: maddelerin müzaikere-
sine geçildi ve bütün mevaddı kanuniye aynen 
ve kanunun heyeti umumiyesi dkıseriyetle kabul 
edildi. 

Mütaalkiben Keskin Kibrit Fabrikasına mü-
taallik iktisat Encümeni mazbatası müzaikere 

250 — 



1 : 109 23 . 2 . 1340 0 : 1 

ve taJsvibolumdu. Badehu Köy kanunu lâyüfhası-
nın müzakeresine başlandı. Lâyilbai kanuniye-
nin heyeti umuımiyesi hakkımda eereyan eden 
müzakere kâfi görüldükten sonra maddelerin 
müzakeresine geçildi. Birinci madde eereyan 
eden müzakere neticesinde, mevcut takrirlerle 
'birlikte encümene iade edildi. 

'Tâlini esami ile reye -vazedilmiş olan «Nisa
bı Müzakere Kanununun 6 ncı ve 8 nei maddeler 

rini muaddel Kanuna» ait arada nisabı hâsıl ol
madığı ta/raf Riyasetten tebliğ ve Ournıaırtesi gü
nü toplanılmak üzere »else taltil olunda. 

Beis 
Ali Fethi 

Kâtip 
Aid ana 
Kemal 

Kâtip 
KaraihisarısaMp 

Ruşen Eşref 

2. — SUALLER 

1. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
Kayseri'deki Askerî Mensucat Fabrikasının baş
ka mahalle nakli esbabına dair sual takriri, Mü-
dafaai Milliye Vekâletine (6/149) 

2. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
Kayseri'nin Zincidere karyesindeki Darüleyta-
mın idaresi hakkındaki Amerikalılarla, yapılan 
itilâfnameye dair kezalik sual takriri, Sıhhiye 
Vekâletine havale edilmiştir. (6/150) 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Ada
na'da pamukların ihracı için ne gibi tedabire te

vessül edildiğine dair İktisat Vekâletinden suali 
(6/136) 

BEİS — Bütçe münasebetiyle her mebus her 
vekile arzu ettiği suali iradedeMleceği için aca
ba tamlbul Mebusu AH Rıza Bey sualini bütçe 
müzakeresine talik edebilir mi ? 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Edebilirim efen
dim. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir 
itiraz var mı ? Zaptı sabik hulâsası aynen kabul 
edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
1. — Beyne mukabil Hazine namına teffiz 

olunan emlâkin deyni tamamiyle tesviye edildiği 
takdirde aşar hakkında tatbik olunan muameleye 

kıyasen iadesi caiz olup olmadığının tefsirine 
dair Maliye Vekâletinden mevrut 7/170 numa
ralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

4. - REY İSTİHSALİ 

1. — Nisabı müzakere Kanununun altıncı ve 
sekizinci maddelerini muaddil 8 Mart 1339 ta
rihli Kanunun birinci maddesinin tadiline dair 
kanununa tâyini esami ile ikinci defa reye vaz\ 

REİS — Bu kanunu kabul edenler beyaz, 
etmiyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 
(Yoklama Suretiyle sesleri) yoklama suretiyle 
yapılacaktır efendim. 

(Yoklama suretiyle âra istihsal olundu.) 
REİS — Henüz reyini istimal etmemiş rü-

fefca varsa lütfen bir an evvel istimal buyur
sunlar. Rey istihsali muamelesi hitam bulmuş
tur. Netiicei arayı arz ediyorum. Araya iştirak 
eden azanın adedi 149, 143 rey kabul, 1 ret, 
7 azanın reyi de istihsali aradan sonra verildiği 
için bariç tutulmuştur. Binaenaleyh kanun ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

1. — 1340 senesi Bütçe 
(1/296) ve Muvazenei Maliye 
batasiyle Rize Mebusu Ekrem 

5. - MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

Kanun lâyilıası 
Encümeni maz-
Beyin bütçe ile 

müzakeresi takarrür eden ve Düyunu Umumiye 
kadrosunun kemen tesbitine mütedair olan 4/210 
numaralı takriri: 
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REİS — O halde 1340 senesi Muvazenel 
Umumiye Kanununun heyetli umumiyesinin mü
zakeresine devam ediyoruz. Söz almış olan rüfe-
kaya birer birer söz veriyorum. Buyurun Şefik 
Bey: 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Bir şey rica ediyo
rum Reis Bey: Bütçe hakkımda birçok arkadaş
lar söz almışlardır. Lehte ve aleyhte ayrılsa iyi 
olur. 

ŞEFİK B. (Bayezıd) — Efendim • Meclisi-
âliniz, Mübeccel Cumhuriyetimizin birinci büt
çesini tetkik ile iştigal buyurduğundan dolayı 
şayanı tebrüktir. Şimdiye kadar bu millete nasi-
molmıyan İstiklâl Bütçesi hakkında beyanı ef
kâr etmek üzere bu kürsüye çıktığımdan dolavı 
kendimi bahtiyar addediyorum. Edvarı salife-
d.e «imal ve menah. calü Celâl Sevketlû Padia'1-
hindir» denilir, milletin malından başka canı da 
hükümdarların emir ve iradesine tâbi bulunur
du. 

Devri Mesrutivette ise emvali umumiye, maasat 
ve masarif ata karşı tutulur, kifavet etmedi ̂ 'in
de1'' dolıavı ağır faizlerle istikrazlar yapılıvor. 
Tevkifi umumiveden başka milletin sırtına a "-ir 
vükler tahmil edilirdi. O zamıan ekseriva Malî 7*1 

Ne^arpt^nde bulunan bir zat; «borç, bütçenin te^-
bVei fa^'letkâranesidir» der ve millet menafi1'-
ne bir santim sarf edilmezdi. 

Buıo-ün elimizde bulunan bütçe, masarifatı 
urmiTrnvevi temin ettikten başka Anadolu Si-
me^diferlerinıin temini iştirası Sivas - Ankara -
Sam'sun hatlarının inşası srübi havatı memleketle 
alâkadar olan 'iki emri mühim inin de 13 000 000 
liva kadar bir para da tefrik 'etmiştir. 

İstikraz belivesini asla hatıra getirmediği gi
bi bu mevanda öteden beri metruk ve münşi olan 
havalin Şarki ve şimendiferlerinin temini inşası 
içim de (4 000 000) lira kadar bir para tefrikini 
unırtmamıstır. Bundan dolavı Hükümeti, şayanı 
+4)ri;k pönivorum. Hükümetle beraber geceli gün
düzlü- sâvü p-avret eden, 'çalışan Muvazene! Ma-
live Encümeni Âlivesine de teşekkür ederim. 

Vaıi'dat ve masarifatm füsul ve ımevaddmın 
müzakeresinde mütalâatımı ve noktai nazarımı 
arz etmek hakkımı muhafaza etmekle beraber he
yeti umuraivesi hakkında müsaadenize mâğruren 
bir iki söz sövlemek isterim. 

Asırlardan beri keyfî idareler altında ezilen, 
dainıa kanını akıtan, malını feda eden, adalet

ten maslbedar olmıyan, bir gün olsun huzur ve 
rahat görmiyen bu .millet, tacidarmın - son ese
ri olmak üzere - emir ve iradesiyle, ferman ve 
fetvasiyle müselâh kuvvetiyle - ebediyen ve ceb
ren düşmanlara terk ve farğ olunduğu sırada 
sadrı milletten doğan azimkar serdar, şanlı alem
dar ile teşriki mesaii eden fedakârı ümmetin, çiz
diği hattı necata sülük eden millet kükremiş ars-
lanlar gibi düşmanı memleketten, yakasını esa
retten, idaresini istibdattan kurtarmıştır. Yedi-
kudret ve azmi mıillet bize, hür, zinde berbir dağ
dağadan azade bir idare bahsetmiştir. Millet, hu
kuku aliyesini intihabettiği Heyeti Celilenize tev
dii etmiştir. E fal ve icraatınıza intizar etmekte
dir. Pek iyi bilirsiniz ki bünyei vatan mecruh
tur, muhtacı tedavidir, uzun lâflardan, ihtiras ve 
ihtilâflardan sui idare ve kırtasi işlerden bık
mış, usanmış, istikrah 'etmiştir. Daima ef'al ve 
asar istiyor. 

Evet efendiler; Şark ve Garb vilâyetlerimiz 
azîm felâketlere uğramıştır. Sair aksamı mem
leket de müteessir, mutazarrır olmuştur. Garb 
vilâyetlerimizin - Cenabı hakka hamdedermı -
şeraiti iklimiiyesi, vasaiti nakliyesi ve peyderpey 
çelmekte olan kardeşlerimizin birer uzvu âmil 
olmaları ve nisbeten nüfusun kesreti dolayısiyle 
karinen evvelki gıllügıştan azade bir gülzarı va
tan olacağına şüphe yoktur. Efendiler, Şark vi
lâyeti erimliz öyle değildir, serapa harabedir. Bü
tün emvali düşman tarafından yağma ve garet 
edilmiştir. Bugün oradaki kardeşlerimiz yollar
dan, mahreçten, mesken ve meVadan, mesaeit ve 
maariften, hulâsa her şeyden mahrumdur. Bun
lar muhtacı müzaheret ve muavenettir. Bu bap
taki mâruzâtımı nazarı dikkati âlilerine vaz'edi
yorum. 

Âmaîiumumiyemize gelince: Evvelâ kanu
nu bütün kuvvetiyle hâkim kılmaktır. Kanun
larımızı şeraiti muhitiyemize, ihtiyaç atımıza gö
re geceli gündüzlü çalışarak biran evvel ter
tip ve tanzim ve tadil etmektir ve bu kanun
ları hüsnü tatbik edecek hükkâm ve memurini 
Hükümetin şeraiti matlîıibeyi cami olup olma
dıklarını tetkik etmek ve bunların ihtiyaçtan 
azade kalmaları yolunu temin etmek, taşra ah
valini sıkı bir kontrol altında bulundurmak, 
tekâlifi umumiyenin tarzı cibayeti ve hususiyle 
milleti biza,r eclen aşar usulü sakiminin ve bütün 
belâyı mühremenin bu milletin başından kaldı-
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rılnıası çarelerine birgün evvel bakılmak lâzım
dır. 

Sıhhati umumiyeyi düşünmek, Maarife 
ehemmiyet vermek, milletin huzur ve emniyeti
ni istikmal etmek mecburiyeti kafiyesi kar
şısında bulunduğumuzu unutmıyalım. Bütçe ile 
her vekâlete para ve salâhiyet vereceğiz ve 
veriyoruz. Biz millete hesap vermeliyiz, Heyeti 
Vekile de bize hesap vermek mecburiyetinde
dir. Sene nihayetinde muhasebeleri enzarı mil
lete neşir ve ilân etmeliyiz. Hangi hususlarda, 
ne gibi şeylerde ne gibi aşar vücude .getirdiği
mizi nazangâhı millete vaz'etmeliyiz. Benedeniz 
zamanı âlinizi izaa etmiyeceğim. Bu mâruzâtı
mı bilhassa Heyeti Vekilenin nazarı dikkatleri
ne vaz ile kürsüden ineceğim. 

REİS — Buyurun Osman Kadri Bey! 
OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendim, 

mümkün olduğu kadar kısa söylemeye çalışa
cağım. İzzeti nefsi millimin azîm ve imanı ile 
kağnı gıcırtısı arasından çıkardığı bugünkü 
mevcudiyeti milliyeyi ben de arkadaşım gibi 
bahtiyarane anarken, bunun pişdarlarını da ke
mali hürmetle selâmlarım. 

Bütçe denilince hatıra iki mühim mevcudi
yet gelir. Biri mütevazi, fedakâr bir halk, ikin
cisi azimkar, imkânsızlık içerisinde pür hele
can bir Hükümet, bütçe birkaç milyon açıkla 
huzuru âlinize geliyor. Fakat bendeniz bu açık
tan hiç korkmuyorum. Küçük bir eseri telâş bile 
hissetmiyorum. Halk tâbiri ile delik büyük, ya
ma küçük, Dünya cereyanı bendenize öyle bir 
kanaat hasıl etmiştir ki biz .kendi yağımızla kav
rulmak mecburiyetindeyiz. Bir hâkimi fârisî 
ifadesinde diyor ki : (İnsanlar bir birinin âza-
sıdır. Müteessir olan her hangi bir kısımdan di
ğerleri de müteessir ölür.) Bütün Türk halkı 
âlâm ve ıztırabat içerisinde inlerken Avrupa, 
bütün ezvak ve istirahat içinde kuşbakışı ile 
bize bakmaktan ve gülmekten kendilerini ala
madıklarını zannediyorum. Bol ve çok parala
rını cemiyeti beşeriyenin saadeti uğruna değil, 
kendi arzu ve maksatlarına sarfa taraftar ol
duklarını gösteriyorlar. Çester Projesi neydi? 
Geçen Büyük Millet Meclisini bu proje birçok 
zaman işgal etti ve bu yüzden arkadaşlar bir
birinin kalblerini bile kırdılar. Fakat ne oldu? 
Berhava... Nedir bugün posta tayyaresi? Bir
takım çürükçarık şey tecrübeler yapıyor. Şiöy-

I le böyle el'an bir netice hâsıl olmıyior. Bu mâru
zâtımla size diyebilirim ki biz kendi yağımızla 
kavrulmak ıztırarmdayız ve efendiler! Heyeti 
Celilenizi temin ederim ;ki memleketimden tâ 
buraya gelinceye kadar İzzeti nefsi dünya ka
dar büyük olan halkımızın temas ettiğim her 
hangi biri «yapacağınız her hangi bir işi yapı
nız, itaat ederiz. Yalnız mesainiz müsmir olsun» 
diyorlardı. Ve ben de size rica ederek bunu 
tekrar ediyorum. Mesainiz cidden müsmir olsun! 
Bugüne kadar Devletin, bir iaşe müessesesi ol
maktan kurtulamadığını kemali teessürle ya-
dederken, bundan sonra da böyle olmamasını 
temenni ve rica ederim. Türkiye'nin bütün halkı 
memleketlerinde efendi olduklarını o zaman 
ispat ederler ki, iktisat sahasında yüksek bir 
inkişafa mazhar olsunlar. Üç milyon lira ile İk
tisat Vekâletini idare eden Vekili Muhterem-enin 

