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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Mükakerat : Saat : 1,40 

REİS — FETHİ BEY 

KÂTİPLER : Mahmut Bey (Siirt), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim: Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyin Tahtı Riyasetlerinde bilinikad 
Zaptı Sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve 
evrakı varide aidolduğu mahallere havale olun
du. 

Hükümetçe 1340 senesinde edibi musaimmem 
amfüte'hassıslardan celbine lüzumu kati olanla
rının 'aidolduğu enoümenlierce <bilımüzaker'e tâ
yin ve 'miktarlarının tesbit edilerek Heyeti 
Umumiyeye arzına dair Kastamonu Mebusu 
Halit Beyin tahriri kıraat ve ıkabul ediMl. 

Ruznamıeraıiın ıgayrâmıüsitacel ımeıvalddı ara
sında l>uikmam «ıMmlhitacînli 'züırraa Ziraat Ban
kalarından yapılacak üikrazat ideyim sem'etlerü-
nin tarzı tasdiki» Hakkındaki teklifi kanuınli-
niiın müsıtaceilen 've terciilhaın mıüızaikereısıiıne daiir 
fkeza'iliilk Kastamonu M'ebusn .Haflıilt Beyin taik-
lirti kıraat ve ıkab.ull olumdu, ve müteakiben 
mezkûr teklifli kanuninin müzakeresine başlan
dı. Heyeti Umnmıiyasii ha'ldkımdalkli ımüzıalkeıne . 
kâfli görülerek maddelerim müzakeresine ge
çildi, vie büitiün mrevaddı katnunliye aynen ve 
kaımumum ıheyeti uımumiyeısl e'ksıeniyetlle kaibul r 

edildi. , 
Orta tedrfoat Kamumu llâyihasıniin Ibalkıyed 

müzıalkereısıiniın Fenşeinibe «günü 'icrası karangir 
'olduktan . sonra Köy Kamunu lâyiimaısımın nuü-
aaikereisiirie geçildi. Eıncüımemdem 'tâdilem gelem: 
•birimci madde mıüzalker'e ve laıynen Ikaibuil olun
du. Lâyihai kanuniyenin 2 nci, 4 ncü ve, 5 nci: 
maddeleri dahi aynen 'kabul, mıçıüncü maddesi 
'mevcut takrinlerflıe 'birilikte Emoümieıne iade 
edildi ve teneffüs için Celse tadil olundu. 

İkinci Cellıse 
İkinci Reis Vekili İsmet Bey tarafından 

küşad edilerek köy kanunu lâyihasının müza
keresine devam ve 6 nci madde müzakere edil

di. Müzakere neticesinde tâdil edilen madde 
Eskişehir Menusu Apdullah Azmi Efendi tara
fından teklif ve Heyeti Umumiyece kabul fık 
raya göre tanzilm edilmek üzere Encümene tev 
di olundu. Badehu 7 nci madde ımüzakere edi
lerek 'bu madde dâhi mevcut takrirlerle 'birlikte 
Encümene iade edildi. Lâyihai Kanuniyenin 
8 mci ve 9 ncu maddeleri ise aynen fcaJbul olun
du. 10 ncu maddenin fıkra fıkra müzakere
si takarrür ederek madde üzerl'mdeki müza
kere 'O yolda cereyan etti ve neticede 1 nci, 
2 nci ve 4 ncü fıkralar tadilen ve 3 ncü fıkra 
aynen kaibul olundu, Köylerdeki kuyu ağız
larına bir arşın yüksekliğinde bilezik yap
mak, kuyunun etrafını suni göllerden Ve pis
likten vükaye etmek şeklinde maddenin fık-
ratı meyanma bir fıkra ilâvesi hakkında1 Gü
müşhane Menusu Zeki ve Adana Mebusu 
Zaimir beylerin takrirleri nazarı itibara alına
rak Encümene tevdi edildi, ve Pazartesi günü 
'/içtima etmek üzere Celseye nihayet verildi. 

REİS —• Zaptı Sanık hulâsası hakkında söz 
istiyem var mı? (Hayır sesleri) Zaptı Sabık 
aynen kaibul edilmiştir. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Siiırd 

Mahmut 
Kâtip 
Van 

Hakkı 

Lâyihalar 

1 — 1340 senesi Mart ayına mahsus mu-
vahkat bütçe hakkında kanun lâyihası (1/448) 
(Muvazenei Maliye Encümenine) 

2. — Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten 
verilecek emvali gayrimenkuleye dair kanun 
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lâyihası (1/446) (Mübadele, İmar ve İskân ve j 
Adliye ve Umuru Tasarrufiye encümenlerine) 

3. — İstanbul'a ithal edilecek buğday ve 
unların tarif ei asliyede muharrer resmin on iki 
misli Gümrük Resmine tabi tutulması hakkın- I 
da kanun lâyihası (1/447) (Muvazenei Maliye ı 
Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — İzmir'in hini işgalinde şehit düşen 
Miralay Süleyman Fethi Bey zevcesine hide- | 
matı Vataniye tertibinlen maaş tahsisine dair ı 
(4/61) numaralı istidaya, İstida ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

2. — Şehit Miralay Nazım Beyin valide
sine Hidematı Vataniye tertibinden maaş tah
sisi için geçen devrei intihabiyede verilip Mu- \ 

3. — MÜZAKERE 

1. — 1340 senesi bütçe kanunu lâyihası I 
(1/296) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REÎS — Efendim, buignnı malûmu âlileri 
/olduğu .'üzere T340 senesi Muıvaızenei Umumiye 
Kanu'nunun heyeti umumiyesini müzakere ede
ceğiz. Slöz İzmir Mebusu Saraçoğlu Şükrü Be
yindir. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efendiler; bendenk 
bu kürsüden iki sö/z söylemek şerefine nail ol
duğum zaman - Hükümetin programı münase
betiyle bir cümle söylemiştim. Bugün aradan 
birkaç ay geçtikten sonra yine aynı sözü bütçe 
münasebetiyle tekrar edeceğim için cidden mü
teessirim. Hakikaten insan bütçemize baktığı iza
nı an bugünkü Hükümetimizin bir çok zamanlar
dan beri tekerrür eden ve devam edeıgelen impa
ratorluk Hükümetinin bir ızeyli şekilde telâkki 
etmek mecburiyetinde kalıyor. Değişmiş mey
ler 'O kadar azdır ki, idare makinamıız bâlâ es* 
ki betaet ve yorgunluktan kurtulamamıştır. 
Bütün vekâletlerimiz, şuabatı idaremiz, hâlâ 
mazbut ve mukem bir teşkilât kanununa malik 
olmaktan cok uzak bulunuyor, hâlâ gayrifen-
nî, adaletsiz, haksi'z, vergiler Kurunu Vusta 
samimiyetle bütçemizde arzı endam ediyor. Hal
buki. efendiler, dünyanın en büvük ve en müt
hiş bir cidalini yaptık, büyük bir harp ve <o I 

vazenei Maliye Encümeninde bulunan teklifi 
kanunie münde.riç miktarın eytam maaşının da 
ilâvesiyle altmış liraya iblâğına dair Kayseri 
Mebusu Sabit Bey ve refikinin (4/140) numa
ralı takriri ve Muvazenei Maliye Encümenin 
Mazbatası, (Ruznameye) 

3. — Hukuku aile kararnamesinin yeniden 
mevkii meriyete vaz'ı hakkında Hukuku aile ka
nun lâyihası (1/93) ve Adliye ve Seriye encü
menleri mazbataları (Ruzmaneye) 

Takrirler 
1. —• Ordu Mebusu Recai Beyle rüfekasının 

Ordu Vilâyetinde yetişen fasulye, ceviz, kenevir-
ve keten tohumu ve elma mahsulâtı-öşrünün fın
dık mahsulü gibi hini sevk ve ihracında istifa 
edilmesi temenniyatına dair takriri (4164) 
(Başvekâlete) 

EDİLEN MEVAD 

harple beraber ilân edilen, büyük bir ihtilâli 
millet benim kanaatimce bugünkü ricalden, bu
günkü Hükümetten, bugfünkü müdirandan bek
liyor. Bu ihtilâl; bu inkılâp, bu büyük harp 
yalnuz Hükümet için değil - hele memurlar için 
hiç değil - bilhassa halk için kurulmuştur. (Ka
naati, fikri - kalben lolduğu .gibi - fiilen de hü
kümran olmağa başlasın... İdare makinaımz, 
yığın, yığın evraktan, ekseriya mânâsız yığın, 
yığın teşkilâttan, namütenahi memurlardan 
biran evvel kurtularak muntazam bir ıDevlet 
makması şeklinde biran evvel işlemeğe başla
sın... Adliyemiz, arapça ve Farsça'dan başka 
bir kelime konuşmıyan ve millî olmak ruhun
dan çok ueak lolan kanunlardan biran evvel 
kurtularak, biran evvel millî ruhunu alsın ve 
memleketin beklediği adaleti versin... Maarifin 
ve adaletin ağaçları, meyvalarını vermek için 
daha uzun müddet bu memleket evlâdını bek
letmesin. Eğer müsaade buyurursanız bendeniz 
bütçe münasebetiyle bu mevzulardan bâzıları 
üzerinde biraz tevekküf edeceğim: Fakat ha
ber vereyim ki, bendeniz Muvazenei Maliye En
cümeni âzasındanım, fakat oraya' son ayda 
iltihak ettim. 

Binaenaleyh kendileri hakkında bir cüm-
lei takdiriye sarf edersem, bunun bana aidol-
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madiğini arz ederek cesaretle <o cümleyi telâf
fuz edeceğim. Oraya vardığım zaman bütün 
arkadaşlar, mükemmel ve muntazam bir bütçe 
yapmak ve tonu muntazaman ve vakti zamaniyle 
Heyeti Umumiyeye yetiştirebilmek için taham-
rmülgüzar bir surette çalışmıştır. Bundan dolayı 
bendeniz bu kürsüden teşekkür edeceğim. Çün
kü \gayretleriyle, bu isticalleriyle - hiçolmazsa -
bu memleketi Avans kanunlariyle idare etmek
ten kurtarmış alacaklardır. Cidden Avans ka
nunları, zannederim Muvazene! Maliye Encü
meninin de itiraf edeceği veçhile, bu memlekete 
fenalık etmiştir. Bilseniz, IO kanunların verdi
ği salâhiyetlerle, ne teşkilâtlar, ne izamlar icra 
edildi. Pek temenni ederim ki, artık bu sakîm 
usul, bundan sonra için lOİsun, ebediyen tarihe 
gömülmüş lolsun. 11340 senesi Muvazenei Umu
miye kanunu lâyihasını baştan aşağı tetkik et
tiğimiz zaman ;görürüz ki, biraz evvel arız etti
ğim veçhile, aşağı - yukarı bundan 8 - 10 sene 
evvel yapılan bütçelerin varidat ve masarifat 
fasdlarma büyük bir müşabehet ile benıziyior. 
Muvazenei Maliye Encümenince yandan ekseri
ya nek haklı ve pek acı tenkidlerle Hükümetçe 
yanı lan bir iki vaitten başka bütçemizde biraz 
salah ve hareket emareleri bulmak hakikaten 
pek müşküldür. Yalnız varidat faslına atfı na
zar ettiğimiz zaman görürüz ki, burada yıllar
dan bari, göre göre îbir türlü alısamadıp'imız o 
gavrif^nnî. o .gayri âdil ve zalim verdiler Ku
ramı Vüsata simasiyle bütçemizde arzı endam 
ediyor. Bendeniz bu vergiler hakkında uzun 
uzadıya söz söyliyecek değilim. Bilhassa Temet
tü Vergisi hakkında Muvazenei Maliye Encü
meni tarafından vurulan birkaç yamadan ve 
Hükümet arzından 1340 senesinde muntazam 
bir 'Temettjü Vergisi Kanununun ıgeleceği hak
kında işitilen vaitten sonra bu vergiler arasın
da en bellibaşlı varidatımıizı temin eden Asar 
Vergisi vardır ki, bu hususta birkaç söz söyle
mekten men'i nefsedemiyoram. Çünkü Aşar 
Vergisi o kadar haksız, <o kadar manii terakki 
ki, bunun hakkında şimdiye kadar birçok sözler 
söylenmiş ve birçok yazılar yazılmış olmasına 
rağmen bunun fenalığı hakkında söz sövlempV 
her halde hiçbir ızaman kâfi derecede fazla 
söz söylenmiş 'olmıyaeaktır. 

Beyefendiler; Aşar Vergisi; pek yoklarımı
zın zannettiği gibi adaletsiz değildir, yalnıtz 

ıgayrifennî değildir, yalnız zâlim değildir. Bil
hassa Aşar Vergisi, ıziraatin terakkisine mâni 
bir vergidir. Bendeniz Âışar Vergisinin fena 
cepheleri hakkında söylenecek sözleri diğer ar
kadaşlara bırakıyorum. Bendeniz yalnız bilhas
sa ıziraatin terakkisine mâni 'olduğunu birkaç 
cümle ile Heyeti Celilenize arz etmek istiyorum. 

Efendiler, farz ediniz ki, 200 - «300 dönüm 
miktarında bir tarlanız vardır ve yine farz edi
niz ki, buradan ilahin lira bir hasılat alıyorsu
nuz. Bunun 250 lirasını vergi 'olarak, verdikten, 
bin lira sertaıayeyi de tarh ettikten sonra bu 
toprak her sene size (750) lira bir temettü İhı-
rakraakta devamı edecektir. Farz ediniz ki, gü
nün 'birinde bir 'ziraat mütehaısıısı ısize müra
caat etti, dedi ki; burada iptidai 'bir ziraat yap
maktan ise fennî bir 'ziraat yapalım. (750) lira 
teımettü ile iktifa etmektense 1 000 - 1 500 - 2 500 
hattâ 10 000 lira bir temettü temin edhlim Siz1 