I bu üç milyonla harap memleketleri ve bu muz-
tarip insanları iktisat sahasında nasıl ilerletece-
-jini bendeniz tahmin edemiyorum. Bu para Ad
liye Bütçesinin dörtte biri mi, beşte biri mi? 
Bilmiyorum fakat benim yüreğimi çok yakan 
ve daima, daima huzuru âlilerinde ricaya sevk 
eden yegâne bir emelim vardır. Bu da yolları-
nızdır. Şark memleketlerinin bir kısmı, değil 
mgünkü asırda, Kurunu Ulâda, Kurunu, Vüs-
tada, Kurunu" Ka'blettarihiyede ne vaziyette 

I idik ise bugün de el'an o halini, o vaziyetini mu
hafaza ediyor. Şayanı taaccüptür, Muş'lu bir 
tahrirat müdürü Hakkâri'de aşar ihalesi maksa-
diyle bir köye giderken keçi yollarının birisin
den kayarak Türap suyuna düşüyor, boğulu
yor, gidiyor. Efendiler, bu halk badema yolsuz
luğa tahammül edemiyor ve bunu her halde isti-

I yor ve memleketin hissiyatına tercüman olarak 
boyuyorum ve buradaki arkadaşlarımın hissiya-

I tını da hulâsa edebileceğimi zannediyorum. Hü
kümetten istiyeceğimiz şey yol, daima yol, etoe-

I üyen yol... Yapılıncaya kadar yol Memleketimiz 
I için birincisi yol, ikincisi iktisattır. Fakat görü-
I yorum ki, Nafıa Bütçesi de maalesef istediği-
I :nizden pek çıok zayıftır. Rusların Erzurum'da 

yaptıkları dekovil hatları bir taraftan Yeniköy'e, 
I bir taraftan Karaköse'ye kadar imtidadetmiş 
I ilken bugüne kadar bakımsızlıktan bu yollar da 

harabolmuştur. Vilâyatı Şarkiye denince hatırı
nıza öyle harabezar, işten, güçten amelden sâ-

I kit olmuş bir muhit gelmesin! Müsaadei aliye-
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lerine mağruren benim biraz dairei intihalbiyem-
den bahsedeyim. Dairei intilhabiyem üç milyon 
•dönüm arazi zer eden bir ovaya mâliktir. Şeh
rin Cenubundan Şimale doğru akar altı nehiri 
vardır ve Şimalden Cenuba doğru da akan iki 
nehri vardır. Ovanın ortasından da Karasu, Mu
rat namiyle iki büyük neihir geçiyor. Sekiz gün
de dairenmadar dolaşılmıyacak vüsatta or
manlara maliktir. 

Bugün 'keşfedilmiş demir, kömür maden 
ler'i, petrol membaları, altın madenleri mev
cuttur; Maliye Vekili Muhterem;!) Beyefendi 
buyurdular ki, Bayburd'un aşarı elli bir 
altın idi Ben de ilâve edeyim, Muş'un Sefer
berlikten evvel yalnız merkez kazasının bir 
senelik aşarı dört yüz elli bin altın idi. Yaıl-
nız merkez kazasında olmak üzere bir milyon 
'koyun tesbit edilirdi. Küçük oyalariyle ve 
o bulanık Malazgirt ormanlariyle kazalarımız 
çok sevimlidir; Vilâyatı Şarkiyede Diva^ 
bakır'm yetiştirdiği pirinçleri, Ergani Mad~ 
ni'ndn bakırları, Van'ın güzelim ormanları ıh 
mıal edilmiyecek 'kadar mü'him men'albii vari
dattım. İktisat Vekili Muhteremine bu kür
süden bir daha tekrar edeyim ki, Nafıa Vekâ
letiyle tevhidi imâl ederek, dekovil hatların1 

yekdiğeriyle iltisak: ettirerek Vilâyatı Sarfa' 
yeye geçirdikleri sırada varidatı, masarifin1' 
'koruyacak bir vaziyeti kendilerine göstereyim 
Bugün ben sahibi olduğum emlâk ve arazi
mi bu va'diim mukabilin'e terhin ederim. Val
lahi efendim; Vilâyatı Şarkiye bugüne kadar 
hiçbirinizin tahmin edeımiyece^iniz fe1 âk re
leri geçirmiştir. Nüfus bütün bütün noksan 
laşımıştır. Seferberlikten evvel 117 bin nü 
fusu zükûrirae eden benim dairei intibaibiyem. 
kemali esefle zikrederimi ki, bugün elli bin 
küsur nüfusa tenezzül etmiştir. Nüfus mes^ 
lesr'ı Devletin bugünün en mühim bir sivaset; 
olmalı ve meycudolanlan öldürmemek yegânr 
umde olmalıdır. Doktorların hamiyetlerine 
bilmeim ne oldu? Sıhhiye Vekâleti iki misil 
maaş verdiği halde o havaliye bir tane 
doktor bulup göndermiyor. Altıncı senei is-
'tihlasiyesini yaşıyan benim daire intiha'biyem-
de bu kadar müddet zarfında nihayet ı;,k* 
tane doktor görüyorum. Onun birisi de dört 
ay durduktan sonra ayrılmış ve birçok rica 
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ve minnet neticesinde ikkıcisi ancak bugün
lerde tâyin edilmiştir, ve bilmem ki, gitmek 
üzere midir? Gene livasında medeni insanla
rın çoktan unuttukları bir maraz mevcut
tur. Uyuz... Sıhhiye Vekâleti bilmiyorum, bu
raların da istatistikleri içerisinde bu kelime
lerin mevcudolup olmadığını tetkik buyur
muşlar mı? Bizim muhitimizde adliye teşkilâtı 
"için verilen paraları hüsnü rızamla İktisat ve 
Nafıaya terkediyorum ve bunun için fazla bir 
söz ilâve etmiyorum. Bu husustaki kanaatle
rimi zaman, zaman bu kürsüden Heyeti Ce-
lilenize arz ve tekrar etmişimdir. Teşkilâtı 
lülkiye esasına bendeniz muvafakat ediyorum. 

Fakat kendi 'elimle kesip yare verdiğim kale
min iptida hunu hakkımı yazmamasını da rica 
ederim. Mâruzâtımın iptidalarında... demiştim 
ki, benilm dairei intihabiyem, mülhakattan sar
fınazar, yalnız merkez kazası 3 milyon dö
nüm arazi zer'ediyor. Nüfusu (50) bin küsur 
raddesindedir. Gelecek muhacir kardeşleri
mizden lâakal (100) bin, mümkün olduğu tak
dirde (200) bin kişinr'n benim dairei intihabi-
Vöme, Van civarına tevziini ısrar ile İmar Ve
kâletinden temenni ediyorum. Mâruzâtıma hi
tam vermezden evvel şunu da ilâve edeyim 
ki, Hükümet bizden her hangi şekilde feda
kârlık istiyorsa mazüyadetin vermeye ama
deyiz, Fakat mesai müsmir olsun. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen, 
dim! Bütçe mevzuulbahsolurken yalnız erkam 
ile değil aynı zamanda Devletin idarei umu-
miyesıine ait varidolabilecek mülâhazatı da 
Meclise arz etmek ieabedeır ve bunun yegâne 
imkânı tecellisi olan bir zamandır. Çünkü 
sair zamanlarda sual olsun, istizah olsun ve 
alelıtlak mesail mevzuubahisıolduğu zaman
larda bir mebusun etrafiyle serdi mütalâa et
mesine imkân yoktur. Efendiler! Bu mütalâayı 
arz 'etmekle evvelemirde idarei u'muımiyemiz-
den bahsede'ce'ğimi izah etmiş oluyorum. Yal
nız bir miktar bütçemizin erkâmmlan ve 
'müspet cihetlerinden bahsetmeyi faydalı gö
rüyorum. Bütçemizde bir açık görülüyor. Her 
Hükümetin yaptığı bütçenin varidat ve ma-
sasarifat haneleri karşılaştırılınca görülür 
ki, Türkiye hakîkaten bu imtihandan iyi bir 
numara alarak çıkıyor. Bu itibarla bütün ev
lâdı vatanın memnun ve mesrur olması lâzım-
gelir. Çünkü bugün bütçe açığımız 8 - 9 
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milyon olarak gösteriliyor - ki", iki 'moteli ola
rak farzedecek ohırsa'k - altım ile hesabedil-
diği takdirde bu para ancak iki buçuk mil
yon altım miktarı tuttuğu görülür. Bu da mem
leketin heyeti uımuımiyesine nazaran büyük bir 
şey değildir. 

NECMEDDİN MOLLA B. (Kastamonu) 
— Bir misil... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — iki 
mislini söylüyorum. Bütçemizin heyeti umu-
miyeti itibariyle: açığının mucibi endişe ol
madığı cümlemizde; b'ilihassia iktisadiyatımızla 
iştigal edenleree mucibi memnuniyet ve cesa
rettir; Efendiler! Bütçe açığımızın heyeti umu-
miyesini teslbit edebilmek için,, her şeyden 
evvel iktisadiyatımızın' bugünikü haline nazar 
etmek lâzamıgelir. iktisadiyatımızın bugünkü 
vaziyetine nazar ettiğimizde muvazenei iktisa-
diyemizde büyük bir açığın mevcudiyetini 
görürürz. Bu açığın milletin hayatı itibariyle 
nasal düzeliceğinii ve- nasıl doldurulacağını Mu 
vazenei Maliye Encümeni, mazbatasında tasrih 
etimemdştir. Bu bapta memleketin iktisadi 
yatını, iktisadi millîmin açığını kurtarmıai]': 
için ne giilbi tedabire tevessül edileeeğini v^ 
Hükümet mütessesesiır'ın ne gibi esajsatı ihtivr 
edieecği hakkında Muvazenei Maliye Encümen-' 
raporunda kâfi bir tetkik yoktur. O mazba
tayı dikkatle okuyan 'arkadaşlarımız görmüş
lerdir ki, bütçe 'açığımın tehvini ve iktisadı 
mnillî açığının ne. istikâmette te'hvin olunıalbi 
leeeği meselesi maatteessüf hallolun'mamıştır 
Buna sebep efendiler; - açık söylemek lâzımıge-
lifrse - biz, bütün mesaili iktisaddyati'mızı esash 
ve etraflı oimıyarak programsız ve plânsız hal
letmek isteyişimizden ileri ̂ geliyor. Bendenizi 
kanaatimce, ımemleketin en Iblülyük teç(hizatınidar> 
birisi, teçhizatı idariyesindıen birisi ve: idare ma-
kinalanndan birisi olmak üzere- memlekette bir 
meclisi iktisat vücuda getirilmeli.. Bu teklifi fol" 
değil, Muvazenei Maliye EncŞtoneni tetkikatınr 
istinadederek Meclisi Âliye arz etmeliydi. Çün
kü Heyeti Celilemzin ifayı vazifeye müibadere-
tinizdıen itibaren gelmiş olan iktisat kanunlarını 
bir kere tetkik buyurunuz! Görürsünüz ki 
ımemleketin iktisadiyatını tahkim sâdedin'de gel
miş olan 'bütün kanunfer şayanı takdir makası -
di istihdaf etmekle- beraber doğrudan doğruya 
ımüspet ve esaslı fair tetkikata ve daha doğrusu 

kijsimen esaslı, tetkikata istiaadetse 'bile, Ibir k ü t 
M âhemktar teşkil eden tetkikata istinadetme?-
(inektedir. Efendiler! Şüphesizidir ki memleke
timizin bugünkü taazzuvunu temin etmek-için 
idari sahaya geldiğimiz zaman bir Şûrayı Devle
tin memleketin idari vaziyeti için ne kadar 
ehemmiyetli olduğu ve kendi sahasında bir Di
vanı Mhifhasebatm memleket için ne kadar mü
him olduğu ve bfihakkm vücuda* getirilmiş olan 
Ma'hkemei Temyizm de ne kadar mühim bıolun-
<duğu düşünüldüğü takdirdle hin memlekette vü
cudu bir madde gibi elzem olan Devlet ida
resinin ve 'bu dört unsurdan feiar tanesinin vücu
da getirilmesine doğru ibizde Mçlbir te§eW>üsün 
meveudolmadığı kemali teessürle görültoektedir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanlbul) — Vardır 
efendiim, vardır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Lâyihası bile vardır. 