dediniz ki, pekâlâ. Sizi temin etmek için ve sizi 
biraz inanmaz göı'düğü cihetle ısize dıedi ki : Siz 
bana karışmayınız, onbin lirabk 'bir kredi 
acınız, bu krediyi ben bu tarla üzerinden sarf 
•edeceğim ve ısen-e nihayetinde size (1'2 500) lira 
olarak iade edeceğim, dedi. Heısabettiğinm ban-
kaldan yüzde on faizle para aklığınızı farz 'ede
lim. Bilirsiniz ki, alelûmum 'ziraatte masraf, bil
hassa hâsılat zamanında yanılıyor. Binaenaleyh 
alacağınız paranın kışımı küllisi topraktan pek 
az kalacaktır. Farz edelim ki ziraatin başlangı
cından neticesine kadar hesabı cari suretiyle 
almış olduğunuz para 3 veya 4 av tonrakta 
mahfuz kalmıştır ve yine farz etleliM ki - Ban
ka size yüzde on faizle onbin lirabk kredi aç
mıştır. Yine tahmin edelim ki - Ziraat müte
hassısının 'dediği gibi bu parayı aldıktan dört 
ay sonra (12 500) lira olarak 'bir menfaat te
min 'etinrek imkânı hâsıl olmuştur. Onfbin lira
nın ıdört ay zarfında oniki bin hesyüz liraya 
baliğ olması demek bu para yiHde yetru^beş 
temettü temin etmiş demektir ki. dünvamn hiç 
bir yerin'de bu kadar kazançlı bir is yoktur. 
Böyle olduğu halde netice ne oluyor? (12 500) 
aralık hâsılatınızın üzeırinden. hâsılatı ffayrisâ-
fiyeriiz üzerinden bugünkü Asar Nizamnamesi
nin verdiği hakla Hükümet; (1 560) lirasını 
öisıür olarak alıyor, 333 lira da 'banka faiz ala
caktır. (12 500) lira olarak bu ziraat mütıp.ha.s-
sısmm size temin ettiği temettüden ancak (600) 
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lira kalıyor. Halbuki alelade bir ziraatten siz, 
750 lira 'bir menfaat temin ediyordunuz. Âdi 
'bir ziraat demek; basit az masraf ve az serma
ye ile ziraat yapmak demektir. Fennî ziraat 
yapmak demek, sermayeyi aynı toprak üze
rinde teksif ederek fazla mahsul alimak demek
tir. Binaenaleyh şu halde 'bizim Aşar Vergisi 
Kurunu Vusta ile, terakki arasında zalim bir 
kapueuluk lediyor. Diyor ki ; benim olduğum ye
re fen, terakki giremez. Aşar Vergisi diyor ki, 
siz, mümkün olduğu kadar az ımasrafla, az ser
maye ile iptidai bir şekilde ziraat yapacak olur
sanız hiraz hir şjey yaparsınız, fakat Ibiraz te
rakkiye 'doğru temayül eder ve toprağın sinesi
ne 'biraz sermaye teksif ederek (biraz fazla te
mettü istihsal için cehdü gayret edecek olur
sanız, neticede 'elinize geçseoek şey, hüsrandan 
başka :bir şey değildir. Aca'ba efendiler, bizim 
köylümüz bu inoe hesapları hâsılatı sâfiyeyi 
vte saireyi hüdikleri için imi terakkiye 'gitmiyor
lar1? Hayır efendiler, köylüler hu ince 'hesap
ları bilmiyorlar. Fakat onların 'bir slevki tabiî
leri vardır ki, hepimizden iyi hissediyorlar ve 
görüyorlar ki, hepimizin müracaat 'ettiği bu 
gibi tekmil teşeibbüsat hep akamete uğramıştır 
Hangi çiftçi fennî ziraatten zengin olmuştur 
Bir matam, müstesna bir iki hâdise, müstesna 
ibir iki zam dolayısiyle fevkalâde hir fiyatla 
satılmasından hâsıl olan müstesna Ihaller istim
na »edilecek olursa Aşar Vergisinin hükümran 
olduğu hir memlekette ziraatin terakkisinin 
imkânı yoktur. Binaenaleyh ızalilm, haksız ol
duğu kaJdar iptidai ve .ziraatin terakkisine mâ
ni olan hu Aşar Vergisinin hiç olmazsa Î340 we-
nesinden sonraki bütçelerde yeri olmamalıdır. 

{rü'mrlük Vergisi hakkında da İbir iki kelime 
söyliyecıeğim : Malûmdur ki, alelûmufm güm
rüklerde iki gaye istihdaf olunur. Birisi 
memlekette ziraatin, sanayiin, ticaretin hima
yesi, diğeri doğrudan doğruya 'Devletin kasa
sına varidat temini meselesidir. 'Gümrük vergi
lerinin memleketin kasasına nie kadar para te
min ıetti§ini buradaki 'bütçemizde gömüp anlı
yoruz. Hakikatten Devlete en mühim varidat ve
ren vergilerden hirisi de 'Gümrük Vergisidir 
Fakat acaba bizim (bugünkü Tarife Kanunu
muz, memleketin bugünkü ihtiyacına nazaran 
himaye ımesielesini ne dereceye kadar telmin edi
yor veyahut temin ettiği himaye Imemleketin se

yir ve hareketi iktisa'diyesinde kendisine yar
dım ©diyor mu? Binaenaleyh Ibendeniz arzu* 
ederdim ki, Maliye Vekilimiz hurada (bu vergi 
hakkında hize izahat verirken !bu (gayenin, ya
ni memleketteki sanayi, ticaret ve ziraatin hi
mayesi hususunda gümrüklerimizin ne gîbi isti
fade temin eylediğini ve tarifenin şayanı tas
hih olan hangi maddelerinin pek yakında ımev-
zuuhahsolması ihtimali bulunduğunu hize îbil-
dirsıe idiler pek iyi olacaktı ve memleket; vuku 
hulacak taidilât ve tahavvülâtı şimdiden nazarı 
itibara alır ve ona göre hazırlanırdı. 

Efendiler : Bütçemizde hir de MaaHin Ver
gisi vardır. IStonra memleketimizlde hüyük hir 
dert vardır. Maaldin Vergisi ile hu 'büyük dert 
yan yana geldiği zaman Maadin Vergisinin büt
çedeki mevkiini anlamak çok imüşkül oluyor. 
Hepimiz, muharrirlerimiz, mebuslarımız ve ve
killerimiz bu Ibüyük endişe ile mütemadiyen çır
pmıyoruz, diyo'ruz ki, (Aca'ba Ibu memlekette 
'bir muvazenei ticariyeyi ne zaman temin ede
ceğiz ve ne zaman ithalâtımız ihracatımıza ahü-
savi olacak ve hattâ tmülmkünse hangi yevmi 
mesutta ihracatımız, ithalâtımızın kıymetini te
cavüz edecek?.. Şu halde memlekette pek tabiî 
alarak hepimizin takibetmesi lâzıımigelen bir 
nokta vardır ki, o da mümkün olduğu kadar 
memlekette servet ve kıymeti maddiyeısini ihlâl 
etmemek şartiyle ihracatı tezyidetlmektedir. Ma
den demek, memlekette kaMıkça kıymeti olmı-
yan, on asıl 'bile geçse taşlar kadar kıymeti 
olmıyan birer parça demektir. Binaenaleyh ma
denlerin kıymeti şu zamanda makbuldür ki, 
mümkün olduğu kadar bu madenlerimizden çok 
•miktarı memaliki ecnebiyeye gider ve diğer 
memleketlerin istihsalâtiyle piyasalarda müca
dele ıeder, (onları mağlubeder ve o rekabetin ne
ticesinde bizim madenlerimiz, ımaden ihracatı
mız her gün 'biraz daha ziyadeleşir; 'bendeniz 
öyle telâkki ediyorum ki : Maden demek; bil
hassa Türkiye'de, bilhassa şu Ibeş, on sıene için 
doğrudan doğruya hir ihracat emtiası demektir. 
Her hangi bir ihracat emtiası üzerime vergi koy
mak o ihracat emtiasının haricî eidaMe mağlu-
holması te'shahım bendi 'elimizle hazırlamak de
mektir. Eğer ımaden ihracatımızın tezayüdünü 
istiyorsak ve muvazenei ticariyenin hiran evvel 
avdet etmesini arzu ediyorsak dortyüz bin lira 
kadar az ve hattâ yüz küsur ımilyon liralık bir 
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bütçe içinde manasız 'bir vergi olan bu parayı 
*- 'bittalbi ince bir tetkik ve tahlilden sonra - af

fetmek ve (maden ihracatını teısihil etmek, mem
leketteki âtıl ve bâtıl kollara birçok i§ hazır
lamak ve muvazenei ticariyenin tesisine doğru 
yürümek her halde bugünkü Hükümetin, yarın
ki Hükümetin bir düsturu siyasisi olmalıdır. 

Bundan sonra müsaade 'buyurursanız bütçe
mizin masarif faslına ait 'birkaç cümle söyli-
yeceğim. Bütçemizin masarif faslını baştan aşa
ğı kadar tetkik ettiğimiz zaiman görüyoruz ki, 
en evvel nazarı dikkatimizi celbeden len yüksek 
rakamlardan birisi Maliye Vekâletinin almış 
olduğu sekizbuçuk milyon liradır. Bendenim 
merak ettim ve dedim : Acaba Maliye Vekâleti 
bu parayı ne gibi bir hizmete mukabil alıyor? 
Hepimiz biliyoruz ki, Maliye Vekâletinin vazife
si 'bilhassa 'mükellefinden paraları, vergiyi tah
silden ibarettir. 

HASAN B. (Trabzon) — O kadar değildir. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Haisan Bey : Bil
hassa diyorum! Zannederim ki, (Bilnasısa) ke
limesi hayli şeyleri istisna ddler. Mükellefinden 
paraları tahsilden ibarettir. Maliye Vekâleti va-
sıtasiyle bizzat toplanan paranın yekûnunu top
ladım. Otuzyedi küsur milyon lira ediyor Bu 
otuzyedi küsur milyon liranın içinden en mü-
himmini teşkil eden Aşar Vergisi, göldüm ki. 
Maliye Vekâletinin memurları tarafından top
lanan bir vergi değildir. Bu yirmi küsur mil
yonluk Aşar Vergisi bilhassa ücreti tahsiliycsi-
ni erbabı ziraatten alan mültezimler tarafından 
toplanıyor. Bilhasısa Düyunu Uimumiyenin bir
çok memurları bu verginin tahsili hakkmda 
Maliye Vekâleti memurlarına yardıım ediyor 
Bendeniz '20 küsur milyon liranın «n kü
sur milyon lirasının müstel cimlerle Düyunu 
Umumiye memurları tarafından toplandığını 
farz ettim. Ve belki bir, iki milyon lira kadar 
aldandım. Gördüm ki, Maliye Vekâleti sekiz
buçuk milyon liralık masrafına mukabil yir-
mibes milyon lira kadar bir para topluyor. Ma
liye Vekâletinin aldığı 'bu ısıekizibuçuk milyton 
liranın hepısi kendine ait işler için değildir Onu 
<da tKkik ettim. GördiVt ki Mal ive V^k/deti be« 
kı"is.ur milyon lira kendi memurları için alıyor. 
Üst tarafını Maliye Vekâletine aildolmıyan di
ler işler için alıyor. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Rüsumat 
harcı mil 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ha
yır.. Gördüm ki, beşlbuçuk milyona yakın bir 
meblâğ alıyor ve bize takriben yirmilbeş küsur 
milyon lira para topluyor. Filvaki Hasan Beye
fendinin pek güzel işaret buyurdukları veçhile 
Maliye Vekâleti memurlarının mükellefinin pa
ralarını toplamak vazifesinden başka vazife

leri ide vardır. Fakat Devletin bütün teşkilâtı 
jandarması, polisi, kaymakamı, ımalhkemeleri 
maliye memurlarının bu parayı tahsil etmeleri 
için kendilerine yandım ediyor. Eğer bu vuku 
bulan yardımı da Maliye Vekâleti memurları
nın 'diğer işlerine muadil addedecek olursak 
tam, tam ibizim Maliye Vekâleti 'bu yirmibeş 
milyon lirayı tahsil edebilmek için âdeta beş 
milyondan fazlasını yiyen bir müessese halinde 
görünüyor. Zannederim ki bu, dünyanın hiçbir 
tarafında işitilmemiş, görülmemiş, âdeta baş 
döndürecek kadar büyük bir masraftır. 0>ok te
menni ederim ki, pek uzun seneler 'bu şeklin de
vamını bütçemizde görmiyelim. 

Dahiliye Vekâletine gelince, Dahiliye Vekâ
leti, Jandarma, ve Emniyeti Umumiye de dâhil 
olduğu halde Muvazenei Umumiden taknbcn 
onbeş milyon Ura para alıyor. Bu onbhs mlTyon 
lira Dahiliye Vdkâletin'in istihdamett^' adamlar 
arasında az çok mütenasip bir şekilde taksim edil
se idi bu onbeş milyonu cok bulmak da^'il, az 
bile gömecektim. Efendiler: Devletin idı^e ma-
kinası Dahiliye Vekâlet'Tİir. Devletin halkla 
teması doğrudan doğruya Dahiliye Vrlkâl etidir. 
Bi^ha^sa. Dahiliye Vekâletinin jandarma ve po
lis n ' ^ e ^ r i d i r k':ı Hükümetin hakla teması crn-
Vsini teşkil eder. Bütçeyi tetkik ettiğimiz za 
man göreceğiz ki doğrudan doğruya halk i1 e 
tmnas eden polis ve jandarma neferler!1, o ka
dar az para alıyor ki bu aldıkları para ile ken
dilerinden beklenen hizmeti hiçbir vakit bekle
mek doğru olamaz. Jandarma ya köylünün ke-
^s 'nden geçinecek yeyahut ba'basınm cebinden 
Geçinecektir. Polis de ıstıraplar içerisinde, mide
sinin ıstırapları içerisinde bu memlekete hizmet 
dtmek için koşacak, çalışacaktır. İsterdim ki bil
hassa icra aletimlizin halk ile temas noktala
dı o'1 an bu kimseler Devlet bütçesinden niF'i^Ti 
olduğu kadar fazla bir para alsınlar. Bı.'oıdan 
mıaada Dahiliye Vekâletine ait her ne kadar 
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bütçe ile münasebeti yük ise de, küçük bir ha
leti rubiyeyi, bana söyleninlen iki cümleyi bu
rada tekrar edeceğim. Bendenizin doğduğum, 
'büyüdüğüm yerlerin ahalisi nasılsa hapshane-
leri biraz fazlaca ziyaret ediyorlar. Kendilerini 
görmeye gitmiştim. Hapsanede bana dediler 
ki : Biz buraya carin alarak, kaatil olarak ge
liyoruz, birkaç sene yattıktan sonra çıkarken 
yalnız kaatil, carih değil, birer dolandırıcı, hır
sız, kumarbaz, ahlâksız birer adam olarak çıkı
yoruz dediler. 

HALİL B. (Zonguldak) — ikmali tahsil 
ediyorlar. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Efendiler hapshaneler demek ıslahhaneler de
mektir. Eğer hapshaneler bu halde devarn 

edecekse nence hapshaneler bu cemiyete mü 
fit birer müçssese •olmaktan ziyade bu muh ; j 

asayişi için daima muzır, daima fena ada1;11 

lar yetiştiren birer mcktebolarak kalacaktı^ 
(Bravo sesleri.) Bendeniz biraz evyel umurr 
tasarrufiyeden bahsetmek istiyeeektim. Diye 
çektim ki, bu müessesenin bilmiyorum br 
memlekete ne gibi faydası Ivardır? öyle evler, 
tarlalar, bağlar vardır ki, 'onların beheri i-c-ir 
2 - 3 - '5 koçan bnlunah'lldiği gibi, yine yüz 
lerle evler, tarlalar, bağlar, bahçeler vardı" 
ki, bunlar için tasarruf senedi bulmak imkân' 
yoktur. Fakat efendiler, hu emval için hv 
eşya için tasarruf senedi acarken insanlar iein 
hâlâ muntazam bir senedi, hâlâ muntazam bir 
kuyudıı, frenklerin «Etasüvil» dedikleri bil
mem - nasıl tercüme edeyim, hali, medeni di
yeyim - bir hali gösteren bir vesikaya ma
lik değiliz, öyle adamlarımız vardır ki, be? 
altı nüfus" teskeresine maliktirler. Yin? öv;V 

adamlar vardır 'ki. ömründe nüfu's tezkeresi n^ 
dür bilmiyorlar. Yine öyle adamlar vardır k' 
5 - 6 kadınla evlenirler. Yine öyle kadınla1-
vardır ki, 5 - 6 erkekle mütemadiyen evleni" 
Kiminle, ne vakit, nerede evlendiği b^ ı l l : 

değildir. Yine öyle adamlar vardır ki, bin bir 
çeşit ceraimin hepsi üstündedir. Bu adamlar, 
en makbul ve muhterem bir adam olarak biraz 
uzak bir şehirde kendilerini gösterebilirler. Bi
naenaleyh; henüz insanlar için hâli medeniyi 
gösterebilecek bir vesikayı yapamamışken umu
ru tasarrufiye hakkında söz söylemeye cesa
ret edemedim. Temenni ederim ki Dahiliye Ve

kâletine, bilhassa bu sene içinde insanlarımı
zı tesbit edici, sicillâtı, kayıt ve kuyudu muh
tevi bir vesika meydana getirebilsin, iki defa 
evlenmeye mâni olsun. Evvelâ adamları bekâr 
göstermeye mâni olsun, yaşlarını muntazam 
gösterebilsin, hulâsa insanları hali medenile-
riyle gösterebilecek birer vesikayı biran evvel 
verebilsin. 