FERİDUN FİKRİ B, (Devamla) — Biz o lâ
yihayı Muvazenei Maliye Encümeninin mazbata
sında görmek isterdik. Memleketin bütün teşki
lâtı iktisadiyesiride bir program, bir gaye taki-
bedildiğini İdle 'görmek isterdik. Edendiler!' Menat-
lekette en mühim olarak yapılacak şeylerden 
birisi de bu .memlekette kısmen Hükümet tara
fından mansup ve kısımen alhali tarafından anün-
tahip - yani ahali dediğim sendikalar meslek 
kuvvetleri tarafından münta'hip, - bir meclisi ik
tisat vüeulde getirilmesidir. Zira başka türlü 
iktisadı millîyi dağınık tedbirlerle, sülmtmetteda-
rik düşüncelerle-tehvin etmek ve .memleketin bu
günkü dertlerine çaresaz olmak imkânı yoktur. 
Efendiler. Bugün işitiyoruz ve okuyoruz k i 
Tralbzon fındığını, Adana, pamuğunu satamıyor, 
İzmir, üzüm ve incirini ihraçta müşkülâta mâ
ruz kalıyoruz. Neden ? Çünkü efendiler! Bütün 
malhreçler harfe dolayısiyle kapanmıştır. Buna 
mukaibil Avrupa'da bulunan ticaret (memurla
rımız kâfi dlereeede bir faaliyet gösterememekte 
veyahut oralara ehlivukuftan ticaret meanufr* 
lan göndermemiş bulunmaktayız. Uf endiler! Bu 
şerait dairesinde bittabi iktisadı millînin kur
tarılması ve iktisadı ımillîde görülen feci açığın 
doldurulması imkânı yoktur; Belideniz şunu dü
şünüyorum ve diyorum ki, hiç olmazsa 1'340 se
nesi zarfımda bir iktisat ımeclisi vücuda getirilir
se o zaman milletin iktisadiyatı şu vekilin, bu 
vekilin tebeddülüne tâbi olmaz. Halbuki efen-
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idiler! Bugün memleketin iktisadiyatı (doğrardan 
dloğruya programsız ve şahısların iktidar ve 
meziyet ve kudretine terk edilmiş bulunuyor. 
Efendiler, artık imemleketin 'bundan sonra ik-
sadiyatını indî ve (amprik) bir surette yürüt
mesi caiz değildir. Cumhuıriyiet idaremizin en 
!ziyaide dikkat edeceği noktalardan !bir tanesi 
olan iktisadiyatımızı teçhiz ederken; iktisadiya
tımızı takviye etmek ve ithalat ile ihracat ara
sında hiç değilse 'bugünkü açığın yarasını ka
patmak gayesini istihdaf ederken her şeyden 
•evvel bir Meclisi Âli iktisat vücuda 'getirilme
sini ve 'bunun 'bir an evvel intacedilimesini en 
esaslı, en lüızulmlu olarak görüyorum. İkinci 
nokta; hittatbiî memleketin haşmida ımevcudolan 
birtakım meseleler; para meselesi; güfmırük me
selesi. Kabotaj meselesi... Bütün bunlar öyle 
alelıtlak iki, üç müdürün toplanıp, ne olunsa 
olsun, yapacağı işlerden değildir. Bendeniz Hü
kümet ne yapacaksa, iktisadiyat sahasında han
gi /meseleyi halliedecekse bunu Ibir (metot) dâ
hilinde evvelâ müdiranından geçirerek ondan 
sonra iktisat ımeclisinde 'bütün Avrupa'nın ve-
sair devletlerin ımaliyatı ve iktisaldiyatı nazarı 
dikkat ve tahlile alınarak geçirilebilir ve on
dan sonra Meclisi Âliye gelir. Meclisi Âlinin en
cümenleri de hakikaten tetkikata tamikata isti-
naldetmiş etraflı eslbabı mucibe mazbatalarına 
müstenit raporlar karşısında 'bulunursa -ki bu 
ancak iktisat işlerinde bir heyeti mahsusanm 
ımesaisıi ile kabildir - o zaman 'memlekette bir 
şey yapılabilir. Efendiler, 'rica ederim; ka/bul 
ettiğiniz kanunlara, tetkik ettiğiniz ahkâma na
zar (buyurunuz, maatteessüf kâfi derecede bir 
istihzarın mahsulü değildir. 

MUHTAR B. (Tra'bzon) — İyi idiye yaptık. 

FERİDUN FİKRİ !B. (Devamla) — İyi diye 
yaptık aıma Türkiye Cumhuriyetinin iktisadiya
tında tetkika, tete'blbua ve istihzara ihtiyaç var
dır ve bu tetkikte Meclisi Âli âzasından vücu
da gelen Encümenin hmibir mesleki Devlet içe
risinde 'bir de bununla meşgul olması imaddeten' 
gayrikabildir. Efendiler, Meclisimizin en kıy
metli encümenini teşkil, eden İktisat Encümeni
mizin mazbatalarını kemali istifa'de ile okuyo
rum. Fakat diğer taraftan o mazlbatalar Meclisi 
Âliye kâfi derecede istihzar edilmeden ve es
lbabı 'mueibeleri kâfi derecede vazıh lolmıyarak 
geliyor. 

Efendiler, 'bununla İktisat Vekili Muhtere
mini tenkid etmek istemiyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hakkınız kardeşim tenkid edebilirsiniz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Ve ken
disine karşı gayet Ibüyük bir hürmetim mevcut
tur, yalnız mevzuübahsolan nokta Hasan Beye
fendinin Mefhlmed Beyin veya Ahmed Beye-
efendinin şahsiyeti fevkinde umur, mesailin Dev
letin işleri bir ittırat dairesinde, bir istihzar da
iresinde cereyan etmesi lâzımgelir. Efendiler, 
bakınız, bugün Avrupa'da siyaset, iktisadiyat ve 
maliyat olmuştur. Orada büyük hazırlıklar mev
cuttur. Efendiler, paramız hakkında geçenler
de Meclise bir Kambiyo Kanunu geldi. Bu Kam
biyo Kanununun müzakeresini Adliye Encümeni 
ikmal etmişti. Bir Eylülde Yusuf Akçura Beyin 
himmeti ile İktisat Encümeninden çıkmış ve on
dan sonra Muvazenei Maliye Encümenine git
miştir ve bugün halen Kambiyo Kanunu çıkma
mıştır. 

ALİ CANANI B. (Gazinantep) — Çıkmıştır. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Nerede? 

Meclisi Âliden çıkmamıştır, belki Muvazenei Ma
liye Encümeninden şimdi gelmiştir. Bendenizin 
söyleyişim Kambiyo Kanununun tehirine işaret
ten ibaret değildir. Biz o kambiyo kanununun mü
zakeresinde muhakkak bir hazırlık görmedik. 
Efendiler, meselâ Yunanistan kambiyo hakkında 
ahkâm vaz'etmiş, sonra Belçika ahkâm vaz'etmiş, 
bendeniz isterim ki bu iktisat kanunu Meslisi Âli
den geçseydi. Tetkikata istinadetmiş olurdu. Es-
baJbı mucibeye müpteni olmuş olurdu ve Büyük 
Millet Meclisinin encümenleri de karar verecek
leri zaman istihzarata, ihzarata göre ve adamakıl
lı tenevvür etmiş olarak karar verirlerdi ve tenev
vür etmiş olurlardı. Tasavvur ediniz ki Meclisi 
Âlinizin üzerinde yalnız ihtisas fikri yoktur. 
Memleketin bütün mesaili azimesini tefekkürle, 
teemmülle mükellef olan Heyeti Celilenizdir. 
Böyle bir zamanda İktisat Encümeni azasının 
sair büyük yorgunlukları arasında böyle istih-
zaratsız vaziyetler karşısında kalırsa sonra ne 
vaziyette kalacağımızı görürsünüz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Yalnız İktisat Vekâletine alt değildir o kanun. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Efen
dim, bendeniz iktisattan bahsetmekle İktisat Ve
kâletini tenkid etmek istemiyorum. Efendiler, 
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iktisat meselesinde bu kadar tafsilâta girişme
min hikmeti muvazenei iktisadiyelerin yani bütçe 
açığımızın muvazenei iktisadiyemizdeki inkıtadan 
(Gürültüler) mütevellit bir açık olduğunu arz 
etmekliğim maksadıma müptenidir. Yoksa efen
diler, bugün Türkiye bütçesinde fevkalâde açık 
bir şey görülmüyor. Türkiye bütçesinin açığı ik
tisadı millîden doğma bir açıktır. Binaenaleyh 
efendiler, bu cihetin Heyeti Celilece kemali 
ehemmiyetle nazarı itibara alınacağını ve Hükü
metçe de biran evvel intacedilmesine doğrudan 
doğruya çalışılmasını istirham ederim. 

Efendiler, ikinci bir cihet olarak en mühim 
bir noktaya temas etmek istiyorum. Efendüer, 
Hâkimiyeti Milliye, Cumhuriyet, gayet güzel 
bir mefkuredir. Hukuku siyasiye gayet güzel 
şeylerdir ve bunların hepsini çok takdir eder ve 
severim. Fakat halk için en mühim bir şey Tür
kiye'de kuvvetli bir Hükümeti idariye vücuda 
gelmesi kaziyesidir. Devleti, Devleti idariye, Dev
leti iktisadiye, Devleti zabıta diye birtakım tas
nif ata tabi tutan müteveffa Almanya Başvekili, 
(Radnav) in da meslekini takibedecek değilim. 
Fakat biran için Devleti idariye kabul ediyorum. 
Bu Devleti idariye nedir? O da şudur : Ahalinin 
doğrudan doğruya idare memurlariyle olan te
maslarında idare memuru ile olan hukukunun 
masuniyeti kâmile .altında kalması ve bunun bir 
heyeti mahsusa tarafından tamamiyle ve müspet 
bir surette ve esasatı hukukiyeye mutabık bir şe
kilde intacedilmesi keyfiyetidir. Efendiler, bun
dan doğrudan doğruya Şûrayı Devleti kasdet-
mek istiyorum. Halkın eksikliğini yakînen his
settiği şeylerden birisi de memlekette Şûrayı 
Devlet teşkilâtının yokluğudur. Çünkü halk ile 
Hükümet arasında deavii idare mahiyetindeki iş
ler bugün burada muhakemat heyetimizin uh
desine mevdu kalmış bir şeydir. Halbuki bu da 
doğru olan bir şey değildir. Muhakemat heyeti 
mütehassıstır, güzidedir. Fakat efendiler, mebus
turlar. Ve öyle bir mebustur ki, memleketin 
bütün yükü onun üzerindedir. 

NECMEDDİN MOLLA B. (Kastamonu) — 
Lâyüseldir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Onun 
için biran evvel Şûrayı Devletin neticelendirilme-
si, deavii idarenin mütehassıs -heyetlere tevdi edil
mesi lâzımgelir. Efendiler, deavii idare vücuda 
getirildiği zaman aynı zamanda şüphesizdir ki 

kavaninimizde ve Şefik Beyefendinin işaret bu
yurmuş oldukları nokta da hâsıl olmuş olacaktır. 
Çünkü Şûrayı Devlet her memlekette Hüküme
tin levayihi kanuniyesini ihzarda en tabiî bir 
müzahiridir. Eğer Şûrayı Devlet meselesini biran 
evvel halledecek olursak ki bu tahsisatta Şûrayı 
Devlet hakkında bir masraf görmüyorum. Bina
enaleyh Şûrayı Devleti vücuda getirir ve onların 
hazırlıyacağı levayihi kanuniye de tamamiyle ha
zırlanmış bir surette Meclisi Âlinizin huzuruna 
gelirse o zaman efendiler, memleketin muhtacol-
muş olduğu birçok kanunlar bir defada çıkmış 
olur. Efendiler, bu münasebetle Meclisi Âlini
zin mesaisine işaret etmek istiyorum. Bu önü
müzdeki senede birçok kanunlarla Meclisi Âli 
karşılaşacaktır. Eğer bu kanun lâyihaları sırf de-
vairde mevcut üç, dört büyük müdürün elinde 
kalacak olursa bittabiî Meclisi Âli bunların 
altından kalkamıyacaktır. Çünkü uzun tetkikat, 
uzun tamikat lâzımgelir. 

Efendiler, biıttalbiî varidatımıza taallûk 
lar öyle olmalıdır ki, Meclisi Âlinize geldiği za
man encümenler bunu uzun uzadıya olmaksızın 
bir maddei kanuniye ile teâbit edebilmelidir. Bu 
derece bir kudreti irfan ve bir kudreti ihtisas 
karşısında bulummakla Meclisi Âliniz mübahi 
bulunmalıdır. Binaenaleyh Hükümetin Şûrayı 
Devlet meselesini ehemmiyetle takip buyuraca
ğından ve bizim idare makinamızı bu mühim va
sıta ile de teçhiz edeceğinden ümitvar oluyorum. 

Efendiler, bittabiî varidatımıza taallûk 
eden mesailde ıslahatı maliye namiyle eskiden 
aevcut bir komisyon vardı. Bendeniz zannedi-
Torum ki, bu ıslahat komisyonuna müşabih bir 

Heyet vücuda getirilerek temeddü, aşar ve saire 
^ibi mesail bu komisyon tarafından gayet iyi ve 
maaşlı tetkikata tâbi olarak Meclisi Âlinize arz edi-
'ecek olursa büyük fevâid istimtacetmek kabil ola
bilecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ayanı 
unuttunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Ayan 
başkadır. Ayan siyasi meseledir. Fakat Meclisi 
Ali Şûrayı Devletin yerine, Divanı Muhasebatın 
'erine, Mahkeme! Temyizin yerine kaim olamaz. 

Şûrayı Devlet başkadır ve bir Hükümet tefriki 
azaif esasına istinadeder. Tefriki vezaif kaidesi-

li ihlâl ettiğimiz takdirde Meclisi Âliyi öyle bir 
.aziyete getirir ki, bin ne tice hiçbir işin çıkmama-
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sına, sebebiyet vermiş.- olur. Bendenizin işaret et- I 
tiğim nokta ile teşkilâtı siyasiye, hukuku siyasiyle 
mülâhaza tam zerre kadar alâkası yoktur. Doğru- j 
dan doğruya bendeniz hukuku idare ve' iktisattan 
setfdi mütalâa ediyorum. Efendiler; bundan başka 
diğer /bir meseleye temas etmek istiyorum. O da 
sırf nazan dikkati celp mahiyetinde olacaktır. 
Efendiler, raalûmuâlinizdİr ki, bir memleketin 
memurini bilâsual velâeevap azledilmemelidir. I 
Memuriyet bir haktır. Memuriyete giren bir adam 
raptı kader etmiştir; raptı hayat etmiştir. Şunun 
bunun bütün mukadderatı ona mevdudur. Bunun 
için memurinin: hukukunu tasrih eden Memurin I 
Kanununun Heyeti CeAilenizce intacına lüzumu I 
âcil vardir. 