Beyefendiler, umuru hariciye hakkında 
ne çok söz söyliyeceğim, ne de umumru harici
yeye tahsis edilen mebaliği çok göreceğim. 
Yalnız tarafınızdan birçok aylar evvel burada 
tasdik edilmiş olan bir muahedename, henüz 
diğer devletler tarafından tasdik edilmediği 
için bu hususta Heyeti Celilenizin ve gerekse 
milletin duygularına tercüman olabileceğini 
zannederek birkaç söz söyliyeceğim. 

Efendiler, aylar var ki biz bu muahede ile 
kendimizi bağladık. Takyidettik. Muahedeyi 
burada tasdik etmek, kendi kendimizi bağla
mak, filvaki kendi yeddi ihtiyarımızda idi ve 
samimiyetle zannediyorduk ki diğer devletler 
bizi takibedecektir. Gördük ki son günlerde 
hattâ bugün bile henüz bizim muahedemiz, dil
ber devletler tarafından tasdik edilmiş de
lildir. Yalnız bir tarafı bağlıyan her hangi 
bir muahede az bir zamanda taşınması müşkül 
bir zincir olur.. Eğer diğer taraflar zannedi-
yirlarsa ki Lozan Muhadesi; Türklerin bütün 
amalini tatmin etmiştir. Eğer onlar sanıyor
larsa ki biz muahedeyi kaybedeceğiz diye tir 

. tir titreyen insanlarız. Çok aldanıyorlar.. (Bra
vo sesleri) Biz, bu hâlin uzun müddet devam 
etmesini tecviz edemeyiz. Eğer bir tarafı bağ
lıyan bu muahede uzun uzun müddet bu hal
de devam edecek olursa pek yakın bir âtide, 
Türk Milleti ve o Türk Milletinin mümessili 
olan bu Meclis, bu muahedenin kendisini bağ
lıyan bağlarını bir gün çözüp atıvermekte te-
reddüdetmiyecektir. (Bravo sesleri) 

Beyefendiler bilhassa bundan sonra umuru 
sıhhiyemizden ve Muaveneti îçtimaiyemizden 
çok hizmetler beklemekte haklıyız. Bugüne ka
dar Sıhhiye Vekâleti, daima bir yangını sön
dürmeye koşan ve söndürmekle iktifa eden bir 
heyete benziyordu. Memleketin hiçbir fenalı
ğını kökünden kal'etmek, falan bataklığı ku
rutmak nisbetinde bir iş yaptığını görmemiş
tik. Fakat bu seneden itibaren kendilerine faz-

J la tahsisat veriyoruz. 
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Polonya Hükümeti, tekmil bütçesinin bin
de ondördünü umura sıhhiye ve muaveneti iç-
timaiyesine tahsis ettiği halde biz, tekmil büt
çemizin binde yirmi üçünü tecavüz eden bir 
miktarı tahsis ettik. 

Seriye Vekâletine gelince: Bendeniz bil
hassa bu Vekâletin umuru dâhiliyesi hakkında 
söz söyliyecek değilim. Yalnız siyasetle, dini 
karıştırmıyoruz diye bar bar bağırıyoruz. Ve 
sonra dinimizin en büyük Reisini alıp getiri
yoruz. Kıpkızıl bir siyaset sandalyası olan 
Vekâlet sandalyasma oturuyoruz. 

VASIF B. (Sanılan) — Bravo: 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ka
villerimizde ve fiillerimizde ahenktar olalım, 
samimî olalım. Şer'iye Vekâletinin mevkii, 
bence çok muhteremdir, o kadar muhterem
dir, o kadar muhteremdir ki onu o Vekâlette 
tutmak istiyenler onun düşmanlarıdır. 

Onu Vekâletten ayırmak, onu siyaset oyun
cağı olmaktan kurtarmak herhalde bu mil
letin mukadderatına hâkim olan bu Meclisin 
vazifesidir. (Bravo sesleri alkışlar) 

Beyefendiler: Bu müessese çok muhterem
dir. Cok mukaddestir ve pek büyük adamlar va-
sıtasiyle bu memleketin mukadderatında, dinî 
inkilâbatinda birçok iyilikler yapabilecek bi^ 
müessesedir. Nasıl istersiniz ki böyle bir mües
sese, Maliye Vekâletinin falan hatasından do
layı yuvarlanan kabine ile beraber o da yu
varlansın, nasıl istersiniz ki Hariciye Vekâle
tinin yapmış olduğu her hangi bir hatadan na-
şi araya, araya bulup o mevkie isadettiğimiz bir 
adam, o kabine ile beraber yuvarlansın? 

ZİYAEDDİN E'f. (Erzurum) — Mukaddes 
ise imtiyaz verelim. Dokunmasınlar. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Hep 
mesuldür Şükrü Bey:. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Islâmi-
yette rühbaniyet yoktur Şükrü Bey Dini islâm 
payidardır.. O Vekâlet Hükümetle batar, Hü
kümetle kalkar, yalnız dinî mübinî islâm pa
yidardır. islâmiyet kıyamete kadar bakidir. 
Hükümetin dini, dîni islâmdır. Onu üç şahsın 
beş şahsın kanaati yıkamaz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Onu üç 
beş kişi yıkamaz. Ona tecavüz edenler yıkı
lır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Be
yefendiler: Zannediyorum ki bu kürsü, mille
tin hâkim olduğu bir kürsüdür. Yine zanne
diyorum ki bu kürsü, dünyanın en hür bir kür
süsüdür. Binaenaleyh herkes düşündüklerini 
burada kemali samimiyetle söylerken onun sa
mimiyetinden şüphe etmek, büyük bir cürüm ve 
günâhtır ki ben bu cürüm ve günâhı buradaki 
arkadaşların hiçbirisine tevcih etmek istemem. 
''Devam sesleri) 

Beyefendiler: Daha acı bir dert, evkaf der
didir. Bu memleketin en büyük dertlerinden 
Mrisi, evkaf derdidir. Şurada babaların, bura
da dervişlerin me'keli olan, daha ileride mü-
tegallibenin, biraz daha uzakta Hükümet me
murlarının me'keli olan evkaf idaresi, evkaf 
teşkilâtı biran evvel tanzim ve ıslah edilmiye-
^ek olursa Türkiye'nin en büyük servetlerin
den birisini teşkil eden evkaf, bütün mevcudi-
vetiyle âleme me'kel olarak devam edip gide
cektir. 

Efendiler; biliyoruz ve diyoruz ki, bütçe 
münasebetiyle anladıkki Hükümetin içinde 
hükümetler vardır. Duyduk, anladık ve bildik 
H Hükümet içinde bâzı teşkilâtlar halka ver-
"i tarh etmekte devam ediyorlar falan yerin 
"şan filân teşkilât tarafından almıyor. 

Kendi mukadderatına hâkim olan, kendin
den başka hâkim tanımıyan ve kendi mukad-
^ r a t m î kendi idare eden ve bugün yegâne mü
messili bu Millet Meclisi olan bu milletin için
de nasıl istersiniz ki dahilî teşkilâtlar, Hükü
met içinde Hükümetler bulunsun? 

Kapitülâsyonları kırdık. Çünkü: Hükümet 
ifûnde Hükümet istemiyoruz dedik. Bu gibi teş
kilâtı da kıracağız. Çünkü Hükümet içinde Hü
kümet istemiyoruz. Duyunu Umumiyeyi kıraca
ğız. Çünkü Hükümet içinde Hükümet istemi
yoruz. (Rejiyi sesleri) Onu daha evvel kır
dık. 

Adliye hakkında düşüncemi evvelce hulâsa 
^ttîm. Dedim ki Adliyenin kanunlan, Arapça 
ve Frenkçe konuşan kanunlardır. 

SABİT B. (Kayseri) — Bahsetmeye değ
mez... 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Mil
letimiz kendisini yalnız kendisi vasıtasiyle 
idare etmek istiyor, istiyor ki, bütün kavani-
iıi ne Frengistan'dan gelsin, ne de Arabistan'-
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dan gelsin, istiyor ki kendi ihtiyacatı, kendi ru
hiyatı kendi evlâtları tarafından kanun şek
linde tanzim edilsin ve kendi tarafından tat
bik edilsin: Adliyenin millî bir tane kanunu 

»̂ yoktur. Bütün kanunlarımız Freng ve Arap ka
nunlarının karmakarışık edilmesinden mürek
kep bir halitadır. Diyorlar ki bilmem hangi 
millet bir kanunu medenî yapmak için ondört 
sene uğraşmış. 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — Ay
rıca Arap kanunu yoktur. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Arap 
kanunu senin mensubolduğun dîni islâmdır Şük
rü Bey: Dinin kanunudur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Bendeniz söylüyorum. Benim de hepiniz _ kadar 
hakkı kelâmım vardır. 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — Söy-
liyemezsiniz burası diyanet yeridir. 

VELED ÇELEBİ Ef. (Kastamonu) Söyliye-
mezsin, haddin değildir. 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — Bu 
sözün yeri o kürsü değildir. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Yazıklar 
olsun seni gönderen millete. O, Dîni mübini Is-
lâmm kuvvei kutsiyesidir (Devam sesleri) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Efendiler, rica ederim sükûnet bulunuz. Efen
diler ben müslümanım, bunu söylerken.. 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — Bil
miyorsun müslümanlığı... 

ALI SAİB B. (Kozan) — Devam Şükrü 
Bey. 

ALI RIZA Ef. (Amasya) — Devam edemez 
efendi: 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (izmir) — Efen
diler; rica ederim dinleyiniz. (Gürültüler) 

ALI SAIP (Kozan) — Nasıl devam edemez. 
Eder. Hepimiz Müslümanız. (Eder, edemez, 
devam sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Seri 
atteki hürriyet kadar serbest hiçbir hürriyet 
yoktur. Teessüf ederim hocalarıma ki itiraz edi
yorlar, ve hürriyeti tahdidediyorlar. (Bravo 
sesleri alkışlar) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Efendim benim ve 'bütün vâzıı kanunlarının fik-
rince bütün kanunlar âdattan alınmıştır. Adat 
her milletin nezdinde tehalüf edebilir. Eğer, 

beyler Türk Milleti Müslüman ise, onun Müslü
manlığında şüphe yoksa niçin benim söyledi
ğim sözlerden korkuyorsunuz? Türk Milleti Müs-
lümandır ve kanunlarını vaz'ederken dinini, 
milliyetini ahlâk ve âdatını nazarı itibara ala
caktır. Ne niçin ve ne için tuğyan ediyorsunuz? 
Eğer Arabm hükmettiği herhangibir âdatı, Tür
kün âdatına ıdenk gelmezse bunu mutlaka bi
ze cebren mi kabul ettireceksiniz? (Hayır ses
leri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Öyle 
ise bırakın söylesin. 

DOKTOR FUAT B. (Kırkkilise) — Devam; 
Şükrü Bey devam; dinliyeceğiz. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Maarif bütçemize geçiyorum. 

Beyef enldiler: Zannediyorum ki memleketimiz
de Maarif için çok az bir külfet ihtiyar ediyo
ruz. Halbuki alelûmum memleketimizin külfe
ti kadar bir külfet ihtiyar ediyoruz. Filvaki 
bütçemiz tetkik edildiği zaman yalnız âli ve or-
,a tedrisatımız için bütçemizin binde sekseni 
nisbetinde bir parayı maarifimize hasrediyoruz. 
Biraz evvel hakkındaki tuğyan ve isyana rağ
men bendeniz maarif huşunda da bütün samimî 
düşüncemi, bu milletin hür kürsüsünde hürri-
yetperverane söylemekte bir zevk duyuyorum. 

VASIF B. (Saruhan) — Tabiî.. Hürriyet 
kürsüsüdür o.. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Av
rupa'da, Hıristiyanlığın hâkim olduğu yerlerde 
okumak yasak idi. Okumak papaslarm, prens
lerin yed-i inhisarında idi. Prensler, papazlar ve 
kanunlarla jandarmalar halkı okutmamak için uğ
raşıyorlardı. Buna rağmen bütün ahali okudu, 
Bizim memleketimizde dinimiz, okumayı emre
diyor. Hocamız, hacımız, zabitimiz, adat ve ah
lâkımız, kanunlarımız her şeyimiz «Okuyunuz» 
diyor, ve yüzlerce, belki binlerce senedenberi 
her köyümüzde - Bir mektebimiz yoksa bile - Bir 
•ıocamız vardır. O, köyümüzün çocuklarını okut
mak için didindi, uğraştı. Hacımızın, hocamızın, 
mıirimizin, memurumuzun hulâsa tekmil ma-
neviyyet ve maddiyyetimizin bizi okumağa sevk-
ettiği bir diyarda ve büyük fedakârlıklar yapı
lan bu memlekette, bu memleket halkı hâlâ oku
yup, yazmak öğrenmedi ise bunu yalnız usulde 
aramak, yalnız maarifçilerin tarzı tedrisi ve ida
reyi bilmediğini iddia atmek doğru olmaz. Be-
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nim kanaatimce bu büyük derdin vahîm nokta
sı harflerdir. Eğer ben Arap harfi diyecek olur
sam burada da acaba benim fikrime tuğyan ve 
isyan edecek var mı? 

ZİYAEDDÎN Ef. (Erzurum) — Pİayır 
yoktur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Efendiler; bunun yegâne ka'balhati harflerdir. 
Arap hurufatı, Türk lisanı yazmaya müsait 
•değildir. Hacımızın, hocamızın âmirimizin. 
meımumımuzun gayretine, yıllardan asırlardan 
beri yapılan tbunca fedakârlıklarına rağmen 
halknmızım ancak yüzde ikisi veya üçü oku
muştur. Efendiler : Diyorlar (ki ımeımleketimiz 
seyrek nüfusu az, çocuklarımızı ;bir bina al
tında toplamak imkânı yokmuş. Bunun için 
okuyamıyor muşuz. Hayır efendiler, yalandır. 
Efendiler : İsveç, Norveç arazi itibariyle biz
den çok büyük, halikı bizden daha az, darma
dağındır. Böyle olduğu halde yüzde yüzü oku
ma, yazma biliyor. Bunların hocaları ıs ey yar
dır. Lütfen dikkat edimiz, fazla hoca bulmak 
imkânı olmadığı için seyyar hocaları vardır. 
Sekiz, on köyüm bir mektebimi bir hocaya ve
rirler. Devri daiımî yapmak suretiyle yine ora
daki çocuklara okuma, yazmayı .öğretilmişler
dir. Ben isterdim ki tedrisatı âliye ve orta 
tedrisat için bütçesinin binde yüzünden fazla 
bir meblâğını tahsis eden bu millet, pek az bir 
zaman zarfımda çocuklarının okuyup, yazma
sını görsünler; filvaki maarif bütçesi, mek
teplerin bir kısmıma malik olan bir müessese
dir. Her vekâletin birçok mektebi vardır. Her 
vekâletin bu uğurda aldığı milyonlar var. Bü
tün bunlardan sonra Hususiyelerin hikmeti vü
cudu, tedrisat için para toplamak ve muallim
lere dağıtmaktır. Bumdan ımaada hususi mek
tepler, arpa ve buğday ile tutulan hususi ho
calar bütün bunlar kesabedilecek olursa bu 
memleketim masarifi için senevi yaptığı «mas
raf yirmi beş milyon lirayı tecavüz eder. Yani 
bundan aşağı yukarı bütçemizin dörtte birini 
teşkil ediyor. Buma, rağmen yine okuyup yaz
mak bilmiyoruz. Bu pek büyük bir derttir. 
Benlim kanaatimce buna sebep doğrudan doğ
ruya harflerdir. Maarif Vekâleti bu hususta 
me düşündüğünü ve pek az 'bir zaman zarfında 
me yapabileceğini, bu derde deva olarak söy
lemek ime cburiyıe timdedir. 

Nafıa Vekâletine gelince... 
•TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Şükrü 

Bey, ya uydurma dilden bahsetmediniz. 
REİS — Rica ederim, Hilmi Bey, ımüzake-

ratı ihlâl etmeyiniz. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Efendiler, Nafıa Vekâleti bu hususta belki bir
çok 'mazeretler ^gösterebilir. Fakat efendiler, 
bütçemizin binde yüz yirmi sekizini'Nafıaya 
verdik. Mukayesemi ekseriya Polonya Hüküme
ti ile yapıyorum. Çünkü Polanya Hükümeti 
tıpkı bizim gibi doğmuş yeni 'bir Cumhuriyet
tir. Nüfusu bizden biraz fazla, arazisi de bi
raz noksandır. Aramızda biraz müşabehet var
dır. Misallerimi oradan getiriyorum. Polonya 
Hükümeti, bütçesinin binde kırkımı bu işe tah
sis ediyor. Biz ise binde yüz, yirmi ısckizini, 
yani lâakal üç defa fazlasını bu iş için tahsis 
ediyoruz. 

İktisat Vekâleti hakkında da birkaç söz 
söyliyeeeğim. Şunu evvelâ haber vcrey'ım ki, 
Polonya'da İktisat Vekâleti Umum bütçesinin 
binde on yedisini alıyor. Bimde on beş te ısla
hatı ziraiye namı altında 'bir para tahsis edi
yor ki, ceman yekûn binde otuz iki ediyor. 
Bliız İktisat Vekâletine bütçemizin bimde yirmi 
dördünü veriyoruz. Binde yirmi dört de yeni 
gelecek bir bütçe ile ayrıca veriyoruz ki, bin
de kırk sekiz ediyor. Binaenaleyh İktisat Ve
kâletimden pek çok iış beklemekte haklıyız. 
Fakat bendeniz bu Vekâlete şimdiden söyliye-
yim ki, İktisat Vekâleti mcımleketin nıehafii ik
tisadiye ve ftliıcariyesinin inkişafatımı pek ya
kımda tetkik etmek ve onun alabileceği cereya
na göre, bâzı yerlerde o cereyanı tesri etim: k ; 
muzur görülen yerlerde o cereyanı tevkif et
mek vazifesiyle muvazzaf olduğu halde bugün 
dahi bu bütçe ile bir istatistik Müdüriyeti 
Umumiyes;:me malik olmıyarak geliyor. Filha
kika bir İstatistik Müdüriyeti var. Fr.lkat 
Anka Kuşu gibi bir şey... Yani m'emleko'tin 
harekâtı iktisadiyies'r'mi, harekâtı ıımumiyesini 
yakından tetkik ederek o totkikat ve -o teni as 
neticesi olarak şu yola şu kadar masraf, ve 
'bu yoldan bu kadar tenkihat icra etmek için 
en doğru hakikatleri gösterecek olan İstatis
tik Müdüriyeti mücehhez olarak bu bütçede 
görülmüyor. Bundan maada bilhassa iktisat 
Vekâletinde bendenizin zan ve talimin ettiğime 
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göre garip bir hâdise vardır. Memleketimizin 
bljrçıok menabiî iktisadiyesi vardır. Bunlar 
hali faaliyettedir. Ve her sene semere veriyor. 
Bu mahsulâtı, bu masnuatı dünya pazarların
da fazla fiyatla nasıl satabileceğiz diye dü-
şünmeJk ve buna göre tedalbir almak mecburi
yetinde iken zannediyorum ki, İktisat Vekâ
leti yeni yeni mahsulât ve masnuat yapmak 
h-yyesindedir. Bendenizin kanaaitime göre her 
ikisi de lâzımdır. Fakat her halde daha "n 
zım olan şey, Adana'nın pamukların], İznir ' lr 
üzüm vo incirini dünya pazarlarına Fevk 
'etmek es'ba'bını hazırlamaktır. Sonra efendiler 
ben Fİ'rae sorarım; hepimiz yıllardan beri •"Zi
raat m emleke tindeyiz, zdraateiyiz» diye iftihar 
ediyoruz. Efendiler insan böyle bir iftihar 
yakabilmek ,'ıein dünyanın diğer rrkYYa^n-
daiki hak ay ilk a vâkıf olmaması lâT^sr l i r . B ;-
lir mi'siniz, Fransa'nın Paris şehrind» bir en
vai unun kıymeti, bizim Ankara'da. Konya'da 
'blilmem nerede aynı çuval kıymetinin tam 
yarım mislidir. Yani bizim '20 liraya vedirrimiz 
'bir çuval unu onlar on liraya yiyorlar Bın 

'böyle olduktan sonra biz, ziraat meml'eke+iV 
vız diyecek olursak zannediyorum hu sözA 

dünya güler. 

îmar Vekâlet' halkkmda da birkaç söz F,ÖV-
l'iyece^im. Biz îmar Vekâletimizi 'memleketimi
zin hurdahaş edilen, yakılan, yıkılan yer] erin -
'de biran evvel mâmure;lerin dogması için 
tepiş etmiştik, halbuki İmar VekâMin'in ?rr 
aylardaki, yani teşekkülünden fvmdiye kadir 
olan mesaisi, 'benim gördük]e^''me naz^Tın 
lalettayin bir müdüriyeti ujmumiyenin vana-
bile^e^i islerdir. Biz istiyorduk ki, İmıar Ve
kâleti, buraya mukavelenamelerle, program
larla gelsin ve desin ki, Manisa şehrini şu şe
rait altında şu şirkete verdik, ve bu yangın 
yerlerimizi kurtaraMlmiefc için şu ve şu mena-
'bii varidatı bir araya top'lıyara'k karşılık 
gösterdik. Yanan, yıkılan evlerin yerine yeni ma
mureler kurmak iç'n tuttuğumuz yol budur ve 
beş:nci sene mutlaka oraya varacağız. Fakat be
yefendiler: Görülüvor ki, İmar Vekâleti dahi aşa
ğı - yukarı eski her hangi bir müessese gibi, bir 
•müdüriyeti umumiye glb' muhacirleri getYmek, 
sağa, sola yerleştirmek ;ş' gibi b :r müdüriyet' 
umumiye vazifesi ile işt'gal ediyor. Ümidederim 
ki, İmar Vekâleti pek yakııi bir âtide itilâf na

melerle, mukavelenamelerle, programlarla bulmuş 
olduğu menabiî. varidatla bu millet kürsüm o 
jeiir ve bize kanaatbahş izahat verir. Yoksa efen
diler: Yangın yerler ahalisi, uzun müddet köste
bekler gibi çamurların altında kalamaz. Bütün 
bunlardan maada isterdim ki, Maliye Vekili Muh
teremi bu kürsüde söz söylerken Muvazenei Mali
ye mazbatasında münderiç .suiistimaller hakkında 
hesap versin: Muvazenei Maliye Encümeni maz
batasında diyor k , Paris'te, Berlin'de, Viyana'da 
e daha bilmem nerede yüz binlerce lira suiisti

mal edilmişt'r. Muvazene! Maliye Encümeni diyor 
ki, şimendüferler i'ena şekilde kullanılıyor. Şua
lar hakkında ben isterdim ki, Hükümet tahkika
tını, tetkikatını, takibatını milletin huzurunda 
açık, sarih, kat" kelimelerle yine millete bildirsin. 
3 üt ün bunlardan maada isterdim ki, memleketin 
î'yaseti maliye»', siyaseti iktisadiycsl hakkında 
Yraz daha uzun ve tafsilâtlı malûmat verYnler: 

Buraya kadar büyük bir süratle yaptığımız 
mü tabaattan sonra burada arkamıza dönerek bir 
kere daha bütçemize bakabiliriz. Bütçemize bir 
daha bakacak olursak görürüz ki, bütçemizin en 
büyük kıymeti, en büyük kudreti bilhassa onun 
samimiyetidir. Efendiler, milletin nazarından 
hiçbir şey saklamamak için ne lazımsa yapılmış
tır. Hattâ daha ileriye gidilmiştir, denmiştir ki, 
b'rçok varidat, varidat bütçesinde olduğu gibi 
;österlld ğl halde, birçok masarif at, masarifatı 

âdiye bütçesinde ajmen gösterildiği halde şu ne-
'"'eeye varılmıştır ki, her hangi bir masraf fev
kalâde bütçemizde yer işgal etmek kabiliyetinde 
ken bütçemizin alelade masarif kısmında göste-
• İm iştir. Yani samimiyette o dereceye varılmış-
ı • ki, bendeniz kanaatimce ifrat bile yapılmıştır. 

Bundan maada yine bütçemize bakacak olur-
'.ak y'ne görürüz ki, maatteessüf memleketimizde 
okülerlerimize ait teşkilât kanunları olmadığı 

'çin, bütçemiz aynı zamanda bir teşkilât kanunu 
mahiyetini haiz oluyor. Fakat görüyoruz ki, hiç-
Yr memur, hiçbir teşkilât sabit, katî ve müstakar 
Yr vaziyette bulunmuyor. Çünkü alelûmum büt
çelerin birer senelik hayatı vardır ve böyle olun
ca alelûmum kadroların birer senelik hayatı var
dır. Bundan maada birçok kadroları eğer içine 
nüfuz ederek tetkik edecek olursak görürüz ki 
;u Vekâlete ait bir iş her hangi bir Vekâlet tara-
l'mdan yapılıyor. Sıhhiye Vekâletine ait bir işi 
Her'iye Vekâleti yapıyor, pek temenni ederim ki, 
hiç olmazsa bundan sonraki bütçelerde bu vazaif 
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biraz daha ilmî bir surette daha esaslı bir tarz
da taksim edilsin. 

Bütçemizde diğer küçük bir kabahat de me
murlarımıza verilen maaşların arasında ahenk ve 
teadül olmamasıdır. Beyefendiler, her hangi bir 
Vekâlete mensubolmakla maaşınız % 10, 20, 30, 
40 fazla olduğu halde maalesef diğer bir Vekâle
te kazara mensuboluverdiniz mıi biraz daha aza
lıyor. Binaenaleyh gelecek sene bütçesi için bil
hassa temenni ederim ki, Türk memurlarının 
hepsi arasında olduğu kadar - bittabi adaleti 
mutlaka mevcut değildir veyahut elimizden gele
mez - mümkün olduğu kadar adalet temin edil
sin, bir insicam gözetilsin!.. 

Nihayet bilhassa benim noktai nazarımdan 
bütçemizin en büyük kabahati baştan aşağı he
men her şubemizde görülen memur tuğyanıdır, 
teşkilât tuğyanıdır, evrak tuğyanıdır. Bilhassa 
memurların adedidir ki, hiçbirimizin zan ve tah
min edemiyeceği derecede lüzumundan fazladır. 
Bunun için bendeniz biraz başka yerlere müra
caat edeceğim. Beyefendiler: Almanya'da (88) 
bin memur vardır. Yalnız bunlardan posta, ma
arif ve şimendifer hariçtir. Posta, maarif ve şi-
mendüferde istihdam 'edilenler müstesna olmak 
üzere Almanya'da (88) bin, Fransa'da (128) 
bin, İngiltere'de (69) bin, İtalya'da (121) bin, 
Türkiye'de (05) bin memur vardır. Diğer bir 
hesaba nazaran Almanya memurları; nüfuslarının 
binde birden biraz falzası, Fransa'da binde üç-
buçuktan biraz fazlası, İngiltere'de binde birden 
azı, İtalya'da binde üçü, Polonya'da binde ikiden 
fazlası, Çekoslovakya'da binde ikibuçuktan fazlası 
yani aşağı - yukarı binde üçü memurdur. Türki
ye'ye gelince bu nisbet binde beşi geçiyor ve beş-
buçuk ediyor. Aşağı - yukarı medenî devletle
rin, Hükümetlerinin istihdam ettikleri memurla
rın nüfuslarına nazaran tamam iki mislini biz is
tihdam ediyoruz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — İdarei hu
susiye memurları dâhil midir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devaimla) — Muva-
zenei Umumiyeden para alan zevat. Efendiler : 
Zannediliyor ki, bu dert diğer taraflarda halledil
miş ve memurları haddi itidale irca edilmiştir. 
Hayır efendiler: Onlar bizden fazla tuğyan ve is
yan gösteriyorlar ve diyorlar ki, binde üç, binde 
ilki, binde bir olduğu halde dahi memurlar çok
tur, lüzumundan fazladır. Binaenaleyh memu
rinde tensikat, tenkihat, ıslahat lâzımdır, diyorlar. 