HALIT B. (Kastamonu) — Umdelerimizde 
vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bunun 
Sararı evvel intacı Devleti muasıra mefhumunda I 
dâhil olan masuniyeti ve hukuku memurine bah
şetmek lâzımdır; Yalnız, bundan evvel Heyeti Ve- I 
kilenin, İdarei merkeziye memurlarının tensiki I 
esasında nazarı dikkati celbetmek isterim. Birçok I 
devair hakikaten memurlarını tensik etmiştir. I 
İdare makinasının tenkisi, Hükümetin makinasının I 
işlememesinde en lâzım, ve en zaruri bir keyfiyet
tir; Birçok mezayayı ahlâkiye ve âliye sahiM ol- I 
mak gayet şayanı takdir bir keyfiyet olmakla be- I 
raber, halkın ihtiyaeatını tatmin edecek anasır, I 
eğer idarei merkeziyemiz haricinde kalmış ise on- I 
lara bir mevki vermek, Türk Milletinin iktisada I 
ehemmiyet verdiği şu sırada en lâzım olan bir key- I 
fiyettir. Efendiler, memleketimizi kurtarmak için, I 
memleketimizi ihya ve ima.r etmek için erbabı ih- I 
tısasa büyük bir mevki veriyoruz. Bir milyon li- I 
ra vererek Avrupa'dan mütehassıslar getiriyo- I 
ruz... Bu zamanda memlekette seciye sahibi olan I 
ve memleketin mefkuresi olan Cumhuriyete sadık I 
ve merbut olmak şartiyle memleketin ne kadar I 
mütehassıs evlâdı varsa bunların cümlesinden is- I 
tifade etmek hususunda bâzı vekâletlerin takibet- I 
tiği - bendenizee mâkul olan - istikameti bütün I 
idarei merkziyemizin nazarı dikkate alması ve I 
idarei merkeziyemizin heyeti umumiyei memleke- I 
tin ihtiyacatma bihakkin cevap verecek bir seviye- I 
ye us'adı bence pek lâzım olan bir kaziyedir. I 

Efendiler, askerî fabrikalarına verilen bir I 
milyon lira münasebetiyle doğrudan doğruya mü- I 
him bir meseleyi iktisadiyeye temas etmek istiyo- | 
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rum. Hükümet, askerî fabrikalarına bir milyon li
ra vermiştir. Bunu pek doğru yapmıştır. Çünkü 
Türk Ordusunun ihtiyaeı Türkiye menabii iktlsa-
diyesinden temin edilmelidir. Bendenizin işaret 
etmek istediğim nokta bu değildir. Burada husu
si ve mülhak -bütçe esası kabul edilmiştir. Efen
diler, bu gibi teşebbüsatı iktisadiyenin netice ve
rebilmesi için mevcudolan usulden bir tanesi de 
doğrudan doğruya Devlet fabrikası vücuda getir
mek ve onu Devletin her hangi bir maliye idaresi 
gibi, bir şubesi idariye gibi idare etmek esası var
dır. Bir de hidematı umumiyenin sanayileştiril-
mesi (endüstrilizasyon döservis püblik) dedikle
ri, (Türkçe söyle sesleri) tâbiri fennî olarak söy
lüyorum, hidematı umumiyenin... 

TUNALI HİDMİ B. (Zonguldak) — Sanki 
hidematı umumiye Türkçe mi? (Handeler) 

FERUDUN FİKRİ B. (Devamla) — Sanayi-
leştiriimesi keyfiyeti. Meselâ posta ve telgrafı bir 
anonim şirketi halinde idare edeceğiz. Fakat bu 
doğrudan doğruya Hükümetin elinde bulunacak, 
memurlarına vâsi salâhiyet verecek, oradaki me
mur meselâ posta müdürü veyahut bir başka me
mur, bir fabrikatörün bir müteşebbisin işinin 
başında bulunduğu zaman haiz olduğu hukuk gi
bi bir hukuka malik olur ve o suretle bir müesse
seyi idare ederse bittabi bundan tezayüdü vari
dat husule gelecektir. Efendiler, Avrupa'nın her 
tarafında devletleştirilmek ve saire ve saire gibi 
birçok iktisadi vasıtalar tetkik edilmiş ve binne-
tice en doğru usulün, mümkün olduğu kadar te
şebbüsatı iktisadiyeyi Devlet elinde tutmakla be
raber aynı zaımanda bunları da Hükümet dairesi 
jlbi idare etmek mefkuresinin doğru olamıyacağı, 
netice veremiyeceği kanaati hâsıl olmuştur? Mese
lâ kibrit inhisarını alalım. Devlet idare edecektir. 
Fabrikalar Devletin malı olacaktır. Fakat Devlet 
bunu idare ederken bilfarz tahsil şubesini idare 
eder gibi idare etmiyecektir. O müessese! iktisa
diyenin başına getirdiği erbabı ihtisasa salâhiyet 
verecektir, kudret verecektir. Nevama tevsii me
zuniyet dediğimiz şeyi orada yapacaktır. Hattâ 
biraz da ademi merkeziyeti hatırlatacak bir su
rette vâsi salâhiyet vermek lâzımgelir. Yoksa efen
diler, Devlet namına vazıyed ettiğimiz her hangi 
bir müesseseyi öyle idare dâhiliye esasları üzerin
den idare etmek yolunu takibedecek olursak bü
tün teşebbüsatı iktisadiyenin katiyen netice ver-
miyeceği, istihsaiâta medar olmıyaeağı ve varidat 
getirmiyeceği, kanaatindeyim. Binaenaleyh Mec-
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lisi Âlinizin ve Hükümetimizin bu istikamete ke
mali cesaretle girmesini ve bunların böyle yalnız 
hususi ve mülhak bütçelerle değil, kendilerine tam 
salâhiyet vererek yürütmesini doğru görüyorum. 
Hattâ bu askerî fabrikalar meselesindeki şu fik
ri rehber ittihaz ederek posta ve telgrafta ve ha
tırıma gelmiyen bütün inhisarlarda... 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Hattâ 
devairde bile... 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bende
niz o noktaya kadar gitmiyor isem de, hiç ol
mazsa bu fikrin Hükümetçe nazarı itibara alına
rak etraflı tahlilât ve tetkikatta bulunulmasını 
ve Garp memleketlerinin iktisadiyat âleminde bu 
bapta, bu zeminde yapılmakta olan vâsi ve mühim 
tetkikattan istifade edilmesini istirham ederim. 

Efendiler, temenni mahiyetinde diğer bir me
seleden daha bahsedeceğim. O da idarei hususiye-
lere yardım meselesidir. Efendiler, hiç şüphesiz 
temenni ederdik ki, vatanımızın bütün aksamı 
yekdiğerine maddeten ve sair hususatta müsavi 
olsun, temenni ederdik ki meselâ Muş Sancağı, 
vilâyeti bilfarz güzel Bursa'mız kadar mahsuldar 
ve zengin olsun, fakat efendiler, maatttessüf bu 
tesavi bugün mevcut değildir. Binaenaleyh efen
diler, kaidei külliye olarak kabul edeceğiz ki, Dev
letimizin bütçesinden her sene bir miktar idarei 
hususiy elere yardım etmek iktiza edecektir. Efen
diler, müzahereti milliye bunu icabettirir. Millet 
demek, bu demektir. Millet, bütün eczası arasında 
bir müzaheret esasına bir müzahereti hayatiye esa
sına müstenittir. Meselâ efendiler, geçenlerde 
Karesi Meclisi Umumii Livasının faaliyetini gıp
talarla tetkik ettim. Karesi ile Dersim'i bir tut
mak kabil olabilir mi? Bu sene yirmi tane mektep 
açmış, sair mekteplerinin tahsisatını kabul etmiş. 
Bendeniz bunları okuduğum zaman onların me
saisini alkışlıyordum ve kendi mahrumiyetimizi 
hissediyordum. Efendiler, Heyeti Celileniz idarei 
hususiyelere yardım esasını kabul ve mümkün ol
duğu kadar elde mevcut ve fakat mahrum ve 
muztaribolan mıntakalarımızın ihtiyaeatına çare-
saz olmalıdır. Gerçi bu cihetten Heyeti Celileniz 
musip bir istikamete- gitmiştir ve şunu kemali 
mefhtaretle arz ederim ki, Sivas hattının inşasına 
doğru atılan kuvvetli ve büyük adım - bendenizin 
kanaatimce - memleketin en büyük yarasını, en 
büyük derdini bulmuştur. Zira bugün Sivas hat
tının yapılmasına mübaşeret edilmekle müşkülât 

içinde bulunan her şeyden mahrum olan benden 
evvel iradı kelâm eden Şefik ve Osman Kadri 
Beylerin buyurdukları veçhile aktarı Şarkiyemize 
biraz hayat getirmek imkânı hâsıl olacaktır. 

Efendiler, Meclisi Âliniz o kadar büyük bir 
emri nafiin vâzıı olmuştur ki, bununla istikbali 
millînin tahkimine doğru en kuvvetli en büyük 
bir adım atılmıştır. Fakat efendiler; şimendifer 
lûtf undan derin derin şükranlar ve minnettarlık
lar izhar etmekle beraber aynı zamanda hiç değil
se bu sene İzmir'den ta Van'a kadar idarei husu
siyelere bir miktar muavenet ve müzaheret^esası-
nı kabul buyurmalısınız. Bendeniz açık kapıyı 
zorladığımı zannetmiyorum. Bâzı arkadaşlar, öyle 
tefekkür ediyorlarsa bendeniz hürmetlerimle be
raber arz ederim ki, bu fikir doğru bir fikir değil
dir. Çünkü efendiler, bugün perişan olduğunu ve-
saitsiz olduğunu gördüğümüz birtakım aktar var
dır ki, eğer onlara millet biraz sermaye dökecek 
olursa, onlara biraz yardım edilecek olursa mem
leketimizin en güzide, en kuvvetli menabiindan 
olmaları muhakkaktır? Efendiler; diğer hususat 
hakkındaki mâruzâtımı ayrı ayrı bütçelerin mü
zakeresinde serdedeceğimden yalnız bir tek nok
ta olmak üzere Düyunu Umumiye bütçesinden 
bahsedeceğim. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Onun da 
bütçesi var? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Efendi
ler, Düyunu Umumiye Bütçesi o kadar mühim
dir ki, bendenizce Düyunu Umumiye meselesine 
şimdi, bu sene, bu Mecliste çaresaz olmazsak öbür 
bütçelerimizin büyük bir âdil esasına istinadede-
rek kurulmadığına kaani olacağım. Çünkü, bugün 
tasavvur buyurursunuz ki, Türkiye'nin en muk
tedir ve en çalışkan ve bütün memleketin sıkleti 
idariyesini dimağında taşıyan bilfarz Dahiliye 
Müsteşarı ile, bilfarz Nafıa Müsteşarı ile, bilfarz 
Adliye Müsteşarı ile, vazifesi - yüz kat demiye-
yim - ondan sekiz, on kat aşağı olan bir kimsenin 
aynı ve hattâ üç, beş kat fazla maaş alması hiçbir 
veçhile kaidei adaletle ve Muvazenei Maliye En
cümeninin bütçede takibettiği maaşa tta tenazur 
ve teadül esasatı ile kabili telif değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) -^ Maliye 
Vekili cevabını verdi onun. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Efendi
ler, Maliye Vekili Beyefendi onun cevabını ver
mişlerdir. Onun da bizim gazetelerde gördüğümüz 
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vegh üzere yalnız kuvvetimizin, kendi komiserimi
zin maaşının tenkisinden ibaret kaldığı görülmüş-
tür. Halbuki efendiler, bendenizce bu meselede 
Meclisi Âli hakikat baltasını eline almalı ve Dü
yunu umumiye bütçesinin orta yerine vurmalı
dır. Bendenizin böyle hareket edilebilmesine ve bu 
azmi İmlendin Meclisi Âlinizin bu bütçenin mü
zakeresinde tecelli edebilmesine imkânı maddi gö
rüyorum. Efendiler mülâhazatım, mütalâa tun 
katiyen hissi değildir. Maddi ve imkânı düşüne
rek arz ediyorum ki, Düyunu Umumiye Lüteosİ, 
bu Devlet bütçesinin, İm 1340 'bütçesinin içinde 
kanayan yegâne noktadır. 

Efendiler Heyeti Cellleniz bu azmi bülendi 
göstererek ve bu ulvî hatveyi atarak, artık Dü
yunu Umum iyeye Devlet içinde-bütçe noktai na
zarından - hitam vermesi için lâzımgelen bütün 
esbabı istikmal buyurmasını istirham ederek mâ
ruzâtıma nihayet veriyorum. 

ZİYAEDDİN E l (Erzurum) — Efendim 
umumi bütçe müzakeresi olduğundan fazla mu-
kaddemelerle, teferruata ait izahata lüzum 
yoktur. Bendeniz Meclisi Âlinin nazarı dikka
tine arz olunmak üzere esasata taallûk eden 
bâzı mâruzâtta bulunacağım. Masraf sütunun
da, Müdafaai Milliye bütçesinin fazlalığı ve Se
riye bütçesinin noksanlığı dolayısiyle her iki 
bütçe de bendenizin fikrimce mucibi itirazdır ve 
şayanı tenkiddir. Çünkü hali harbde ve seferde 
kırkycdi milyon masrafı olan bir bütçeye hali 
hazarda, istirahat zamanında yirmiyedi milyon 
lira masraf çok fazladır. Zira fukara milletin 
kesesi buna müsait değildir. 

Şer'iye bütçesinin masrafı olan bir milyon 
lira ise Şer'iye Vekâletinin büyük teşkilâtiyle 
mütenasip değil, bilâkis noksan masraftır. Di
ğerinin fazlalığı gibi bunun da noksanlığı mü
nasip değildir. Malûmuâliniz bir milletin miyarı 
terakkisi, miyarı medeniyeti; derecei irtikası 
müessesatı diniye ve ilmiyesine olan rağbet ve 
itina ve ihtimamı ile mütenasiptir. Bunun için 
Heyeti Âliye müfredat bütçe müzakeresinde bu 
cihetleri inşallah lütuf ve himmet ederler. 