Polonya bu sene onaltı bin memuru dışarı çıka
rıyor, Fransa Meclisi Mebusanmda «Dekre luva» 
lar münasebetiyle, kanun mahiyetini haiz nizam
nameler münasebetiyle Po ankare nutkunda şu 
cümleyi sarf ediyor: 27 Kânunusani 1924 te, «Ta
sarruf, bu neticeye vâsıl olabilmek için şüphe yok 
ki, bilâmerhamet işe girişmek lâzımdır. Meclis 
hayli tasarruf at icra etti. Fakat o noktaya vâsıl 
oldu ki, eğer idare maıkinasını basiti eştirmez ve 
devamlı bir tenkisat yapmazsak fimabaa tahsisat
ların tenkisinden ve tazyikattan pek ehemmiyet
siz bir meblâğ tasarruf edilebilecektir. (Alkış) bu 
besatet ve bu tensikat şuabatı Hükümetin teşki
lâtına, vekâletlerin adedine, hidematı umum iye
nin tevhidine, idare, adliye, maliye makinalarına 
müteallik olacaktır.» diyor. Polonya onaltıbin me
murunu dışarı çıkarıyor. Fransa aynı hazırlık 
için Mecliste Başvekili tarafından şu iki üç kelime 
ile arz ettiğim nutku soyuyor. Görülüyor ki, me
murları binde üç, iki olan Hükümetlerde bile bu 
tensikata doğru gidiliyor. Bize gelince bu beş bu
çuktur ve belki bu tadilât ve tensikatı yapmak 
başka memleketler için çok güçtür. Bizim memle
ketimizde çok kolaydır. Çünkü Maarif diye bağır 
bağır bağırıyoruz. Ve seksen şu kadar bin köyü
müzün içinde bilmem on bininde mektep ve mual
lim mevcut mudur? Binaenaleyh bence memurları 
haddi itidale irca etmeli ve mevcudun lüzumun
dan fazlasını kamilen dışarı çıkarmalı. Ordudan 
kadro harici çıkarılıp da, muhassasatı zatiyeden 
maaş alıp da okuyup yazmayı, okutup yazdırma
yı yapabilecek kadar dinç olanları tefrik etmeli, 
köylere göndermeli, zannetmem ki, bunların ade
di yirmi bini, otuz bini mütecaviz olsun. Seksen 
küsur bin köyümüz var ki, bir muallim bekliyor. 
Seksen bin köyümüzün, önünde, sağında, solunda 
ya 'emvali metrûkeden, ya emvali milliyeden ve
yahut Evkaftan, mutlaka bir bağ, bir bahçe, bir 
han, bir hamam mevcuttur. Binaena^l ı bu adam
ları bir kere toplu olarak hazırlayıp dışarıya çı
kardıktan sonra herbirine nakit yerine beşbin, 
onbin, yirmibin lira kıymetinde 'bu emval ve em
lâkten mazideki hizmetleriyle mütenasip kendi
lerine temlik edilir ve bu temlik keyfiyeti beş, on, 
onbeş sene orada muallimlik etmek şar tiyle, kay-
diyle takyidedilirse, zannederim ki, Türk Devle
tinin, Türk Milletinin bu büyük derdi suhuletlen-
miş, pek az bir zaman zarfında halledilmiş olur. 
Bundan maada, bu şekilde ıslahat ve tensikat ile, 
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beyefendiler bu cihete bilhassa nazarı dikkatinizi i 
celbederim, memlekette belki yirmi senede yapa- j 
mıyacağımız inkılâbı yapmış olacağız. Beyefendi
ler, bugün köylü müştekidir, jandarmadan müş
tekidir, tahsildardan müştekidir. Çünkü kendi
sine insan muamelesi yapmaz, çünkü jandarma, 
tahsildar bilir ki, o köyde yapacağı zulüm o köy
de kalacaktır ve o köylü onu harice duyurmıya-
caktır. Eğer biz; onbeş, yirmi bin köyümüze mu- I 
al'tim sıfatiyle binbaşı mütekaitlerinden, kayma
kam mâzullerinden, mutasarrıflık etmiş adanı- I 
lardan birer tanesini yerleştirecek olursak, bütün 
Türkiye'nin şekli, siması baştanbaşa değişecektir. 
Oraya gelen jandarma orada eski bir zabitin, es-
kibir memurun, kanunu bilir bir adamın mevcu- I 
dolduğunu görecektir ve kanunun emrettiği işle- I 
ri yapmak sıfatını kendisinde bulunduğunu anJlı-
yacaktır. Ben çok temenni ederim ki, büyük emel- I 
leıie buraya toplanan bu Heyet ve bu Heyetten 
çıkan bu Hükümet pek az zamanda memleketin 
beklediği inkılâbatı, memleketin beklediği teced-
düdatı, memleketin beklediği ıslahat ve tensikatı 
biran evvel yapsın ve çoktan beri bir emel saha- I 
sini geçemiyen birçok arzularımız yavaş yavaş I 
hakikat olmaya başlasın, (Alkışlar). 

REİS — Emin Bey Eskişehir, buyurun. (Bu
rada yok, sesleri.) Süreyya Bey buyurunuz. I 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Efendim, 
Heyeti öölilenin müsaadesiyle evvelâ, şahıslarına I 
çok itimat ettiğim ve nezahatı ahlâkiye ve irfan
larına çok hürmette bulunduğum Maliye Vekili
miz, 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
heyeti umumiyesi hakkında Meclisi Âliye verdik- I 
lerı izahat esnasında yaptıkları mevaidden naş' I 
teşekkür ettiğimd ve ancak bunu 1340 senesi zar- I 
fında Hükümetin icraatı esnasında elimde pek I 
kavi bir senetle muhafaza edeceğimi arz edeyim. I 
Saniyen; öteden beri her hususta ciddî ve cidder: I 
müfit mesai ibraz etmekte bulundukları «için ken- I 
di kudreti mesailerine hayran olduğum Muvazc- I 
nei Maliye Encümenimizin Mazbata Muharrir I 
Beyin yine ;bu vadide izhar ettikleri ümitlerin I 
biran evvel tahakkuk etmesini ansamim temenni I 
ettiğimi ve bu ümitlerin Cenabı Hak tarafından I 
benim kalbime de ilham buyuruimasmı tazarru I 
eylemekte bulunduğunu da arz edeyim. (Âmîn I 
sesleri) Çünkü bu ümitler, elimizde bulunan nâ- I 
tamam bütçenin tetkikatı neticesinde kanaat hâ- I 
sil olanlar ile mütenakız ve mütebayin gibi gö- | 

i rünüyor. Efendiler, şu vecibei şükranı ifa ettik-
1 ten sonra Hükümetimizin mün'kasım olduğu vekâ

letler idare ve siyaseti umum iyesine ait mütalâa-
timi vekâletler bütçesi müzakere edilirken arz et
mek ve bunların heyeti mecmuasından terekkübe-
decek olan bütçe heyeti umumiyesine ait mütalâ-
atı serdetniiiş olmak için, bu hususta müteferri ya
ni vekâletler siyaset ve idarei umumiyesine müte
ferri mütalâa timi âtiye talik ederek, .bilhassa ida-

I ri; siyasi ve malî sahada birçok suiistimalât ve 
gûnagün israf atiyle meşhur oian Düyunu Umu
miye bütçesi ve Düyunu Umumiye İdarei Dahili
yesine ait sözlerimi de o vakit söylemek üzere 
Heyeti Umumiyeye müteferri, muhtasar sözleri
me başlıyorum. Ancak şimdiden şunu da ilâve 

I etmeliyim ki, bendeniz ne bir maliye mütehassısı, 
I ne de bir bütçe mütehassısı olmadığım için büt

çemizin heyeti umumiyesine müteferri pek muh
tasar olarak arz edeceğim mütalâat lâalettayin bir 

I arkadaşınızın en ziyade bir hukukçu gözü ile gö
rüp söyliyeceği sözlerden ibaret olacaktır. 

Efendiler, 1340 bütçemiz 126 küsur- milyon 
1 masraf ve 119 küsur milyon da varidattan te-

rökkübetmek üzere gösterilmiştir. 

I Bu erkam, Muvazenei Maliye Encümenimizin 
i tesbit ettiği intihal erkamda iki rakam arasında-
I ki bütçe açığı farkı yedi veya yedibuçuk milyon 

raddesindedir. Bendeniz şu iki mücmel rakamın 
I ve iki mücmel rakam arasındaki meveudolan bu 

farkın tamamen samimî ve hakiki olduğu kanaa
tinde değilim. Zira elimizde müfredatı bulunmı-
yan bütçenin Maarif kısmını, velev icmalinin tet
kikinden olsun anlıyorum ki, ve bende o kanaat 

I hâsıl oluyor ki, bu milletin 1340 senesi zarfında 
vapılmaya ve icrasına başlamaya muhtacolduğu 
öyle hayati, mübrem, müstacel iş'ler vardır ki, 

I masrafımız 126 milyonda değil belki bunun çok 
fevkinde tahakkuk edecektir. O kanaatteyim ki, 
masarif bütçesini Heyeti Celileniz tetkik ve ma-
kadirini tesbit ederken ve bu ihtiyacı mübrem 
ile bu ihtiyacı katî ve hayati ile bu erkamı tezyi-
dedecektir ve inşallah etmez. Fakat edecektir. 
Çünkü bu ihtiyaç fazlasiyle vâkıdır. Binaenaleyh 
ihtiyaç nisbetinde fazla masraf ihtiyarı mecburi-

I yeti muhakaktır. Bundan maada varidat olarak 
tesbit edilen topyekûn (119) küsur milyon lira 
hakikaten tahsil edilerek Devlet Hazinesine girebi
lecek haikilki bâr para değildir. Çünkü efiemıdi-

| ier, eiliımıizde bulunan bütçenin matbu ve tevzi 
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edilmiş iaiksıaımmın teltlkiıkatından anlıyoruz ki, 
bunların içerisinde yalnız .hukuk değil maliye
cilik ve muvazıenei maliyecilik itibariyle de 
fillhal aletfeıvr, bütçe imeyanına ithal edilemi-
yeıcclk mühim erlkam varıdır ve bunların sebebi 
.sarihtir. Bunlardan birimcisi (5) ınıiilyoın müski
rat inhisarı .parasıdır. Konulmaması çok lâzım 
olan diğer bir iki erkanı daha vardır. Bunlar
da, Tuz Resmine vukubulan zaımımiyat ve âşa-
Tiu evvelce alınmııyacağı ıteıslbit edilen % 2,5 
nıiktarıdır. Heyeti Celile bu mıeikadiri ya kabul 
edecek ya etmiyeefektir. Kabul etmediği tak
dirde bütçemizin açığının şu :mekadir nispetin
de ve teshil edilen açığa inzimam suretiyle te-
ıiıeıffü ve tezayüdetaıesi tabiîdir. Saniyen Dü
yunu Umumiyel Harıiciyemiz için bu sene zar
fında işliyeceik faizi tediye ve resülımalden Ibir 
(kısmını itfa için para ayırmak mecburiyetinde 
bulunduğumuzu itiraf ediyoruz ve yalnız diyo
ruz ki, .af.il ve münderiıs Osmanlı İmparatorlu
ğunun Türkiye Cumhuriyetine müdevver hesa-
hattan düyun miktarı tâyin edilmedi ve yahut 
taayyün etmedi. Ödenecek papanın cinsi gayri-
muayyen olduğu ve miktarı meçhul bulunduğu 
için 1340 .senesi bütçesine böyle bir şey konul
mamıştır. Elimizdeki bütçe bunu söylüyor. Fa
kat efendiler, mademki esasen bir deyin kabul 
ettik. Bu doynin 1-340 senesindeki faizi yürü-
ımektodir. Uhdemize tereddübedecıek miktar ne 
olursa olsun bunun (bir faizi olacaktır. Bir de 
nesüimaili olacaktır. Hesabını tanzim ve bütçe
sini teısbit lötmelk mecburiyeti itibariyle fert
lerden farksız olan ve ıbir şahsiyeti mâneviye-
den, bir taazuu siyasiden ibaret olan Devlöt 
için de bunu derpiş etmek, bunu bizim için, 
şahsımız sırf kendi Devletimiz hesaibatını bil
mek için bütçede nazarı dikkate almak lâzım
dır. Halbuki bu bize bütçemizde gösterilmemiş
tir. İşte bu esbabı muhtasaradan dolayı bende
niz zannediyorum iki, o kanaatteyim ki, bütçe
mizin - elemin arz ıettiğim gilbi - mücemelen 
ıgiösterdiği 'erkanı ve bu erkanı arasındaki tefa-
vüt 'gayrisamiimî ve gayribafcikidir. Muvaze
ne! Maliye Kanunun mevadına taallûk eden 
ibâzı mütalâatımı arz edeyim. Evvelâ (S) mil
yon müskirat inhisarının varidatı meselesi. 
Yalnız şu ciheti şimdiden arz -etmeliyim ve iyi
ce tesıbit etmeliyim ki, bendeniz şu esnada Müs
kirat Kanunu tadil veya lâğvedilerek bir müs
kirat inhisarı tesis etmek ve ondan beş mil

yon ' lira varidat temin etmek mümkün değil
dir, caiz değildir diye bir fikir ortaya atmıyo
rum, yahut bunun aksi olan fikri müdafaaya 
l a iptidan* etmiyorum. Bu nolkta iptidayı emir
de iyiee tesıbit edilmelidir. Yalnız diyorum ki, 
iayeıt böyle bir fikir ortaya aıtılacaksa veyahut 
Heyeti Celile müspet ve menfi noktai naizariar-
;.lan bunu müzakere ve tahlil ederek bu gaye
ye, bu neticeye vücut verecek veya vermiyecek 
İse ki, hu ihtlmalâttan her biri bütçe üzerinde 
ayrı ve başka başka tesirler yapacaktır, bu
nun daha önce naızarı dikkate alınması zaruri
dir. 

Efendiler, bugün bir Mıeni Müskirat Kanu
nu mevcuttur. Şu hallide bu kanuna ve kanu
nun memınuiyeti hazırasına rağmen bütçeye so
kulmuş olan beş milyon varidat hayalîdir. Zi
ra elyvm hükmü mıer'i ve cari olduğu için, ma<-
mulünbiih ve muta olduğu için muhterem bir 
Meni Müskirat Kanunu bu Devletin Kavanin 
Mecimuaısında fiilen hakikaten mevcuttur. 

Bu kanun kavanlnimiz içinde bütün ahkâ
mı ile yaşamakta ve maddeten mevcut bülun-
"laktadır. Manen mıevcudolan şeyler kavanin 
çuhasında nıa'dnım olan şeylerdir ve bu ka
nun ıcrfendiler şüphesiz diğer bir çok kavanin 
<:ibi ihtiva ettiği ruh ve isltihdaıf ettiği gaye 
' ti.b aniyle aidolduğu mütehassisin encümenin-
len geçmek, Şer'iye ve Adliye encümenlerin-
len geçmek, Heyeti Um ilmiyemizde dahi mü
zakere edilmek ve ekseriyetin maızharı tasvibi 
>lmak suretiyle katiyet, kanuniyet ve mıeriyet 

iktisalbetmiştir. Zaten kanun böyle yapılır ve 
Tanım buna denir. Ortada böyle mütehassisin 
mcümeninıde müzakere edilmiş, Heyeti Umu-
sıiyecie de münakaşa olunmuş, ekseriyetle ka
nıl edilmiş ahkâmdan mürekkep-bu kanun var

ken ve o kanun memlekette müskirıat imalini 
beyi ve furutu - istimalini demıiyoırum çünıkü 
) Ceza Kanununda vardır. Kanunu Ceza ile 
lahi malûm olduğu şekilde memnudur - hariç
ten ithalini ve haricıe ihracını dahi menetmiş-
ken Muvazenei Umumiye Kanunu da bu -kanu
nun lağvından tadilinden mukaddem yedinci 
maddeye 1340 soneyi maliyesi iptidasından iti
baren müskirat imal ve furuhu ve ithali Dev
let inhisarındadır diye kanunen hukukan ma'-
lıım olan bir şey üzerine inhisar vaz'ı tıeısis ve 
bundan mutahassıl bir beş milyon varidat ka-
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bullü bu an için hayal değdi de nedir 1. (Haki
kattir hakikat sesleri) Bu ancalk o zaman ha
kikat olur ki, Hükümetin bundan evvel yaptı
ğı gibi yürümeye kıyam ettiği doğru, meşru, 
hulkükî yaldan varmaik istediği gayeye yürü
düğü gibi yürünür. Bir kanun lâyihası yapabi-
ıl'ir ve onu meclise verir. Meclis aidolduğu ih
tisas 'encümenlerine tevdi eder, orada müzake
re ve kahul edilir, Heyeti Uunumiyeye gelir, 
b arada dahi münakaşa kabul olunur ve işte 
o zaman ve ancak bu suretle Meni Müskirat 
Kanunu ortadan kalkar. Ondan sonra da müs
kirat inhisarı kabul edilir. Hükümet o zaman 
inhisarı vaiz ve tesis eder, etmek imkânı hâsıl 
olur. Fakat efendiler, bu, böyle olmamıştır. 
Hükümet çok zaman evvel bu hususta bir ka
nun lâyihası vermiştir. Heyeti Umumiyedeaı 
encümenlere verilmiş ve iki encümen bunu tet
kik etmiştir. Müspet veya menfi kararlarını 
vermişlerdir. Sonra kanun -ortadan kaybolmuş
tur. Ondan -sonra karşımıza çıka çıka Muvaızo-
nei Maliye Kanununun mahut yedinci maddesi 
çıkmıştır. Bu madde evvelce arz ettiğim giıbi 
tekrar ediyorum; Meni Müskirat Kanununun 
tadil edilmesi veyahut lâğvedilmesi, memle
kette müskirat üzerine inhisar vaız'ı gibi bir 
hüküm ihtiva ettiğimden benim noktai naza
rımdan şayanı itiraz görülmüyor. İtirazım şu
dur ki, Muvazenei Maliye Kanunu kendi im
tiyazından, hususi salâhiyet dairesinden -dışarı 
çıkmamalıdır. O ancaik bir Muvazenei Maliye 
Kanunu olmalıdır. O Muvazenei Maliye Kanu-

Vnu bilvasıta, bilâvasıta paraya taallûk eden ve 
miüessesat ve teşkilât ve kavaııin üzerinde âmil 
olacak sıhrâmiz bir kanun değildir. Muvazene 
Kanununa böyle maddeler girerse muta ve 
mer'i olan ahkâmı kanuniyenin madum ettiği, 
menefttiği şeylere Muvazenei Maliye Encümeni 
vücut -verir ve menlbaı varidat ararsa, para 
no.ktai nazarından hayali olur. Fakat ; benim 
bedii teessürüm olan, Heyeti Gelilenin kemali 
ehemımiyetle naz-arı dikkate alınması elzem 
olan cihet, m emi elbette usullü teşri haricinde 
usulü tedvin haricinde basıl olan ibidattır. Mu
vazeneli Malliyc Kanunu yalnız bu marifetle 
kalmamıştır. Muvazenei Maliye Kanununda 
şimdi arz ve teşrih ettiğim bu maddesi mahi
yetinde, mevaddı^ muaddiMer, kanun ihdas 
-eden, ilga eden ve aynı maksadı taşıyan; aynı 
tesiri yapan ahkâm ve mev-ad vardır. Denilebi

lir ki, Muvazenei Maliye Kanunun yemi yeni 
kanunla illa maleımail -olduğu meydandadır. Ni-
takim bendenizden evvel kemali vukuf ve talâ-
katla baatı mütalâat buyuran Şükrü B-ey arka
daşım pek mahirane ve arifane bir işaretle demiş
lerdir ki, (memleketimizde iclarei umumiye veya
hut idare şuabatıımı her birine ait teşkilât kanun
ları bulunmadığı için maalesef bütçemiz bir teş
kilât kanunu mahiyetinde kalmıştır.) Ne doğru 
;öz, ne ulvi bir hakikat! Halbuki bütçe hiçbir 
vaikit bütün Devletin, bütün Hükümetin icra
sına mecbur olduğu kavaııin ahkâmını tağyir 
ve teibdil eden ve memlekette velev bulunnnı-
yan teşkilâtı umumiye ve mütenevevianın he
yeti umumiyesinc vücut verici bir kanun mut
lak, bir kaadiri mutlak olmamıştır ve olamaz, 
olması kabul ve farz edilse pek basit -olarak şu 
netice çıkar ki, her hangi bir kanun meselâ as
keri bir kanun Müdafaai Milliye Encümenin
den 'geçer ve içinde bâzı ahkâm bulunmak iti
bariyle Adliye Encümeninden geçer ve bitta
bi] Nizamname i Dahili mucibince her halde ön
den bir defa da Lâyiha Encümenine gider ve 
*onra Heyeti Umumiyoye gelir. İktisabı kanu
niye! eder ve çünkü az çak hususi bir meslekin 
hususi bir dairesinde hükümran olacak aıhkâmı 
havi kanunun mütehassıs encümeni erden -geıçe-
i-ek iktisabı kanuniyet etmesi, Nizamnamel Da
hilî mucibince ve örf en mecburidir. Bu kanun 
sene 'başında Muvazenei Maliye Encümeni ta
rafından bütçe tanzim edilirken her hangi bir 
kanuna ımünafi ve onun hükmünü ref edecek 
bir mahiyette bir madde vaz'olunur, ortadan o 
kanun kalkar. Beyefendiler! Eğer bu caiz ise 
o kanunun iptida.cn Lâyiha Encümenine, Mü
dafaa! Milliye Encümenine, İktisat Encümeni
ne, Adliye Encümenine, Dahiliye Encümenine 
göndenmiye hacet yoktur. Hepsini Muvazenei 
Maliye Encümenine göndeririz. İptidaen ora
dan tesis ve tanzim -ettiririz ve sonradan da 
oradan tadil veya lâğvettiririz. İcaibatı katiye-
si mantlkan ıböyle olur. Halbuki ihtiyaç kava-
kli hukukiye; usulü teşri İliç böyle değildir. 
Efendiler, Bütçe Kanunumuzda şu meselle ka
dar yani hukukî ve teşriî no.ktai nazardan .mü
him olan şu mesele kadar idari ve Teşkilâtı 
Esasiye ve yine teşriî hukuka mü tefem olan 
ve belki daha ehemımiyetli olan bir madde, da
ha vardır. O madde de 38 ncı madde. 36 ncı 
madde diyor ki, 1341 senesine kadar teşkilâtı 
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mülkiyenin nüfus ve vaziyeti iktisıaidiye ve coğ
rafya esaslarına göre tadili ve ıslahına Hükü
met mezundur) Femineil garaip. 

Efendiler, imemılekette talksimatı mülkiyeyi, 
teşkilâtı idariyeyi yapmak hakkı; sallâhiyatı 
ieraiye ve teışıriiyeyi müstakililen ve münıferli-
den uhdesinde tutan ve tutacak olan Büyük 
Millet Meclsindedir. Bir memleketin şu veya 
hu^icabatı ilmiye ve haıyatiyeye gö<re şu bu şe
kilde Teşkilâtı Eısasiyesini, teşkilât ve taksimatı 
idariyesıini yapmak hakkı hiçbir veçhile Hükü-
ımeti ieraiyeye verilemez. Onlara verilen ha!k, 
ahkâmı, muayene ile tasrih ve taikyidedilımiş-
fcir. (Bravo sesileri) Onun hududu muayyen ve 
ımaksuTtdur. 

ALİ ŞUUR! B. (Karesli) — Süreyya Bey 
yorulmayınız? Bu madde ıısılah edilecektir. 

ıSÜREYYA B. (Devamla) — Mazlbata Mu
harriri Bey söylerlerse müsterih olurum. Evet 
ışıimdi Muvaızenei Maliye Encümeninin kıymet-
tar âzasından olan Ali Şuuri Bey arkadaşımı-
'zın itiraf ettikleri veçhile bundan ^vvel sure
ti hususiyede hariçte görüp fikirlerini istimza-
cettiğim Muvazenei Maliye Encümenini teşkil 
«den zevatı âiiyeden üçü, beşi, yani alelâ.de iç-
timalarida encümence bir .ekseriyet teşkil ede
bilecek miktarda ımuhtrem arkadaşlarım da-

"hi bu maddenin yanlış olduğunu ve noıkti na
zarı âcizaneme göre tadil edileceğini söylemiş 
oıldukları için bu hususta .daha fazla ısırar etmi-
yeeeğim. Arkadaşilar, Muvazenei Malliye Eıncü-
ımenimizi mualhecz efkâr bu Ikadar muıhıatabe kar
şısında [bulundurduktan sonra ikendiierind pek 
.ciddî ve müsmir meısai ile mücehhez girerek 
takdir ettiğim ve hayranı olduğum Muvazenei 
Maliye Encümenimize hir nıoikfoai nazardan da 
elbeidd teşekkürlerimi arz etmeyi vicdanen bir 
vecibe aiddediyorum. Onun sebebi de Hükümet 
tarafından tanzim ve Heyeti Uımumiyeden Mu
vazenei Maliye Encümenine havale edilen Mu
vazenei Umumiye Kanunu lâyihasının - Hükü-
kümıetin vazettiği numarayla - altıncı madde
cinin tayyedilmiş bulunmasıdır. Bu madde her 
ne kadar encümenimiz tarafından tayyedilmiş 
bulunuyor ise ide ihtiva lettiği ruh ve mâna ve 
Hükümetin bu ruh ve mânayı nasıl tesahup et 
tiği noktai mühimme ve dakikasını tazammun 
ettiği için arz edeceğim. Nitekim bendenizden 
evvel beyanı mütalâa eden Şükrü Bey biraderi-
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miz Hükümet için de hükümet tabirinden son
ra bunu tavzih için bâzı misaller almış ve de
mişlerdir ki bir devletin içinde, bir hükümetin 
karşısında veya durumunda bâzı vergiler ciba-
yet eden hususi teşkilâtlar; fertler veya şahsi
yetler bulundukça o devletin teşkilâtında, is
tiklâlinde nakısa var demektir. Bu mütalâaya 
tamamen iştirak ederim. Fakat p.ek doğru olan 
bu mütalâa Hükümet tarafından terviç ve iltizam 
edilmemiş ve terk ve ihmal olunmuş demek ola
cak ki buraya altıncı madde konmuştur. Altın
cı madde ne istiyor? (Hariciye Vekâletince ge
rek merkezde ve gerekse sefarethane ve şehben-
derhaneler vasıtasıyla hariçte istifa edilmekte 
olan hare ve resimlerin görülen lüzum üzerine 
tezyidini ve icabında kanunen muayyen haddi 
aslisine ircaını vekâleti müşarünileyhanın iş'arı
na binaen tahtı karara almaya İcra Vekilleri 
Heyeti mezundur.) v Yani Hükümet diyor ki 
bana o salâhiyeti veriniz ki ben asli kanunlarla 
muayyen ve Hariciye Vekâletine merbut bâzı 
müessesatı dahiliye ve hariciyede istifa edilmek
te olan vergileri indel ihtiyaç ve indel arzu tez-
videdeyim ve tezyidedilen miktarı tahsil ede
yim ve indel ihtiyaç haddi aslisine indireyim. 

Efendiler, bu ne demek? Bana vergi tarh 
etmek hakkını veriniz. Bana vergi cibayet etmek 
şeklini tesbit hakkını veriniz demek.. Bu Hükü
met bu cüreti nereden ve nasıl bulmuştur? Hü
kümetten yalnız bu suali soruyorum. Kanunla 
muayyen haddin fevkinde ve haricinde vergi is
temek ve yeni müşeddit bir vergi alabilmek ve 
tarh edebilmek salâhiyetini neden istemiştir? 
Meclis böyle bir salâhij^eti hiç bir zaman, hiç 
bir mevkie, hiç bir heyete bahsedemez. Nitekim 
Muvazenei Maliye Encümenimiz maaşşükran tek-
'ar arz ederim ki teşri hukukuna münafi bulu
lan bu talebi reddetmiş ve münhasıran Meclise 
ılt, gayrikabili terk ve tecezzi olan hukuku teş-
•'iyemizden bir kısmını bu suretle tefrik edip 
Heyeti Vekileye vermeye razı olmıyarak mad-
lei marufeyi tayyetmiştir. Söze başlamazdan ev-
:el arz ettiğim gibi bendeniz bir maliye müte
hassısı, bir muvazene mütehassısı olmadığım için 
•ekâletlere ait mütalâat ve bahusus her vekâ-

'.etin muamelât siyaseti umumiyesine müteferri 
aütalâatm heyeti mecmuası hakkındaki müta-
âasıııı teşkil edeceğinden müteferrik surette 

daha müessir bir mahiyette vekâletler bütçesi 
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tetkik edilirken mütalâatı mütebakıyemi arz et
mek üzere şimdilik yalnız şunu da ilâve etmek 
istiyorum efendim. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Adliyeye 
dair bir şey işitmedik. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Acele 
etme, sakalın önüne düştüğü zaman akını, kara
sını görürsün. Efendiler, Hükümet hidematı 
umumiyesinin mesarifatma iştira hissesi olan 
halk vergilerini elinde tutan,- vergileri millet 
Hazinesine alıp şu bütçe mucibince sarfa me
zuniyet iktisabeder. Hükümetin halka karşı olan 
birçok vazaif ve taahhüdatı meyanmda köylü 
Mehmed'in şahsan ve daima nazarı dikkatte bu
lunduğu bir vazife ile de mükellef bulunduğu 
bir vazife vardır. O da köylünün, halkın ken
di eliyle vücut ve salâhiyet verdiği Hükümet 
adamlarına o Hükümet kapısına müraacat et
tikçe işlerinin seri; sehil, katî mutaait bir su
rette yaptırılması ve intacedilerek müspet veya 
menfi netayici hukukiye ve kanuniyesini yani 
kanuna tatbiken ifa olunacak muamele netice
sinin ve tahakkuk edecek halin kendisine ihbar 
ve arz etmek vazifesini memurlara tevcih etmiş 
olması keyfiyetidir. Maalesef şunu itirafa mec
buruz ki Hükümeti hazıra bu vazifeyi hüsnü ifa 
edememektedir. Yine Şükrü Bey biraderimizin 
pek kıymettar olan mütalâatmda geçtiği üzere, 
bütün medeni devletlerin arasında binde beş bu
çuk ve altı raddesinde memur istihdam eden 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti halkın icabat 
ve ihtiyacatı hayatiye ve içtimaiye ile Hükü
met kapılarına yaptığı müracaatın haftalarla 
değil aylarla, yıllarla neticesi alınamamaktadır. 
Bunun celi burhanı Heyeti Celilelerini teşkil 
eden rüfekanm hepsine şu altı ay zarfında bel
ki biner, bin beş yüzden fazla mektuplar gel
miş bulunması ve bu mektupların kısmı âzami
sinin falan Hükümette kalan evraka ve filân 
vekâlete şu kadar ay yapılan müracaatın ve 
evrakının intacedilmediğine ve iyi kötü bir ne

ticeye isal edilip kendisine haber vermeye te
nezzül edecek, bir Hükümet memuru zuhur et
mediğine mütedair bulunmasıdır. Halk tarafın
dan sizlere mektuplarla vâki olan şikâyetlerin 
sebebi budur. 

HALİS TURGUT B. — Telgraflar. 