Varidat sütununda ise bilhassa bir noktayı arz 
etmek isterim, burada müskirat için beş milyon 
lira kadar hayalî bir varidat konulmak isteniyor. 
Malûmu âliniz içkinin hayatı beşerde mesavi ve 
mânevi açmış olduğu rahneler ve sekir saika-
siyle ika edilen cinayetler, yıkılan aile ocak

ları, mahvolan hanumanlar esbabı ukulden her 
birinin malûmu olduğundan bu cihet için es
babı mucibeye dair fazla söz söylemeye lüzum 
yoktur. Bugün Amerika gibi medeni bir Hü
kümet milletini işret beliyyesinden kurtarmak 
için bütçesine milyonlarla, milyarlarla masraf 
koyuyor. Biz ise bütçemizin açığını milletin 
hayatını, ahlâkını, istikbalini mahvetmek su
retiyle kapatmak istiyoruz. Bu ne hüsran ve 
harabîdir? (Bravo sesleri) Bilhassa bu cihet
lere çok dikkat etmeli. Müsaade ederseniz Hi
lâli Alizarin bir vesikasının arz edeyim, (oku
duk, bize de geldi sesleri) Hayır ondan değil 
efendim, bu başkadır ve muhtasardır. 1338 se
nesinde - ki işret men edilmezden evvel - Avru
pa'dan yalnız İstanbul gümrüğüne ithal edilen. 
her nevi müskirat yekûnu 7 685 671 kilodur. 
Bunun kıymeti 304 176 407 kuruş yani takriben 
dört milyon lira kadar ediyor. Bu müskirat 
mcnedilmezden evvel 1336 da İstanbul gümrük 
istatistik!erince tesbif edilmiş miktardır. Mene-
dildikten sonra, yani 1337 senesinde 255 06! kilo 
müskirat ithal edilmiş bunun da kıymeti hakiki-
yesi 10 537 706 kuruştur. Demek ki m en edil
mezden evvel dört milyon lira kadar ithalât var
ken, menedildikten sonra yüz bin lira kadar 
bir ithalât vâki olmuştur. Arz ettiğim miktar 
yalnız İstanbul güm rükündedir. İzmir, Mersin 
ve sair sahiller de başkadır. Malûmuâliniz bir 
taraftan sıhhiye teşkilâtı için bütçemize milyon
larla lira koyuyoruz. Diğer taraftan da halkın 
alıl âkım, hayatını, sade nesli hazırın değil, nesli 
âtinin bile istikbalini mahvetmek istiyoruz. Ne 
için? Beş milyon hayalî bir varidat temin et
mek için. Bu nereden temin ediliyor? Bilemem. 
Şimdi: memleketimizde harice çıkarılacak veya
hut dâhilde sarf edilecek müskirat imali ile ha
valen varidat temin edilecek, halbuki harice 
müskirat ihracı vesaik ile sabittir ki, kabil ola
maz. Çünkü bugün Avrupa; halis ispirtonun ki
losunu Galata Rıhtımına onsekiz kuruşa malc-
diyor. Avrupa'nın her türlü vesait ve fabrika
ları olduğu için onunla rekabet ledemiyeceğimlz 
gibi bu rekabet karşısında hattâ yüzsekiz kuru
şa da imal ve mal edemeyiz. Dâhildeki sarfi
yatına gelince, malûmuâliniz bunu birtakım 
rı engin gençlerimiz ve münevver denilen tabaka 
on ziyade istimal eder - ki bu parayı zaten on
lardan alacağız - bu büyük beylerimiz de zan
nederim bizim dâhilde çıkarılan âdi işretlere 
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pek. de tenezzül etmezler. Mutlak Şampanya, ya
hut Bordo Şarabı olacak, yani her halde bizim 
dâhildeki çıkardığımız onlara da sarf olamıya-
cak. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Münevver gençlere isnadetmeyiniz. 

ZİYAEDDİN E l (Devamla) — Efendim : 
O münevver kelimesinin istimali istiarei tahak-
kümiye tarikiyledir. O halde bu hangi kısma 
sarf olunacaktır? Fukara kısmına ve fukaranın 
bütün hayatını zehirliyecek, sonra burada Mec
lisi Âli pek büyük fırtınalar koparttı ve mil
leti reji belâsından kurtarmak için birçok teza
hürat gösterdi. Çünkü bunun yüzünden halk 
birbirine münaferet ediyor, mukatele ediyor, 
adavet ediyor ve aralarında nifak zuhur ediyor, 
vatanın birçok güzide evlâdı bu yolda feda olu
yor. Şimdi, Hükümetimizin inhisarı altında bir 
müskirat işini ortaya koyarak memleketin ba
şına ikinci bir reji belâsı çıkaracağız. Çünkü ne 
olacakl . Bütün evler meyhane olacak, çünkü 
müskirata fazla rüsum zammedildiği gibi her
kes evinde meyhane açıp kaçak suretiyle sata
cak. Sonra kaçağın önünü almak için vesaiti 
cebriyeye müracaat edilecek araya nifak ve §i-
kak girecek, kıtal vukubulacak bu yüzden va
tanın birçok güzide evlâtları mahvolacak. Bu 
da nazarı dikkat ve itinaya alınmak lâzımdır. 
Deniliyor ki, kanun tatbik edilemiyor. Evet ka
nun tatbik edilemez. Fakat bu sözü söylemek 
âleme karşı o kadar gülünçtür ki, bu Hükümet 
mefhumunu anlamamaktır. Büyük Millet Meclisi 
men etmiş, karar vermiş, kanun vaz'etmiş. (Hü
kümet tatbik edemiyor) Bu ne demektir. (Bra
vo sesleri) Böyle değil mi? Hükümet azim ve 
sebat gösterip temin etmeli. Meni Şekavet Ka
nunu tabiî tamamiyle tatbik edilemiyor. Yine 
dağlarda adam soyuyorlar, adam öldürüyorlar. 
Onu da lâğvetmeliyiz, öyle mi? Onu men eden 
memurlar, vazifedarlar kendileri içer, meyha
necilik ed eril erse tabiî m en edilemez. (Handeler) 
değil mi böyle? Hükümet azim ve sebat göste
rip bunu şiddetle tatbik etmelidir. Evet tama
miyle men edilemez. Fakat mazarrat ne kadar 
men ve tahdid edilebilirse o kadar fayda var
dır. Sonra halk Hükümeti deniliyor. Zannede
rim kazalardan, vilâyetlerden mazbata ve tel
graflar gelmiyen yerler pek azdır. Halk umu

miyetle istirham ediyor ki def'olmuş iken bu iş
ret beliyesi'ni tekrar tevsi etmeyiniz. İsterseniz 
dairei intihabiyelerimize ve efkârı umumiyeye 
müracaat edelim. Acaba herkes razı mıdır? 
Başka vergi bulun, başka cihetler temin ederek 
bütçe açığını kapatın, halkın hayatını, ahlâkını 
imha suretiyle kapatmayın, derlerse o halde ni
çin biz bunu kabul edelim, ne mecburiyet var? 
Bendenizin fikrimce sair masrafların bütçesi 
bihakkin tetkik ve tenkis edilse yine bütçe açığı 
kapatılır. Ne kadar fazla masarifimiz vardır? 
Yani bunu bendeniz tenkid için söylemiyece-
ğim. Fakir, aç bir milletin evet fakir, aç, aya
ğında çarığı yok, üryan bir milletin maliyesi; 
bütçesi açık olduğu halde bunun Heyeti Veki-
liyesi otomobillerle' gezemez. İnsaf lâzımdır. 
Yani bihakkin masrafları tenkis etmek isteni
lirse bunun çaresi bulunur. Bir otomobilin ayda 
yüz lira şoför ve benzin masrafı var. Fukara 
millete bir kere acıyalım. Hükümete yaya da 
gelebilirler. Buradan harbe gitmiyorlar ya, dört 
adımlık yerlerdir. Efendim, istilâ dolayısiyle 
memleketimizin her tarafı harabezar olmuştur. 
Geçende Erzurum'un İspir kazasının bir köyün
den bir mektup alıyorum, yazıyorlar ki Tedri
satı İptidaiye Vergisi için köyümüze (1 500) 
kuruş vermişler halbuki teraküm etmiş (5001) 
kuruş vergimizi veremiyoruz. Çünkü % 80 nis-
betinde halk fakir, üryan ve açtırlar. Bu halde 
her bütçemizi milletimizin haliyle mütenasibola-
rak, ona göre yapmalıyız. Fazla mesarifle, sonra 
açık diye birtakım vergilerle ve işaret beliyiye-
siyle milletimizi mahvetmek hiçbir Hükümetin 
kıyasetiyle ve siyasetiyle kabili tali'f değildir. 
Tefarrüatta, fazla sözlere lüzum yoktur. Bende
niz Heyeti Umumiyeye arz ettim. Bu noktaları 
rica ettim vatanı namına Meclis, nazarı dikka
te alsın, (Bravo sesleri) 

ZAMİR B. (Adana) — Muhterem arkadaş
lar, milletimizin Millî Mücadelede göstermiş ol
duğu fedakârlık harikuladedir. Bunun hak
kında ne kadar söz söylense yine hakkiyle tas
dikten insan âciz kalır. Pek çok fedakârlıklar 
yapılmıştır. Milletimiz varını yoğunu feda ede
rek bugünkü zaferimizi elde etmiştir. Bu kadar 
fedakârlık yapan ve memlekete bu kadar nâfi 
olan milletimiz tabiî sulhtan sonra birçok şey
ler bekliyordu ve bilhassa kendisinin teşkil et
miş olduğu Millî Hükümetinden birçok bekle-
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dikleri! vardı. Meselâ ben çiftçiyim. Düşünüyor
dum ki, bu memleketin terakki ve taalisi ancak 
ziraatinin terakkisi ile; inkişafı ile kaabil ola
caktır. Bu suretle memleketin iktisadı yüksele
cek ve memlekette refah hâsıl olacaktır. Tabiî 
bunlar benim ihtisasım idâhlldınde olduğu içıim 
•böyle düşünüyordum. Diğer taraftan doktor sı
nıfına ımeınlsuboilıain muhterem refiklerimiz de 
düşünebilirler. Derler ki «Bu memleketin yük
selmesi içlin bu ımıemllelketün kuruılmaısı için 
onun 'aihvıaili sıhhiyesine ehhemiyeıt vermek lâ
zımdır. Memleketten veremi ıkaüldır'malk, nıalar-
yayı kaildırlmiafc, frengiyi kaldırmak 'lâzımdır. 
Binaenaleyh- en çolk eheımımiyeft verlilecelk nokta 
budur. Bu husnsıta ne kadar çok çalışırsak memle
ketin nüfusu o nislbette artar ve memlekette nüfusu 
ne kadar artarsa 'meımlekeit o kadar dileri güder» 
bu da 'haklıdır. Fakat bir mafıacı arkadaşımı ve
yahut diğer bir mühendis arkadaşım düşüne
bilir ki bu ımiemlle'ketıte mutlaka yollar yapıl
malıdır. Bu memleketin yolları yapılmazsa, bü
tün aksamı birbirine merbut olmazsa memle
kete böyle ayrı ayrı şekillerde kalacak olursa 
iktisaden yükselmesinin imkânı yoktur. Düşü
nülecek loilunsa bu yollar Ihaklkındia ne kadar 
söz söylenirse Ibaikkdır. Diğer taraftan bir ma-
larifçd .mutlaka maarife eheimmiyet verimek lâ
zımdır der ve böyle düşünür. Eğer 'bâz ımaarıifi 
meımilelketlimiize tamim ıdtmezsek, her tarafta 
köylerde mektep acımazsak bu memleket "terak
ki ve teali edemez der. Kanaatinde bu da hak
lıdır. Şu -halde ıbütiün 'bu suretle sayacak olur
sak görürüz ki 'bunlarım (halkları vardır. Çün
kü 'bütün yekdiğerine merbuttur. Şu hailde bi-
ızim için yapılacak bir şey vardır. Bunların 
hepsini göz önüne getirecek ve diyecektir kli 
meselâ Nafıa Vekâletine diyecektik İki Vekil 
Beyefendi! Mütehassıslarımı topla, yoksa ha
riçten bir mütehassıs getir ilâve et. Memleke
tin yola ihtiyacı ine kadardır, memlekete kaç, 
kilometre yol yapmak icabeder? Bunu düşüne
cektir ve yapacaktır. Diğer 'taraftan da ım<asra-
fmı gösterecektir 've diyecektir ki ımeimleketkı 
15 bin kilo'meitne yola 'ihtiyaeı vıardır. Bunun 
için de (150) [milyon ılira para lazımdır. M<ese-
lâ İktisat Vekâletine ısorıacalktılk. İikbisıat Vekilli 
de gidip böyle kendi toplamış. 'Olduğu müte-
ıbassıslıarı dile memılekeıtün İktisadiyatını yük
seltmek liçiin bir program çizecektir ve diye
cektir ki memleketin iktisadiyatını yükseltmek 
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için ve ımemieiketli ileni götürimıefc ütçin şu şu 
muayyen ve müspet işlierd yapmak lâzımdır. 
Bunun için de eıllıi ımilıyoın para 'işiteniz. Sıhhiye 
Vekâleti Ikeza o da yapabliMndi ve bütün ve
kâletler 'böyle bir programı yaparlar ve bura
ya gelirlerdi. Tabiî biz beısıabedecıekıtik. Vardda-
ıtımız nedir? Teaayüdetmesıi mıelihuız olanı da 
zamımedecektik ve diyeoelktid (ki İktisat Vekâ-
ıletine (5) ımilyon liina yeıriyortuız, Sıhhiye Ve
kâletine üç milyon ılira veriyoruz. Efendiler, 
isıtelddğiriiz bu e l i milyonu senede beş "milyon 
'lira vermek suretiyle an ısenede vereceğiz. Bu 
işi ne zaman yapabilirsiniz ? O da ellli ımilyon 
lira vereceksiniz, etili milyon (lira dille beş sene
de bunu yapacağım diyecektir. 