AHMET SÜREYYA B. (Devamla) — Tel
grafları Heyeti Vekil ey e bağışlıyorum. Yalnız 
mektuplardan bahsediyorum. Efendim, bütçe 
heyeti umumiyesi müzakeresi esnasında köylü 
için, halk için en mühim ve müessir, pek mu
azzam bir netice irae ederek söyliyeceğim söz bu 
cihet olacaktır. Hükümetten katiyen şunu ta-
lebederiz ki memurlarını muntazam, muttarid 
çalıştırmıya, eline verilen, önüne koyulan her işi 
ahkâmı umumiyei kanuniyeye tevfikan ve ka
nunu kutsi bir âmir ve âmil addedere^ seriyan 
intacetmeye, neticeden her halde ashabı alâka
darı haberdar etmeye alıştırmalı. Bu usulü he
men ve katiyen tesis etmelidir. Bu talep hâsıl ol
madıkça halk için Hükümetin mânası yoktur. 
Efendiler, hatimei kelâm olmak üzere virdize-
ban edindiğim bir şeyi tekrar tclmenni kabilin
den arz edeceğim. O da şudur: Heyeti Vekile 
Reisi Paşa Hazretlerinin bu kürsüi muallâdan 
bi.rkaç defalar cidden pek ulvi bir hakikat ol
mak üzere beyan buyurdukları 'gibi memle
kette zeyd için amrü için, beyefendi için, ağa 
için, paşa için ayrı, ayrı ahkâm ve kavanine 
vücut vermemek ne kadar elzem ise hükmü 
uluma aynı suretle aynı şekil ve mahiyette 
âm ve şamil olmak üzere tanzim olunan kavanin 
ahkâmının da zeyd için amr için, ağa için; bey 
için, efendi için, paşa için, haşa için ayrı ayrı 
ve başka başka tatbik edilmemesi en ziyade bu 
hakkı, bu hakikati bu hükmü ulviyi Hükümet 
tatbik ve iltizam etmelidir. 

REİS — Efendim on dakika teneffüs için 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse saat : 3,25 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat, saat : 3,37 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Mahmut B. (Siirt), Ragıp B. (Zonguldak) 

<#> 

BEİS.— Celseyi açıyorum, söz Yusuf Akçu ra Beyindir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efendi
ler, bu kürsüye gelen her arkadaş sözün ipti
dasında kısa söyliyeceğine dair teminat veri
yor. Filvaki her dakikanın ne kadar kıymet
tar olduğunu cümleniz gibi bendeniz de takdir 
ederim. Bütün arkadaşların bütçe münasebe
tiyle söyledikleri sözlerin hepsi sarf edilen 
vaktin kıymetinden daha kıymettar idi ve ümi-
dediyorum ki öyle de olacaktır. Binaenaleyh bu 
tarzda istifayı kusur lüzumunu görmüyorum. 
Çünkü cümleniz vekillerin programının tanzi
minden evvel eski içtimai arda vekillere veç
he vermekten çok bahsettik.. Vekillere veril
mesi lâzım gel en veçhe ve tâyin edeceğimiz 
program şöyle olmalıdır. Memleketimizin ah
valini bilerek gelen şikâyetleri burada cüm
lenize isma eden arkadaşların sözleri ise bu 
program, veçhenin hududu esasiye ve mevadım 
ihzar edecek şekilde olmalıdır. Bütçe mü
zakeresinden çıkan netayie vekillerle bera
ber taayyün ettiği halde adeta her vekâlet için 
bir veçhe, bir program mahiyetinde bulunabi
lir. Binaenaleyh bütün arkadaşlarımın söyle
diklerini fevkalâde kıymettar addetmiyorum. 
Belki Heyeti Celilenin hatırmdadır. İ389 se
nesi. Avans Kanunu müzakeresi esnasında 
bendeniz Maliye Vekâletini bir emme basma 
tulumbaya benzetmiş ve bu tulumbanın suyu
nun nereye gittiği. Avans Kanunu ile gözükü
yorsa da membalarm kaynakların nerede ol
duğu tulumbanın suyu nereden aldığı görülmü
yor. demiş ve vekâletten inşallah böyle yarım, 
sakat bir kanun getirmiyerek tam bir kanun ge
tirmesi ricasında bulunmuştum. Bugün kemali 
memnuniyet ve şükranla görüyorum ki, gelen 
kanun yarı elli, yarı ayaklı, yarı gözlü bir in-
ısan< mahiyetinde değil, her tarafı da vardır. İş
te bu suretle efendiler, ilk sözüme böyle bir ka
nunu getirmiş olan vekillerimize ve bilhassa Ma
liye Vekiline teşekür ve tebrik ile başlıyorum 

ve son sözüm de yine tebrik ile, teşekkür ile 
bitecektir. Bunu da böyle söyledikten sonra zan
nederim vekil beylere arada bir iki tenkid olur
sa hoş görülür ve darılmazlar. Evvelâ gösterilen 
membalarm, kaynakların hepsi aynı derecede bol 
suyu haiz olduğunu zannetmiyorum. Bâzıları 
bulanıkçadır. Bâzılarından, koku geliyor. Ez
cümle ispirto, kokusu geliyor. Mamafih ilerde 
bunları tetkik ve tahkik ederken göreceğiz ki, 
bu kaynakların bâzılarında kâfi derecede su da
lınabilir. Fakat bâzıları da çok kurcalanacak 
olursa belki suyu tükenebilir. Daha akdemce yi
ne eski söylediklerimi hatırlatın azdan evvel umu
mi bir surette gerek vekillere ve gerek Muvaze-
nei Maliye Encümenine ayırmış olduğumuz ar
kadaşlara ait bir mütalâai tenkidiyem var. Her
kesçe ve az - çok umuru maliye ve kavanin ile 
meşgul ol anlarca malûmdur ki, bütçe kanunu 
ile diğer kanunları tebdil ve ilga, yahut yeni
den kanun vaz'etmek bütün maliyecilerin nazarın
da nahif bir usuldür ve herkes bunu tenkide-
der. Nitekim arkadaşımız Süreyya Beyefendi, 
zannederim burada yoktur, tenkid etti. Fakat 
bu tenkid ile beraber şu da muhakkaktır ki, ek
ser devletler yalnız fevkalâde ahvalde değil 
alelade ahvalde de bu usule müracaat zarureti 
karşısında kaldıkları içindir ki, tenkid edilir ve 
tekerrürü istenilmez. Bizim şimdiki vaziyetimiz 
pek alelade ahvalden addedilemez. Çünkü yeni 
bir Hükümet kurulmak üzeredir. Bir hayli yeni 
teşkilâta ihtiyaç vardır. Bu cihetle gerek vekil
lerden ve gerek Muvazenel Maliye Encümeni 
âzasından hiç şüphe etmiyorum ki, bu esası ta
mamen müdrik ve tekerrürünü tamamen iste
medikleri halde mahza ahvalin icbarı ile bunu 
kabul etmiş bulunuyorlar. Bizim tarafımızdan 
yapılacaik rica bu nahif olan usulün bir daha te
kerrür etmemesini ricadan ibarettir ve zannede
rim cümlece de bu makbuldür. 
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1339 senesi Avans Kanununu tahlil ederken 
vekâletleri, müstahsil, müstehlik ve muhafız ve
kâletler diye üçe ayırmış ve bu vekâletler ara
sında bilhassa müstahsil vekâletlere kâfi para ve
rilmediğini, müstehlik ve muhafız vekâletlerin 
ise daha çok para yediklerini görmüş ve bunun 
böyle olmamasını rica etmiştim ve zannediyo
rum ki bütün arkadaşlar da bu ricaya iştirak 
ediyorlardı. Bu sefer de gelen bütçede yine ma-
aşşükran, maalmemnuniye görüyoruz ki eski 
nisbetler tebeddül etmiştir. 1339 bütçesinde 
- gayet kabataslak rakamlar gösteriyorum - se
kiz milyon müstahsıllara, yirmi milyon müsteh
liklere, zannederim takriben yetmiş milyon 
muhafız vekâletlere verilmişti. Halbuki 1340 
bütçesinde müstahsil vekâletlere yani İktisat, Na
fıa, Maarif ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
vekâletlerine yirmiyedi bir kart, yani bir rubu', 
müstehliklere yirmi milyon ve muhafızlara da elli 
milyon verilmiştir. Bu itibarla m ustalısı! ların 
bütçesi üç misli artmıştır ve müstehliklerden 
dört ilâ yedi milyon kadar fazladır. Geçen sene, 
yani 1339 dan ise oniki ve ilâ onbeş milyon ka
dar eksiktir. Muhafızlara nisbetle geçen sene üç
te bir iken bu sefer yarıma baliğ olmuştur. Yine 
bu cihetle ve bu münasebetle de bütçeyi tanzim 
eden vekillerimize ve encümen azasına teşekkür 
etmeliyiz. Vakaa diğer bâzı arkadaşlarımızın ılı
dığı gibi bu da kâfi bir miktar olabilir. Fakat 
bendeniz ekser ihtiyarlar gibi biraz mutedil dü
şünmek, birdenbire harikalar yapmak mümkün 
olmadığını zannettiğim için ileriye doğru atılan 
bu kadarcık hadve hayra ve doğruya atıldığı 
için yine iyi bir hatvedir, teukiddcn ziyade te
şekküre lâyıktır. İnşallah gelecek sene de bu 
nisbette daha muvafık bir şekle ifrağ olunur. 
İktisadi devlet cihadına, iktisadi devlet siyaseti 
gayesine muvafık bir yola girilmiş demektir. 
Bu suretle müstahsil vekâletlerin kıymeti mad-
diyeleri artmıştır. Fakat; kıymeti mâneviye]eri 

yine beş altı ay evvel söylediğim gibi olduğu yer
de kalmıştır. Maliye ile meşgul olanlar, iktisat 
ile meşgul olanlar pekâlâ bilirler ki, maddi 
kıymetin artması daima mânevi kıymeti de arka
sı sıra çeker, götürür. Bunun için artık bu ve-
kâlealerin eski saltanat, süs devirlerinde oldu
ğu gibi, ailenin evdeki çocuğu vaziyetinde bu
lunmaksızın ve aileye tamamiyle girmiş olduğu
nu görmüş olmakla, hayra doğru bir ümit besli-
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yebiliriz ve kendilerini bilhassa tebrik ederiz. 
Fakat zannediyorum, yine bu müstahsıllar, büt
çe koparmakta aynı etajeri ile hareket etmiştir. 
Hattâ şayanı dikkattir ki, Heyeti Vekil enin ver
diği bütçede nisbet, miktar 27 bir çeyrek iken 
Muvazenei Maliye bunu oksiltmiştir ve bize ge
len kâğıtta eksik bir halde gözükmektedir. Yal
nız deniyor ki, yeni bir kanunla ikmal olunacak
tır. O kanunun her halde biran evvel ikmal 
olunması temenni olunur. 

Efendiler, sırf müstehlik vekâletlerden ya
hut masraflardan bahsederken Avans Kanunun
da bir iki masraf kasdetmiş ve üzerlerinde birer 
an tevakkuf etmiştim. Bunlardan birisi Hane
dan bütçesi idi. . Ozaman demiştim ki (Anblok, 
umumi surette Hanedan için şu kadar milyon ku
ruş, şu kadar yüzbin lira verijmrsunuz. 
Fakat bunu kimselere ve hangi vazifeye 
mukabil veriyoruz? Hangi hizmetlerine mu
kabil? Bunu gösteriniz.) demiştim. Bu sefer 
gelen bütçede bunu görüyor, kimlere para 
verildiğini buluyoruz ve anlıyoruz. İşte bütçe. 
'Zatı 'Haz rot i Hilâfet Pcııahi ve Hanedan T [ilâ Pot 
Bütçesi). Bir defa bu tâbir bizden kalkmıştır. 
r1ntı Hazroti Hilâfet Ponahi kalkmıştır. Halife 
Hazretleridir. Bir hata ile bütçeye buradan ba
kıyoruz. 'Sonra bakıyoruz burada yi.tr oiikisi ziü-
kûr ve kırkdokuzu inas olmak üzere birtakım 
çetrefil iobuler var; okunması mıüskul Far id tc r -
ki'bi izafiler var. Mihridil, Dikadan. Bedrifolek 
i 1 â'h... gibi isimler var; Sonra birtakım kadın
la."/' ve 'erkekler var ki, bunların niçin yazıldı
ğı bdli değil. Alâaddin Beydendi Hazretleri ve 
valideleri Adile Hanımefendi Hazretleri ve sair 
'•'myı hanedanı kiramı hazaratı diye yazdırır; büi-

. "••••'do 'bunlar kim, niçin yazılmış, neye gelmiş? 
draf ederim ki anlıyamadim. "Böyle üç, dört 

•"adın birkaç t a ire ;erkok. Evvelâ şu bütçomn 
•ekil ve mahiyeti itibariyle Cumhuriyet büdç^-

•bule bulunması Sarka has garaip eümh dndeıı-
'ir. Hiçbir zaman Cumhuriyette azayı thatıeda-

•'T k ;ram hazaratı olarunz. (Bravo rr.dori) Halk 
"ii'bi'iıınn ki - bir, iki idkmadan .s no'-fi nazar -
hepimiz osraya urtionfaılhuz. Fırka Nizamnamr'd-
nin ikinci un akidesi gayet sarihtir. Deniliyor ki, 
'halkçılar 'hiçbir ailenin, hiçbir sınıfı, hiçbir 
•^mantin, hiçbir fmd'n imtiyazlarını kabul et-
dven ve kanunları vaz'elmokto mutlak 'dr is

tiklâl taşıyan fertlerdir) biz o fertlerdeniz. Böy-

http://yi.tr


î : 111 25 . 2 . 1340 C : 2 

le .olduğu halde nasıl oluyor da vekiller (hazaratı, 
encümen â,zası bu esaslı umdeye ki, bu esaslı 
prensibe ki nihayetinde 'buna riayet letmiyenler 
şöyle olur böyle olur deniyor. Kendileri bizim fırka 
âzasından oldukları halde bu garip bütçeyi huzuru -
ımıuza resimden getiriyorlar. Ben Ibunun cevabını 
vekil beylerden ve encümen âzasından istiyo-
rulm. 

ALI "RIZA B. (İstanbul) — Fikri âlinizi an-
lıyabilir miyiz'? 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Efendi
ler, bu kanunun, Bütçe Muvazene Kanununun 
bilmem kaçıncı babının 24, 25 nci fasılları yani 
Hanedanı Hilâfete tahsisat vermek fasılları ta
mamen esasatımıza, fırkamızın esasına, Cumhu
riyetimizin temelime mugayyir şeylerdir. 

VASIFB. OSarahan) —Bravo. 
YÛSUF AKÇURA B. (Devamla) — Hilâfet 

ya'hut buradaki tâbiri ile Zatı Hazaratı Hilâfet 
Penahi belki Ibir memuriyet diye addolunabilir 
Lâkin bunun leb ve aleyhimde birçok delâil 
irade'dilebilir. Ve benim şahsi kanaatim; lehin
deki delâile nazaran aleyhindeki delâil daha 
kuvvetlidir. Burnunla 'beraber haydi 'bütçeden 
maaş alan bir metanıAinır 'diye blütçede görebile
lim. Fakat ötekilerin memuriyeti nedir beyefen-
dileır? Neden Ihalktan bir müşkülât ile ek iste
mediğimiz vergileri toplıyarak bütçeyi tevzin için 
uğraştığımız ibir sıratla onlara velev az miktar 
birkaç yüz bin lira olsun, niçin veriyoruz ? Han -
gi 'hakka müsteniden, hangi ösaisa dayanarak 
veriyaruz? Tekrar ediyoruim ki (bu hususta Cbi-
zi tenvir etlmleleırini rica ediyoruım. 