B'eş 'milyon lira verecektik 'bunlara bunlar taksi
matını yapacaktı ve nihayet birinci sene şunu 
yapacağım, üçüncü sene bunu yapacağım, 
dördüncü sene 'bunu yapacağım on senede 
memleketin muhtaoolduğu iktisadi yüksekliğe 
vasıl olacağım diyecekti. O vakit bu ne olurdu? 
Seneden seneye vadedilen şeylerin yapılıp 
yapılmadığını hem millet takibedetr, hem mem
leketin matbuatı takibederdi. Evet vadedilen 
şeyler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bir sene
de vadedilen şey mevkii fiile gelmiş midir, gel
memiş midir? Tabiî gelmediği takdirde vekil 
mesuldür. Bunun dairei aidesi mesuldür. Buna 
hiç şüphe yoktur. Bir vekil bir şey yaptığı va
kit diğer vekil onun yaptığını bozamazdı ve ay
nı yola doğru giderdi ve muvaffak da olurdu ve 
biz de gayemize doğru ilerlerdik. Efendiler, 
mnu da isbat edebilirim ki gayemize vâsıl ola
bilmek için bizim haleti rühiyemizin buna ihti
yacı vardır. Nitekim evvelce böyle bir program 
uzdik. Bir Misakı Millî vücuda getirdik. Mil
letin bütün maddi ve mânevi kuvvetlerini bu 
jayeye doğru sevk ettik. Gittiğimiz yolu bili
yorduk ve muvaffak olduk: Eminim ki, bir de 
>öyle işlerde de bir program bir misakı idari 
çizecek olursak katiyen sizi temin ederim ki, 
\ıç şüphesiz hedefimize vâsıl olacağız ve hattâ 
)u kürsüye çıkan mulhterem rüfekamdan bâzl
arı, bilhassa başta Maliye Vekili Muhteremi ol-
lak üzere memlekette nafıaya, iktisada ehem-
ıiyet vermek lâzımgelir dediler. Diğer çıkan 

ırkadaşlar da buna mümasil fikirler, mütalâa-
'ar beyan ettiler. Binaenaleyh demek ki, orta
la bir vaziyet vardır. Fakat şu muldur, şu mu-
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dur, şu mudur? Bir nıoıkfca üzerinde ytünimek 
lâzımdır. Bu memlekette hepsi lâzımdır. Bu 
memlekette yol da lâzımdır. Memlekette sıhhat
te lâzımdır. Memlekette adliyemize de - affeder
siniz .söylediklerimden bir mâna çıkarmayın, -
ehemmiyet vermek lâzımdır. Binaenaleyh her 
şeye ehemmiyet vermek lâzımıdır. Bir de mu
ayyen, müspet bir program tertibetmek lâzım-
geliyor. Bunun arkasından biz yürüyeceğiz. Her 
ne şekilde olursa olsun! Vekiller değişse bile biz 
veçhelerimiz üzerinde gideceğiz. Binaenaleyh 
rüfekadan bâzıları bu mesele hakkında görüş
tüğüm zaman diyorlar ki bu, bir fırka prog
ramı olur. B'öyle Meclisten geçerek kanun ha
linde çıkmaz. Böyle bjr fırka proıgramı halinde 
bunu tatbik için uğraşabilir. Fakat arkadaşla
rıma aflarma mağruren söylüyorum. Henüz geç
memiştir. Güzel fırka programları da vardır 
efendiler. Fakat fiiliyat sahasında ne gördük 
efendiler? Fakat biz bir Misakı Millî çizdik, 
Meclis tasdik etti ve arkasından koştuk, yürü
dük, milletin malı oldu ve binaenaleyh biz di
ğer programımızı da çizeriz ve bizim malımız
dır deriz. Sonra diyorlar ki böyle iki senelik 
hayata malik olan bir Meclis nasıl olurda on 
senelik program çizebilir. Ben o efendilere so
ruyorum, diyorum ki efendiler, siz lâyetegayyer 
kanunlar yapıyorsunuz. Demek ki, oluyor. Bina
enaleyh bize bebemahal bu program lâzımdır * 
ve onun arkasından gitmek lâzımdır. Bu seneki 
'bütçede oldukça bu 'esaslar dairesinde bir şeyler 
ıgörüielbiiir. Yani, musibet muayyen bir şeyler 
vardır. Falan işi yapacağım; filân işi yapa
cağım diye bir şey vardır. Ona doğru bir yol
dur. Fakat bu, natamamdır. Nakıstır. Gönül 
arzu ederdi ki, tam istediğimiz şekilde meyda
na .gelmeliydi. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
On senede gelmez. 

ZAMİ B. (Devamla) — Beyefendi! birinci 
Büyük Millet Meclisi Millî Mücadeleyi yap
mak için harb yapmıştır. Milletin maddi, mâ
nevi kuvvetlerini istimal ederek muvaffak ol
muştur. İkinci Meclis bir program çizer de 
vıe millete pnoıgralmımıız buduır diyecek olursa ve 
onunla hareket 'edilirse tonda da muvaffak olu
nur. Maruzatım bundan ibarettir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim, 
'bütçenin mahiyeti esasiyesi hakkında bende

nizden evvel buraya gelen hatipler beyanı mü
talâa ettiler. Bendeniz zihnimde nokta kalan bir 
iki şeyi geçeceğim, esbalbı mucibe mazibatasının 
bir sayfasında teşkilâtı mülkiye namı altında 
şu satırlar okunuyor. «Dahiliye Bütçesinin es
nayı müzakeresinde teşkilâtı mülkiyemizin esas
lı bir tetkik neticesine göre tanzimi derecei vü
cutta görülmüş ve şu kadar ki, Mersin gibi 
varidatının kesreti ive mevkiinin ehemmiyeti 
malûm olan havalinin İdarei Vilâyat Kanunu 
ile malhiyeti tasrih edilen ve bitta'biî müstakil 
alması lâzmugelen bir vilâyet halinde idaresi 
Encümenimizce kabul edilmişti. «Malûmuâlile-
ridir ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununun onuncu 
maddesi de üç kademei idareyi tesibit etmiştir, 
livayı kaldırmıştır. Her nasılsa bundan on lira 
unutulmuş, ve şimdiye kadar «ipkaen kâne alâ-
makân» düsturuna tevfikan halini muhafaza 
etmiştir. Eğer Muvazenei Maliye Encümeni ta
rihi idaremizde hakikaten bir garabet olan mül
hak vilâyet usulünü refetınek için umumi bir 
madde tedvin etseydi,-, mucibi şükran bir hare
ket yapmış olurdu. Bundan hassaten Mersin'in 
istisnası esbabının bütün idrakim âdeta ter dök
tüğü halde bir türlü anlıyamadım. Bunun hik
meti neye müstenittir. Anlıyamadım. Aklım 
ermedi? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Dersim 
mi? 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Dersim 
değildir Mersin'dir. Mersin'in nüfusunun, vari
datının kesreti ve mevkiinin ehemmiyeti sefbep 
ise diğer mevkilerin bu gibi ehemmiyetten mah
rum olduğuna Muvazenei Maliye Encümeni ne 
gibi tetkikat neticesinde vasıl olmuştur, (Bra
vo sesleri). 

ZEKİ B. (Gıümüşaıne) — Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazjbata Muharriri de bravo di
yor. 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Anadilimi
zin , öteden beri bir darbı meseli vardır. Onu 
Muvazenei Maliye Encümenine minıgayri had-
din buradan da arz etmek isterim.» Bir gemide 
iki rüagâr esmez »ıbinaenaleyh ya madde umu
mi ve şâmil bir şekilde olmalıdır veyahut da 
Mersin'de hem talihlerinin tecelii mukaddera
tına kadar vaziyeti idaresine sa'hi'bolmalıdır. 
Sonra otuzaltıncı maddede şöyle bir fıkrayı 
tesadüf ediliyor; «1341 senesine kadar teşkilâtı 
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mülkiyenin nüfus ve vaziyeti iktisadiye ve coğ
rafya esaslarına göre tadil ve ıslahına Hükümet 
mezundur» 

Malûmuâlileridir ki Başvekil Paşa Hazretleri 
Azayı Kirama tevdi buyurduğu beyannamede 
«1340 senesinde Hükümet teşkilâtı mülkiyeden 
sarfınazar etmiştir» fıkrası vardı. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Meclisçe 
de kabul edilmiştir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Bir mem
leketin taksimatı mülkiyesi Teşkilâtı Esasiye ile 
ve Hâkimiyeti Milliye icabatiyle sahihan alâka
dardır. Vakıa bugün için bir taksimatı mülki
yeye ihtiyaç olduğunu hakikaten hepimiz itiraf 
ediyoruz ve böyle bir taksimat, iktisadi, içti
mai, coğrafi, sinografi esaslara İHtinadetmeli 
ve memleketin hali hazırdaki müşevveş vaziyeti 
iktisadiyesini salim bir şekle irca etmeli, fakat 
bunun için Hükümete mezuniyet vcrmiyelim. 
Vermeyiz. Acaba, Muvazenei Maliye Encüme
ninden soruyorum, Hükümet noktai nazarmdar 
rücu mu etti hiç? Ümidetınem. Ümidetmem 
ki İsmet Paşa Hazretleri gibi azîm ve metane-
tiylc memleketin hâtırasında ebedî mevki ih
raz etmiş olan bir zat Meclis azasına verdiği 
vaitten mükûl etmiş olsun. O halde Muvazene4 

Maliye Encümeni bunu nereden çıkarmıştır • 
kendliğinden mi vaz'etmiştir? Bunu soruyorum. 
Sonra müsaadenizle Maarif Bütçesi hakkın dn 
birkaç söz söylemek isterim. Maarif bütçesinde 
beş milyon lira kadar bir tahsisat görülüyor 
Gerek diğer vekâletler bütçesinde mekteplere 
verilen masarif ve gerek iclarei husiyeleriıı me-
kâtib'i iptidaiyeye tahsis ettiği para nazarı dik
kate alınırsa zannederim ki bu miktar hemen 
hemen onbeş milyon liraya varır. (Fazla ses
leri) Buna mukabil acaba bu memlekette maa
rif namına ne yapılmıştır? Maalesef buna 
cevabı nefi ile mukabele edilmektedir. Efendi
ler, bir memleketin maarif siyaseti vardır ve 
o maarif siyasetini idare edecek âli bir mevki 
olmalıdır. Darüleytamların Sıhhiye Vekâletiyle 
olan alâkasını bir türlü idrak etmeye muvaffak 
olamadım. Eğer darül eytam terkibinden bir 
muaveneti içtimaiye mânası çıkarılıyor ve Sıh
hiye Vekâleti, Muaveneti İçtimaiye medlulüne 
yegâne misal göstermek için bu oluyorsa baş
ka. Maarif Vekâletine soruyorum. Ne zaman 
memleketteki maarifi umumiyenin yegâne 
mercii olduğunu idrak edecek, terbiyei umumi-

I yenin ittıratını, insicamını temin ile tevhidi 
tedrisata ne vakit muvaffak olacak ve ne vakit 
bu memleket vahdeti terbiye alacak, ne zaman 
bu memleketin evlâdı kudsi ve müşterek mef
humlar etrafında aynı suretle düşünecek, aynı 
suretle yürekleri çarpacak? Ne zaman, ne za
man? Sual ediyorum. Sonra efendiler, maarif 
bütçesi hakkında idarei kelâm ederken intihar
lardan da bahsedeceğim. Vaka bunun ile Ma
arif Vekâleti arasında defaten bir münasebet 
görülmez. Fakat hakikatta çok münasebet var
dır. Efendiler, nasıl oluyor ki İstanbul gibi iki 
namütenahi maviliğin arasında ahzı mevki eden 
ve bütün mahasini tabiatiyle insana ölümü unut-

| turan ve âdeta insanı zorla yaşatan bir mevkide 
I mütemadiyen intihar oluyor. Sebebi nedir, se

falet mi? Hayır efendiler; eğer sefalet olsa 
I idi tarihin en uzak zamanlarından beri mütema-
I diyen sademata mâruz kalan Van'da, Bitlis'te, 

Diyarıbekir'de, Kastamonu'da ferdi aferide-
nin kalmaması lâzımdır. Binaenaleyh sefalet 
değildir. Bunun sebebi şudur: Son zamanlar
da ulûmu müsbitenin telkinatı, Garbtan alman 
yarım yanlış fikirler telâkkileri, mânevi his
lerimizi sarsmış ve onun yerine kutsi bir mef
kure ikame edememiş, gençler için bir zabıtai 
vicdaniye temin eylememiştir. (Bravo sesleri) 
Efendiler, mücadele i hayatta kazanmak için in-

H sanlara bir destek lâzımdır. Bu destek din his
linde, Milliyet hissinde, Vatan aşkında veya
hut bir madde aşkında olsun her halde ne olur-

I sa olsun bir destek, lâzımdır. Maarife şimdi 
bütün serzenişlerimize sebebolan ve İstanbul'un 
aşk ve hava içinde çırpman ademperest genç
lerine tavsiye ediyorum ve diyorum ki efendiler, 
ntanın, Yunan şeklinde üzerine savlet eden 
"lümü, tardeden bu mert. bu metin Anadolu size 

i bir hayat temin ettiği halde; siz bu hayattan 
istifade edemeyip âciz, miskin ölüyorsunuz, 
utanın; utanın eliyorum. Sonra Maarif Vekâ
letine soruyorum, tarih huzurunda soruyorum 
ve diyorum ki, sen bu memleketin evlâdına bir 
mefkure vermek için ne gibi tedabir aldın, ne yap-

ı tın? Tedrisat programlarını ne suretle ihzar cdi-
vorsun? Bu gidiş, gidiş değildir, bu memlekette 
muhakkak bir zabitai mâneviye lâzımdır ve bu 
r,abitai mâneviyeyi Maarif Vekâleti verecek
tir. Maarif Vekâleti taşralarda ne yapıyor, taş
ralarda maarif var mıdır? Heyhat! Heyhat ki 
yoktur. Evet bilirim; Maarif Vekâletinin büt-
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çemizde idadi namını taşıyan birkaç müessesesi 
mevcuttur.- Fakat bunların talebesinden ziyade 
muallimi vardır. Efendiler, bu memlekette En-
rullah Efendi merhumun tahlil ettiği bir tûbr 
ağacı vardır. O ağaç kurumuştur. O mübarek 
şecere! uhreviye bu fani topraklarda yaşamaz. • 

DOKTOR FİKRET B. (Ertuğrul) — Kökü 
yukarda olduğu için... 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Cumhu
riyet İdaresinin âtisini temin etmek için, halkı
mıza vazaifi medeniye ve insaniyeyi talim etmek 
için tahsili iptidaiyi tamimi etmek lâzımdır. Biz: 

tahsili iptidai kurtaracaktır. Bu memleketin ek
seriyeti kesif bir cehil içinde iken, ' bu mem 
leketin ekseriyeti en basit ve en iptidai vazaifi 
diniye ve milliyesini bilmezken, bu memleket1'"*"' 
efradı intihap sandığı başında ne için ve kim 
için rey verdiğini anlamazken efendiler, bu 
memleketin darülfünunda okunan elsinei samiy-
dersinin hiçbir faydası yoktur. Hatimei ma
ruzatım olarak şurasını da arz edeyim ki Maarif 
Vekâleti mutlaka tedrisatı tevhit ve taşra maa
rifini ıslah etmeli ve muntazam sây programiylr 
bu gayeye doğru ilerlemelidir. 

REİS — Buyurun Tunalı Hilmi Bey! (Alkış
lar), 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim, alkışınıza bir rüşvet vereyim; arkadaşım 
maariften bahsetti. Tabiî bir maarif sesi gelin
ce yine tekrar edeceğim. Çünkü tekrarlamak
tan başka va.zife m yoktur. Maarif Vekâletin
de su yoktur, bu yoktur diyor. Sorarım Maarif 
Vekâletinde hattâ bu Mecliste Türkçe varmı, 
anadiliniz var mı, soruyorum. Arkadaşlar, o 
millette ki anadili kullanılmaz, hattâ hiç olmaz
sa Arapça veyahut Acemcenin kendisi kulla
nılmazken o milletin terakkisi nasıl kabil olur, 
o milletin maarifi nasıl ilerliyebilir? Mümkün 
olduğu kadar kısa söylemek cihetini bir vazi
fe addedeceğim? (Teşekkür ederiz sesleri) Ar
kadaşlar, gerek Hükümetin lisanından ve ge
rek burada söylenen sözlerden şunu anladım 
ki biz kendi yağımızla kavrulacağız, yağlana
cağız; biraz sinirleneceğinizden korktuğum 
için bu cihetleri biraz süratli geçeceğim. İs-
tikrazsız kabil değildir. (O! sesleri) (Ayak 
patırdıları) istikrazsız kabil değildir ki, bu 
bütçe kapanabilsin. (Ayak patırdıları) (gürül
tüler) 

ALİ B. (Lâzistan) — Bravo vallahi, bunu 
senden başka kimse söylemedi. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ye hat
tâ arkadaşlar, benim Zonguldak'ım için bugün 
bir milyar lira istikraz ederseniz yarın size 
iki milyar lira verir. Bu madenleri işletmek, 
bu benzinleri, bu defineleri meydana çıkarmak 
için para lâzım, para arkadaşlar! 

RÜŞDÜ PAŞA (Erzurum) — İstikraz için 
tellin vermek lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Evet si
nirleneceğinizi bildiğim için hemen kısa kes
tim ve hemen geçtim. Fakat buna mim koyu
nuz (koymıyacağız sesleri) bütçe vesilesiyle 
Hükümetin şöyle bir tepesinden tırnağına ka
dar süzülmesi icabediyormuş. Böyle olunca ar
kadaşlar kulağıma akseden sözleri hulâsa 
edecek olursam bizde bu eski makina yürü-
vormuş? Fakat intihar eden gençler için (uta
nın) diyen arkadaşlara hitabediyorum. Ey ar
kadaş: Bilki ortadaki sebep kaldırılmadıkça 
(utan) demek para etmez. Sebepler, dertler o 
l^adar çoktur ki, bunların dermanını bulabil
mek için, bu milletin en âciz kafalısından en 
dolu kafalısına kadar çalışması lâzımgelir. 
Dertlerimiz o kadar çoktur. Şu halde meselâ 
Muş'ta uyuz illeti varmış? Sıhhiye Vekâleti 
buna niye bakmıyormuş. (Gene sesleri) Genç
lilere soruyorum ve bunu söyliyen arkadaşla
ra soruyorum Gençliler ne yapıyor? Dün ben 
buraya bir takrir gönderdim? Nasılsa Riyaset 
Makamınca geç alınmış ruznameye girmemiş. 
Arkadaşlar; o takririmi geri aldım. Çünkü 
Muşlu arkadaşım bana bir vesile verdi. O ve
sile ile buradan söyliyeeeğim. Konya Meclisi 
TTmumisi emrazı zühreviye ve malarya unvanı 
altında... (Türkçe sesleri) onlar öyle diyor
lar? (Türkçesini söyle sesleri) frengi, emrazı 
zühreviye ve malarya mücadelesi için, yirmi 
bin lira tahsis etmiş. Ben şimdiye kadar işit
medim. Belki vâki olmuştur. Şimdiye kadar 
hususi bütçelerine bu 'gibi tahsisat koymuş 
olan Meclisi umumiyenin (Türkçe söyle sesle
ri) (Umumi meclisler sesleri) Umumi Meclis
lerin (hah şöyle sesleri) bulunduğunu yeni 
işitmiş olduğum için beni mazur görsünler: 
O takririmdeki esası şimdi söylemekle vazife
mi buradan ifa ediyorum. Eğer söyliyeeeğim 
söz ve teklif münasip değilse hiç olmazsa Sıh-
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hiye Vekâleti ve Sıhhiye Vekili Bey bu vazi
feyi ifa etsin! Konya Meclisi Umumisi bu ka-
rariyle arkadaşlar; bu yirmi bin lirayı tahsis 
etmekle diğer meclislere bir ders vermiştir. 
Millete büyük bir müjde vermiştir. En feyiz
li vazife, sıhiyata müteallik olan birtakım esas
larla iştigalden ibarettir. (Sıhhiyattan mak
sadın nedir sesleri) Şu halde en feyizli vazife
yi takdir etmiş ve onu ifa etmeye başlamış 
olan Konya Meclisi Umumisini tebrik ediyorum. 
(Kutlulaymız sesleri) Eğer Meclisi Âliniz de 
münasip görürse tebrik eder. Fakat hiç olmazsa 
Sıhhiye Vekâleti kendisine destek olduğun
dan dolayı kendisi de katiyen tebrik etmeli
dir. Şimdi arkadaşlar: Bu uyuz münasebetiyle 
ne demek istiyorum1? Millet bilmelidir ki idarei 
mahalliyeye bu Meclis açıldığı günden beri ne 
kadar ehemmiyet vermiş ise milletin kendi
si de ehemmiyet vermelidir, yapışmalıdır ve 
kendi kendini kurtarmak için; her köy, her ka
saba, her şehir kendi kendini kurtarmak için 
çalışırsa biz de, Hükümet de hepimiz de muvaf
fak oluruz. Ve illâ yalnız meclisin çalışması 
ve hattâ yalnız Feridun Fikri Beyin teklif et
tiği İktisat Encümeni Âlisi teşekkül etse bile 
yine mümkün değil; biz dertlerden kurtula
mayız. Meğer ki o İktisat Encümeni Âlisinin 
bir yerde şubesi değil, her yerde müteaddit şu
beleri bulunmalıdır. İzmir'de Üzümcüler Şube
si, Incirciler Şubesi bulunmalıdır. Trabzon'da 
Fındıkçılar Şubesi bulunmalıdır. (Alkışlar) 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Aymtap'-
da Pekmezciler Şubesi.. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Eğer biz 
bu kadar bitmez tükenmez dertlerimizi buve-
sile ile de üzerimize almazsak, taksim etmezsek 
katiyen o dertlerin dermanını bulmak müm
kün olamaz. Fakat herhalde Meclisimizden 
ziyade bu meselede Hükümetimize taallûk eden 
bir cihet vardır ki onu gayetle kısa ve süratle 
söyliyeceğim. O da vakte ehemmiyet vermek
tir. Vakte ehemmiyet verebilmekliğimiz için 
arkadaşlar: ben, öyle diyorum ki eski bir ma-
kinamn üzerine kurulmuş olan bu Hükümet
te hiç olmazsa iki müceddit yetişmelidir. Bi
rinci müceddit, dinde müceddit; ikinci müced
dit, hükümetcilikte müceddit.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Peygam
ber mi gelsin ? 

TUNALI HİLMİ (Devamla) — Hükümetci-
lik deyince arkadaşlar evelemirde benim anla
dığım idare meselesi muamelesidir. Bu mesele
lerin halli için bundan dört sene evvel 
bir Meclisin ilk kışında görüşmekte ilken kırkbeş 
kişilik bir encümen teşkil edildi. Bu kırlkbeş 
arlkadaş Hükümet devairine şöyle bir yayıldı
lar ve rasgele baltaladılar. O münajsiebetle hatır
larım, onalltı maddelik bir takrir vertmiştim. 
Takrir uzun olduğu için hattâ okumamış ve bu
rada biraz ruhundan bahsetmiştim. Yine müsaa
denizle o balhse giriyorum. Maaş, memur adedi 
illâllâlh!... Tanziraalttan beri devam eden bu me
selenin altından çıkabilmek: için bence yapıla
cak tedbir şudur : Bir daireye girildiği zaman, 
bir iş, kaç muameleden geçiyor? Evvelâ bu tet
kik edi'lıme'ldir. Farz edelim ki, bir iş on mua
meleden geçiyor. Acaba onbirinciisi de lâzum mı? 
Yolksa bu onbir muamelenin dokuzu fazla mı? 
Eğer biz bunu tetkik edecek olursak her halde 
memur adödli azalır, maaşlar yükselir ve memur
lar da aşk ile, şevk ile iş görürler. Yoksa bu gi
dişle arkadaşlar, miamurlarm çoğu âdeta garip 
bir makina halini almış olur. Saibaihleyin evin
den çıkar; Hükümete gelir, yapacağı işi bir ma
kina gilbi gayrimüdrik olarak yapıyor. Arkadaş
lar! Memurlarımıza öyle bir gayret verelim ki, 
onlar bize hiç olmazsa müeeddetliğin bir milmirii 
gösterelbilsinler. Bunun için bir teklifim var, o 
da Mükâfat Kanunu!... Arkadaşlar! Devlete, vi
lâyet idarelerinle, belediyelerine gerek bütün 
Türkiye'de ve gerek Türkiye'nin bir veya bir
kaç yerinde varidat getiren bir vergi lâyihası 
yapan ilk Türkiye, ilk yıl varidatının yüzde bir 
nisbetinde bir para veyahut nihayet üç yılda iş
letmeyi temin etmesi şartliyle istediği yerde 
% 25 nisbetine kadar kıymettar bar arazi verilir 
diyelim. Bi'z daima haımıiyeten diye söylenip du
ruyoruz, hattâ demin de vilâyatı şaıkiyeye 
memleketimizden doktorlar 'gitmiyor! Acalba 

bunlarda hamiyet kalmadı mı denildi. Vallah, 
billâh, bilmıeim ama hamiyet, hamiyet diye hami
yeti de ortadan kaldıracağız. Çünkü, kıymıetli 
olan şeyler çok tekrar edilirse kıymetinden dü
zerler. Halbuki, zannedersem dünyada hamiyet 
kadar meziyetli bir hassa yoktur. Şu hailde Hü-
küme'tte ıslahat memurlanmıaa, milletin efra
dına böyle para ve arazi gibi mükâfat vâdedil-
melidir. Bunun ikinci maddesini bırakıyorum, 
üçüncü maddesine geçiyorum. Hangi bir Türk, 
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hangi bir dairede hangi bir işe dair alan mua
meleleri azaltmaktan, azalttığı memuru ayıda a'l-
tmalkta bulunmuş olduğu maaşının yıllığı üre
rinden birinci, ikinci maddelere göre mükâfat 
alır. 

İkinci lâyiham var, arkadaşlar! Hükümet 
levazım dairesi, yine dört seme evvel bundan 
Iba'hse'tmiştiim. Galiba Kayseri paltırdısında o lâ
yiham kaylholmuş. Gitmiş. Sonradan işittim ki, 
galiba Perid Bey zamanında olacak, böyle bir 
Hükümet levazım dairesi Maliye Vekâletinde 
aoılmuş ve geçen gün işittim, ki, Muvazeneı Ma
liye Encümeninde bunun üzerinde konuşulmuş 
arkadaşlar! Maliye Vefcâleltinde bir Hükümet 
levazım dairesi bulunur. Hülküme't levazım dai
resi her vdkâle'tin tâyin ettiği birer vekilden 
ımüre'kkep encümenin kararı ile idare olunur. 
Encümen Reisi Levazım Dairesi Başmüdürüdür, 
dairenin kadrosunu Büyük Millet Meclisi tak
dir, memurlarını Maliye Vekâleti tâyin eyler. 
Bu dairenin başlıca vazifeleri her dairenin kır
tasiyesini Türkiye Cumhuriyetini gösterir (T. C.) 
filigranlı olmak üzere hazırlatmak ve gönder
mek. Demirbaş eşyasını temin etmek ve yapıla
rını yaptırtmak, yani Hükümeti kiracılıktan 
kurtarmak, böyle bir program takibettim. Eğer 
arkadaşlar; bu takdim ettiğim âcizane lâyiham 
kabul edilirse memlekette bir Hükümete lâzım 
olan intizamın başlıcasını teşkil eden kırtasiyesi 
ve sairesi meydana gelir. Meselâ, bir kurşunka
lemi tasavvur ediniz! Onda (T. C.) harfleri bu
lunursa onu çalmak, onu aşırmak güç olduğu 
gibi elbette daha başka türlü meziyetleri de olur, 

-Benim en ziyade daha başka ve esaslı bir nok
tayı şevk ile takibettiğim bir daire var ki o da, 
bu daire teşekkül eder etmez, bütün dairelerin 
belediyelerin, ticaret odalarının ve saire,ve sai-
renin kâğıtları, levazımatı elbette bu daireye 
ısmarlanacaktır. Bu kadar külliyetli kâğıt ve 
levazımın bu daireye ısmarlanması neticesi mem
lekette bir değil, iki değil belki üç dört kâğıt 
fabrikasının açılmasına sebebolacaktır. Şu hal
de demek oluyor ki, bu yüzden memleketimiz
de fabrikalar olacak ve hem de şimdiye kadar 
harice akmakta olan milyonlarca lira memle
ketimizde kalacaktır ve bu milyonları memleke
timizde hıfzedebileceğiz. Arkadaşlar; diğer bir 
lâyihayı da takdim etmek isterdim. Fakat onu 
yılbaşına bırakıyorum. Çünkü her nasılsa Celâl 

Nuri Bey o lâyihaya bir kuyruk takareasma 
(ağalık) kanunu unvanım verdi. Arkadaşlar! 
Ben ağalık kanunu vermedim. Ben bu memle
kete, bu Hükümete en ziyade uygun ve kangren 
addedilebilecek bir yaradan bahseden bir kanun 
verdim. Fakat nasılsa ehemmiyet verilmiyor ve 
verilmedi. Halbuki arkadaşlar bu mesele benim 
küçükten beri derdim olmuştur. Yok (Riyaseti 
Celileye, huzuru samileri, aliyesi, behiyesi) bil
mem daha ne gibi şeyler. Bence bu memleketin 
başına en mühim ve en birinci beliye budur. 
Eğer bunları kaldırmazsak - vakıa ahlâka mu
gayir bulmuyorum - vaktin kıymetini bilmez bir 
millet oluruz. Efendiler! Bir (Celile) kelimesini 
hesabediniz. Ben burada söylüyorum. Bunu şu
radan kâtipler yazıyorlar. Sonra okuyorlar. Tek
rar yazıyorlar. Biliyor musunuz kaça baliğ olu
yor efendiler ve kaç yüz dakiykayı, senede kaç 
yüz kâğıdı, hattâ senede kaç yüz saati kaybetti
riyor? Sonra, efendiler! (Gürültüler) rica ede
rim efendiler! Sonra bir illet daha var ki, o da 
iş'ar, isti'şarlardır. Efendiler! Zonguldak'a ait 
bir muamele biliyorum, iş'ar, istiş'arlarla ara
dan seneler geçiyor, sürükleniyor ve bu suret
le vakit geçiştiriliyor. Sonra Tekirdağ'ında bir 
mahpustan uzun bir arzuhal aldım. Hepsini hâ
lâ okuyamadım. Bu adam diyor ki, (birbuçuk 
seneden beri benim ne olduğum, ne olacağım ma
lûm değildir) İşte bu ve emsali arkadaşlar, daha 
buna benzer pekçok şeyler iş'ar, istiş'ar ile geçi
yor ve üç beş sene hapiste yatıyor ve bunlar içe
risinde iş'ar; istiş'arlarla arasında ölenler de 
vardır. Bu hususta adliyede de var. Her yerde 
ve her dairede de var. Binaenaleyh ben Hükü
metten istirham ediyorum, bunun için ayrıca 
kanun yapmaya lüzum yoktur. Hacet yoktur. 
Hükümetten istirham ediyorum. Elinde sarih 
emirleri, talimatları, nizamları, kanunları olan 
bir memur iş'ar, istiş'ara cüret etti mi onu âde
ta hemen Hükümet kapısından kovmalı, bir da
ha ona memuriyet vermemeli. Bir de arkadaş
lar! Hükümetin çarçabuk yapabileceği yani lâ
yiha hazır olmadan yapabileceği birtakım işler 
vardır. Ben, küçük şeylere büyük ehemmiyet 
verir bir arkadaşınızım. Bundan dolayı beni ma
zur görünüz arkadaşlar! 

Arkadaşlar! Bir daireye gidiniz, açınız def
teri, mukayyit yukarıya 22 Şubat yazmış, aşa
ğısına minh, minh, minh... Hesabediniz arkadaş-
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lar! Bu minhler kaç dakikada yazılıyor ve bir 
minh de kaç dakika kaç saat kaybediyorsunuz. 
Hele şeye giderseniz - Müdafaai Milliye Vekâle
tine künyelerde hâlâ çiçek usulleri; bir tarafın
da duhul, öbür tarafında huruç., (handeler) da
ha bilmem ne gibi muameleler. Halbuki bunları 
bir ıslah ediniz, gayetle basit şeylerdir. Görecek
siniz ki ne kadar memurlar kazanacaksınız ne 
kadar vakit kazanacaksınız. 

HALİS B. (Sivas) — Hilmi Bey! Unuttun; 
âmedi, refti de var... 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ha evet 
âmediler, reftiler... Hepsi, her şey efendim... Son
ra bir şey daha; (Ali ibni Veli) anlamıyorum 
(Ali oğlu Veli) Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri! Sizin oradaki (ibni) lerinizin ne ka
dar çok olduğuna bir kere bakınız, anlarsınız. 
Hem de arkadaşlar! Bakınız yine tersine dönü
yor; Veli ibni Ali yazıyor. (Handeler) Hiç ol
mazsa ikisi sağdan sola gitse. Yazımız sağdan 
sola gider, rakamlarımız soldan sağa. Zaten bu 
millet de neden seciye bozuldu. Gençlerde seciye 
niçin bozuldu? Evvelâ dilinizi, vaziyetinizi, ra
kamlarınızı düzeltiniz, intizama koyunuz. On
dan sonra bakınız bir intihar vukua gelir mi? 
Bütün muvazenesizlik Maarif Vekâletinde değil, 
orta yerde dönen, bu hiçbir dile benzemiyen dil, 
rakamlar, yazılır ve sairede. Sonra bunlar elver-
miyormuş gibi bir taraftan da (ibni) veled, yok 
(kızı) cluhteri, bilmem nesi... (Handeler) Sonra 
arkadaşlar; yine vakitten bahsediyoruz. Rica 
ederim sinirlenmeyiniz! 

SÜLEYMAN SIRRI B. .(Bozok) — Bütçeden 
bahsediniz canım. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bütçeden 
mi? Fakat arkadaşlar; vakit hayattır, vakit na
kit değildir. 

Efendim, vakit itibariyle Meclisimizde de ol
muyor. Meselâ geçen gün hangi bir kalp sahibi 
olan bir insan - yalnız müslüman değil, bir in
san - şurada gördüğü bir malûl gaziye karşı kal
bi atmasın! Fakat ben bağırdım, Cumartesine 
kalsa ne olur!.. Çünkü Cumartesiye kalmakla 
malûl gaziler bir şey kaybetmiyecekler. Fakat 
efendiler gözümün Önünde iki misal var : 

Zonguldak kömürlerinin himayesi yani ecne
bi kömürlerinin men'i ithali. Efendiler, bu ka
nunu bugün yapmazsanız yarın yaparsanız, bir 
günde ne kadar zarar ediyorsunuz? 

Müskirat Kanunu; arkadaşlar, Meclisi Âli 
kabul edecek mi? Farz ediyorum ki, edecek. O 
halde şimdiye kadar niçin bu kanun gecikti? 
Çünkü maddi kanundur. Arkadaşlar, eğer biz 
maddi olan şeylere ehemmiyet vermezsek dün
yada katiyen maneviyatımız da bozulur, uhrevi 
cihetimiz de bozulur. Çünkü maddiyattan mâ
nevi cihana gidiyoruz. Bu maddi köprüde en zi
yade ehemmiyet vereceğimiz maddiyattır. Bina
enaleyh kısımlarda katiyen istical etmeliyiz. 

Arkadaşlar, ben Mısır'da beş sene kadar bu
lundum. Hattâ arkadaşlar! Mısır'ı onbeş sene 
fasıla ile görmüşümdür. Efendiler, fakat acı ge
lecek ber şey söyliyeceğim ya... (Söyle söyle, 
sesleri) Mısır'da İngiliz idaresinin iyi bir ne
tice verdiğinden bahsedeceğim maatteessüf... 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Hiç söyleme 
Hilmi Bey! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Hindis
tan da başka türlü yapıyor. Madem ki, söyletti
niz söyliyeceğim. (Söyleme, sesleri) Yo! Söyli
yeceğim. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Bir balık pişirmek için bir şehri yangına veren 
İngilizlerdir. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Yani Mı
sırlılar her ne kadar terakki etmeye mecbur ol
du. İngilizler de ondan dolayı böyle oldu. Yani 
bu doğrudan doğruya hücum etmiyorum; bir 
hüsnüniyetle demek istemiyorum. Arkadaşlar, 
son sözümü maatteessüf Hoca Efendi Hazretle
rinin otomobil ile bitireceğim. Keşke benim de 
bir otomobilim olsaydı da Meclise beş dakika 
evvel gelmek nasibolsaydı.. Vakitten bahsettim 
arkadaşlar. Allah bu millete o kadar servet ver
sin ki, milletin kendi efradından evvel küçük 
memurları bile otomobil sahibi olsunlar ve rahat 
rahat mevkilerine gitsinler ve rahat bir huzur 
ile işlerini görsünler! Şu halde Hükümetimizin 
başında bulunan koca İsmet Paşa Hazretlerin
den ta odacısına kadar istirahatlerini düşünece
ğimizi vâdetmekle beraber, kendilerinden bir 
vait istiyoruz: Yeni bir makine, çalışmak için 
düşünmek, ve düşündüğünü yapmaktır. (Alkış
lar) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Muhte
rem arkadaşlar, bendenizin zaten uzun söylemek 
âdetim değil ve söylemek de elimizden gelmez: 
Bilhassa Hilmi Bey biraz fazlaca yordu. Müsaa-
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dei âlinizle birkaç dakikanızı israf edeceğim, af
federsiniz. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Estağfurul
lah, hakkınız efendim. 

- SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Maliye 
Vekili muhteremi Hasan Beyefendi Meclisi Âliye 
takdim ettiği bu Avans Kanunu son avans kanu
nu olacaktır demişti ve bugün elimize verilen 
Muvazenei Umumiye Kanunu ve bütçesi bu 
- hür ve müstakil olan millletin ~ ilk bütçesi ve 
mütevazin bir bütçesi olacaktır. Birinci Türki
ye Büyük Millet Meclisi memleketin halâsı 
için ordusunun teslüh ve teçhizi için uğraşma
dan ve (memleketi düşmanın payı levsinden kur
tarmak için .çalışmaktan böyle bütçe tanzimine 
vakit bulamamıştı. Binaenaleyh bu bütçenin 
müzakeresine başlanırken memleketin halâsını 
temin .eden ve size mütevazin bir bütçe tanzimi
ne imkân bahşeden o Meclisi Âliyi takdis eder, 
sizleri tebrik ederim. Görüyoruz ki elimizdeki 
bütçede 126 milyon masraf, 119 milyon varidat 
gösteriliyor ve masraftan varidatı tenzil ettik
ten sonra sekiz milyona yakın bir açık veriyor. 
Bendenizce bu hakiki bir açık değildir. Çünkü 
malûmuâliniz bir bütçede masrafa karşılık ve
rilen talhsisat senesi içerisinde tamamı tamamına 

sarf edilmek hemen hemen mümkün değildir. 
Binaenaleyh birkaç kalem hesap yapacak olur
sak demin mütevazin olduğunu - iddia ettiğim 
bütçenin hakikaten mütevazin olduğuna kaani 
olacağız. Birincisi; tahsisattan sarf edilemiyen 
miktar, ikincisi; sene nihayetinde sandıklar mev
cudu, üçüncüsü; eyyamı hâliye tasarruf atı, dör
düncüsü; senei sabıkadan bakayadan tahsilat... 
Belki hatırıma gelmiyen de vardır. Binaenaleyh 
bunları hesabedersek bütçemizin açığını tama
men kapatır. İddia ederim ve yine iddia ediyo
rum iki, şu elimizdeki bütçe gayrianütevazin bir 
bütçe değildir. Şu hailde eğer Hükümet bütçede 
gösterdiği açık kadar bir açığı kabul ediyorsa 
varidatı cedide namı altında millete yeni yükle
mek istediği varidatı ref etmesi lâzımgelir. Bi
naenaleyh heyeti umumiyesi hakkında mütalâ-
atı buna hasrederek asıl taarruzatımı, hücumu
mu varidatı cedide namı tahtında Meclise arz 
edilen ve bilhassa müzakeresine başlamazdan 
evvel beni sarhoş eden o menhus meni müskirata 
hasrederek sözüme nihayet veriyorum. 

REİS — Efendim, yarın Köy Kanununun mü
zakeresine saat birbuçukta başlamak üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat, saat : 6,15 
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Ardahan : (Halil Pş., Talât B.) ; Adana : 
(Kemal B., Zamir B., Safa B.); Aksaray : (Be
sim Atalay B., Neşet B.); Amasya : (Esad Ef.) ; 
Antalya : (Ahmed Saki B.); Ankara : (İhsan 
B,,' Şakir B.); Aydın : (Tahsin B.); Edirne : 
(Faik B.); Ordu : (RecaJi B., Hamdi B., Halil 
B., Faik B.); Erzurum : (Gazi Ef., Münir B.); 
Ertuğrul: (Rasim B., İbrahim B., Dr. Fikret B.); 
Ergani : (Kâzım B., İhsan Hamid B.) İz
mir : (Rahmi B., Şükrü B., Mahmud *Esad B., 
Hamdi B.); İstanbul : (Fethi B., Ali Rıza B., 
Akçuraoğhı Yusuf B., Abdurrahman Şeref B.); 
Elâziz : Mustafa B., Naci B., Muhittin B., Hüse
yin B.); Urfa : Yahya Kemal B., Hüsrev B., 
Şeyh Saffet Ef., Ali B.) ; İzmit : (Saffet B., İb
rahim Süreyya B., Mustafa Zeki B., İbrahim 
B.); Bayazit : (Şefik B.) Bursa : (Osman Nuri 
B., Refet B., Mustafa Ef.) ; Bozok : (Süley
man Sırrı B., Avni B., Ahmed Hamdi B.); 
Bolu : (Şükrü B., Cevat Abbas B., Dr. Emin 
Cemal B., Falih Rıfkı B.); Biga : 
Mehmed B.); Tekirdağ : (Cemil B 
(Emin B., Mustafa B.); Canik : 
Necmi B., Talât B.); Çatalca : 
Çorum : (Dr. Mustafa B., Ferid B., İsmet B.) 
Dersim : (Ahmed Şükrü B., Feridun Fikri B.) 
Denizli : (Mazhar Müfid B., Necib Ali B.) 
Diyarbekir : (Şeref B., Zülfi B., Feyzi B.); Ri 

(Şükrü B., 
) ; Tokat : 
(Süleyman 

(Şakir B.) 
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(Mahmud B., Halil Rıfkı Ef.) ; Sivas : (Rahmi 
B., Ziya B., Rasim B.); Sivereik : (Kadri B.); 
Saruhan : (Vasıf B., Mustafa Fevzi Ef.) ; Trab
zon : (Hasan Hüsnü B., Rahmi B., Ahmed Muh
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B., Ferid B.); Kırklareli : (Dr. Fuad B.); Ka
resi : (Ahmed Süreyya B.); Karahişarı Şarki : 
(Mehmed Emin B., İsmail B.); Karahişarı 
Sahib : (Ruşen Eşref B., Musa Kâzım 
B.); Kastamonu : (Hasan Fehmi Ef., Ahmed 
Mahir Ef., Velet Çelebi Ef., Mehmed B.); Ko
zan : (Ali Saib B.); Konya : (Fuad B., Kâzım 
Hüsnü B., Mustafa Ef., Mustafa Feyzi Ef.) ; 
Kırşehir : (Mahmud Ef., Yahya Galib B.); Kay
seri : (Sabit B., Ahmed Hilmi B.); Gelibolu : 
(Celâl Nuri B.); .Gümüşane : (Veysel Rıza B.); 
Kângırı : (Mustafa Abdülıhalid B., Talât B., Zi
ya B., Rifat B.); Kütahya: (Recep B., Ragıp B., 
N u r i B . ) ; Giresun : (Şevket Ef.) ; Mardin : 
(Derviş B., Necilb B., Abdülgani B., Yakub 
Kadri B., Abdürrezzak B.); Maraş : (Tahsin 
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İbrakim B.). 
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