Fakat simidi ısö'yliyeceğim bir şey var Biz 
efendiler, Cumhuriyet ve Halk Fırkası 
diyerek, demokrasi diyerek anladığımız şey, 
en zayıf zannetiğimiz köylüden itibaren en 
yüksek farz ettiğimiz zevata kadar hepisinin hu
kukta, unvanda, itibar ve haysiyette tamamen 
müsavi olmasıdır. Rütbeye mukabil bir unvan 
verilebilir. Askerlere paşa denebilir. (Müsavatı 
mutlakaya riayet sesleri) Fakat müsavatı mut
laka yalnız rütbe değildir beyefendi. Müsavatı 
mutlaka iktisaden, müsavatı mutlaka kabil ola
bilir ki şeklî müsavattır. Hukukî müsavattır. 
Oraya vusul için de müşkülât çekiyoruz. (Ora
ya kadar gitme sesleri) (O bolşevikliktir ses
leri) Oraya kadar gitmiyoruz. Hukukî müsava
tı, zannediyorum, içinizde hiç kabul etmiyen yok

tur. Eğer Meclisin zabıtlarına, beş - altı ay
dan beri intişar eden zabıtlarıma bakarsamız, 
müsavata ne kadar kıskanç olduğumuzu gö
rürsünüz. Orada, lüzumsuz olan, eski zamanın 
hâtırası olan unvanlar bugün artık yoktur. Şim
di böyleyken tutup da ne iş yaptığı, ne_Jıiz-
met gördüğü ve ne gibi bir fazileti olduğu bi-
linmiyen, tamamen meçhulümüz olan bir ada
mın ismi Alâaddin Beyefendi hazretleri diye 
resmî bütçede nasıl yazılabilir. Sonra ( sair ha
nedan azayı kiramı hazaratı) deniyor. Biz re
isimize hazretleri demiyoruz. Yalnız Bey diyo
ruz. Dersek yalnız ona diyeceğiz. Tutup 
da ne yaptıkları meçhul, memlekete hizmetleri 
olmıyan bu adamlara niçin diyoruz. Efendiler, 
sonra birtakım kadınlar, erkekler bir hayli in
sanlar var. Bunlara para veriyoruz. Hatırıma 
geldi, sonra bunlara para verişimizin sebebi bel
ki kanlarında - milyonda bir olmak üzere - Türk 
Milletine hizmet etmiş olan Yavuz'un veya Fa
tih'in kanından bir kan vardır. Ondan sonra 
gelen Vahdettin'in kanı bir haylisinde çoktur. 
Vahdettin'in kızı oğlu burada para alıyor. Bi
naenaleyh ileride şüphesiz bu fesholunacaktır. 
Hiç şüp etmiyorum, hiç biriniz bunun lehinde 
rey vermiyecektir. Lâkin bugünden itibaren bu
nun üzerindeki lüzumsuz unvanların, (hazret
lerinin) ve sairlerin kalkınmasını teklif ede
rim. 

VASIF B. (Saruhan) — Unvanı mı yalnız 
kaldırılacak? (İnşallah hepsi sesleri) 

YUSUF AKÇURAOÖLU B. (Devamla) — 
İkincisi, efendim, bir istihlâkimiz daha var. 
Onun hakkında bu kadar uzun söylemiyeceğim: 
Düyunu Umumiye... Lüzumlu lüzumsuz, doğru 
yanlış birtakım borçlar için yine doğru yanlış 
birtakım hesaplar yürüterek icbari veyahut iğ
fali bir surette kendisine tahsisat alarak vücuda 
gelmiş ve bugün eski payitahtında en büyük 
addolunan mevakiin kazasına çıkıp oturmuş bir 
daire var, Düyunu Umumiye Dairesi. Bunun 
neden ibaret olduğunu ve ne işler gördüğünü 
çok kirli çamaşırları bundan bir - iki ay evvel, 
muhterem dostum ve eski silâh arkadaşım Ek
rem Bey size tamamiyle dökerek gösterdi. Dü
yunu Umumiye nedir? Efendiler, ben hukuk-
şinas değilim. Fakat kendimce anlayışlarım var, 
doğru veyahut yanlış. Benim anlayışıma göre 
Düyunu Umumiye bizim Maliye Vekâletine 
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mensup muayyen bâzı vergileri rüsumu cibayet 
etmekle mükellef bir müdiriyeti umumiyedir. 
Nasıl ki istatistik falan müdüriyetleri vardır. 
O da onlar gibi bir müdüriyettir. Halbuki vü
cudun bâzı uzuvları şişer şişer zahamet peyda eder. 
Ve insanın muvazenesini kaybettirir. İşte bu da 
bir müdüriyettir ki neticesinde eğri büyrü, ivi-
caçlı bir şekle girmiştir. Maliye Vekâletinde ge
çenlerde Maliye Vekiline sorduğum suale ver
diği cevaba göre 600 bu.kadar memuru vardır. 
Bir müdüriyeti umumiyeniıı vekâletten kaç mis
li maaşı fazla olur? Orasını bilmiyorum, yal
nız şurasını biliyorum ki tenkihat yapacağız, bu 
hususta eski şekli muhafaza etmiyeeeğiz diye 
vekâlet bugün önümüze getirdiği kanunda eski
ye nisbeten birbuçuk milyon lira tasarruf olun
duğunu gösteriyor. İleride Düyunu Umumiye 
bütçesi geldiği zaman tabiî tetkik cdecoğiz fakat 
şimdiden diyorum ki Vekil Beyefendi! Bu tenkihat 
çok azdır. Bu münesebetle umumi bir mesele da
ha önümüzdedir. Biliyorsunuz ki bütçe münase
betiyle hepimiz bütün dertlerimizi - ve bu ki 
zahiren kadro dâhilinde görünmezse bile - dök-
miye haklıyız. Bu bizim hepimizin hakkıdır. Şi
kâyet mânasında değildir. Çünkü vekâlet biz
den ayrı bir vücut değildir. Belki bizden ayrı, 
hangi bir işe memur ettiğimiz vekâletlerin ida
resinden ibarettir. Yani bu hususta beraberce 
hasbıhal ediyoruz demektir. Biliyorsunuz ki İs
tanbul'da mühim bir buhran vardır. İşsizlik 
buhranı.. Buna uğrıyanlarm bir kısmı eski me
murlar; ihtiyat zabitleri filânlardır. Düyunu 
Umumiye de dâhil olduğu halde frenklerin ida
re etmekte olduğu müesseselerden kısmen gay-
ritürk olanların çıkarılması hakkında bir karar 
verdik. Sekiz - on ay 'evveldi, her nedense mey
danda henüz bir şe}^ yok. Altı ayda bu mua
mele hitam bulacaktı. Altı ay bitti, mühlet tem-
didedildi. Yakında bitecektir. Arkadaşlardan bi
ri bu hususta bir sual de vermiştir. Eğer Ma
liye Vekâleti kendisinin - demin arz ettim - bir 
müdüriyeti olan Düyunu Umumiyede bu bizim 
maksadımızı icra ettiremezse, hiç şüphe etmi
yorum ki diğer müesseselerde, şimendiferde şu
rada burada yaptırmak daha müşkül olacaktır. Re
ji de şurada, burada âdeta bu emirle alay edilmiye 
başlanmıştır. Bu, Hükümetimiz ve Cumhuriyeti
miz için ne kadar ağır bir şeydir. (Hangi mü
essesede sesleri) Reji alay ediyor. İşte bir fır

tınadır geçti, biz yine yerimizde kalırız diye 
birtakım söz geçmiştir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Sonra biz 
de onlarla alay edeceğiz. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Çok 
iyi, onun için biz yaptırmalıyız. Efendiler, Ve
kil Beyleri bir daha tebrik edecek bir noktaya 
geliyorum. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Siz ama 
tebrikçisiniz. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Ya, 
a 'aşıra şöyle tebrikle geçeriz. Efendiler 
yalnız iktisadi teşkilât değil Devletçilik, yani 
iktisatta Devletçilik fikrinin Hükümetimiz ta-
i'aCmdan makbul eddedildiği ye encümenimiz 
tarafında da tasvibcdildiğini görüyorum. Filha
kika Devlet inhisarları; Devlet idcreleri, şimen-
.lifcrlerin alınması ve saire iktisatta Devletçi
lik fikrinin harndolsun bizde de başladığını gös
teriyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Sosya
list. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Efendi-
hu', rica ederim bilmediğiniz şeyi söylemeyiniz, 
1 syalist değil - etatizm - dir. (anlamadık ses-
Vı'i) Yani Devletçiliktir efendiler. 

Efendiler, Devletçilik bugün dünyada o ka-
^ar iktisadi mesleklere galip gelmiştir ki ser
besti! ticaretin tâbiri mahsus ile (mancesterîli-
"in) menşei,, mehdi olan İngiltere'de bile o eski 
mesâlik yerine Devletçilik kaim olmaktadır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Yalnız onlar in
tihabatta kaybettiler. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Onlar 
Devletçilik yapmıyordu Muhtar Beyefendi! Zan
nederim ki siz Avrupa'ya daha çok vâkıfsınız. 
Orada yapılan Muhafazakârlık idi ve bunu ya
pan Muhafazakâr idiler. .Fakat Devletçilik pren
sibiyle, biliyorsunuz ki - Makdonalt - büyük bir 
ekseriyet kazandı. Efendiler, bilhassa bu bizim 
memleketimiz için yani esasen Devleti, teşkilât
çı bir ordu ve disiplin içerisinde büyüyen 
Türk Milleti için ehem bir meseledir ve bunu 
başka cihetten düşünmüyor ve yalnız şu nokta
lan düşünüyor ve diyorum ki: Nasıl biz Uşak'ı, 
Sakarya'yı disiplin ile Devletçe askerce hareket 
ederek kazandık ise iktisadi cihadı da ancak o 
suretle kazanacağız. 
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Sonra efendiler fer'i görünen bir mesele 
vardır, fakat bence ' esaslıdır. O da: Hükümet 
matbuat ve istihbaratı için ehemmiyetlice bir 
meblâğ koyduğu halde Muvazenei Maliye En
cümeni bunu dörtte birine indirmiştir. Asıl Mu
vazenei Maliye Encümeni; tasarruf baltasını bil
hassa matbuatımız üzerinde kullanmak istemiş
tir. Kendilerinin ne kadar münevverül fikir ve 
matbuat muhibbi olduklarını bildiğim için bu 
garip tecelliye hiçbir mâna veremiyorum. Efen
diler, propaganda, fevkalade ehemmiyetli bir 
şeydir. En büyük içtimai hareketlerden hattâ 
dinî hareketlerden en büyük hareketlerin en mü
him efkârın yer yüzünde irtişarmdan tutunuz da 
bugün Balıkpazarı'nda yarım okka soğanı bile 
satan bir adam propagandadan istifade ederek 

satıyor. Bütün hayatı beşeriyede bu kadar mües
sir olan bir şeyi en az kullanan maalesef bir 
Türkler olmuşuzdur. Efendiler, propaganda gay-
rihakiki olan şeyleri değil, hakikati neşirdir 
Hiç olmazsa nim hakikati neşirdir. Biz hukuku
muzu, hakkı malız olan hukukumuzu müdafaada 
propagandadan istifade edememişizdir. Binaen
aleyh zannediyorum ve ümidediyorum İki matbuat 

bütçesinde elbette vekillerimizin fikrine iştirak ede
ceksiniz ve Muvazenei Maliye Encümeninin tekli
fini kabul etmiyeceksiniz. İşte efendiler, bütün 
bu âcizane mülâhazalarımla beraber bu sene sar
fiyatını gösteren (A) cetveli; 1339 senesindeki 
sarfiyatı gösteren cetvele nisbeten iyidir. Bil
hassa tevzi olunan mekadirin nıisbetleri itiba
riyle iyidir. Fakat bu müşahadem, bu mütalâam 
her dairenin hissesine isabet eden mekadiri mu
vafık görmek ve kabul etmek mânasında de
ğildir. Hiç şüphe yok ki her bir masraf müza
kere edilirken onlar hakkında ayrıca mütalâa 
•yürüteceğim. Efendiler, cümleniz bilirsiniz ki 
en mühim Meclis müzakereleri bütçe üzerinde 
cereyan eder ve her bir vekâletin, her bir daire
nin bütçesi geldikçe onun vekili gerek yaptıkla
rının hesabını vermek, gerek yapacaklarını bil
dirmek suretiyle uzun kir nutuk iradeder ve bu 
suretle memleketin heyeti umumiyesinde Hü
kümetin takdbetmek istediği efkâr tevazzuh eder. 
Ümidederim ki bu mergup müstahrem olan usu
le bizim vekillerimiz de tevfiki hareket ede
cek ve her bütçe geldikçe kendilerinden o büt
çeye aidolan hususatta malûmat alacağız. 
Bendenizden evvel birtakım arkadaşlarımızın 

dedikleri gibi gerek dâhili ve- gerekse harici 
siyasetlerimizi ve bilhassa iktisadi maksadımı
zı, iktisadi efkârımızı; iktisadi programımızı bu 
suretle öğrenmiş olacağız. Birkaç arkadaş 
programdan bahsettiler. Program lüzumlu bir 
şeydir. Hattâ bâzıları programı misak derecesi
ne çıkarmak istediler. Bendeniz görüştüğüm 
arkadaşlar içerisinde zekâsının cevvaliyeti ve 
fikrinin seyyaliyetine fevkalâde hayran oldu
ğum bir zat vardır ki ismini söylemeden cüm
leniz o zatın kim olduğunl takdir edersiniz. O 
zat, programın lüzumlu olmadığını söylediler. 
Ümidediyorum ki kendi vekâletinin bütçesi bu
raya geldiği zaman programsızlığm menafiini 
de burada ispat eder. Efendiler, şimdiye kadar 
bize program geldi mi? Geldi? Fethi Bey ve arka
daşı olan vekiller bize bir program getirdi
ler. Ondan sonra Sıhhiye Vekili Bey bir prog
ram verdi. Nafıa Vekâletinin de eskiden Mec
liste dağılmış olan bir programı vardır. Fır
kada yeni vekil arkadaşların programlarını 
gördük. Fakat efendiler biz programların tat
bikinde alelekser ihmalkârız. Bunda biz de öy
leyiz. Bizden olan vekillerimiz de öyledir. Hal
kımız da öyledir. Hâsılı programlı hayata pek 
alışkın adamlar değiliz. Nizamname; kanuna 
daha çok itaat ederiz. Fakat orâdada görüle
cek bir işten gelme itaat ekseriya zahir olmaz. 
Hâsılı bendenizce mesele, program meselesi 
olmaktan ziyade programı tatbik meselesidir. 
Ümidediyorum ki fırkamıza gelen program Mec
lise maledilir. Meclisin de programı olur. Ni
hayet müzakeratımız esnasında birtakım veçhe
ler tâyin ederiz. Program yanlız Heyeti Vekile 
programı değildir. Bizim programımızdır. Çün
kü Heyeti Vekile bizim arzumuzu is'af ile mü
kelleftir. Bugünkü Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
vekâletlere veçhe veririz. O veçheler daire
sinde hareketleri esnasında bilhassa tatbikat 
cihetine itina etmelerini şimdiden rica ediyo
rum. Efendiler, umumiyetle diyorum ki, sarfi
yat hakkındaki (A) cetveli umumi bir suret
te muvafıktır. Fakat bâzı tasarruflar icra 
edilemez mi? Ben burada kendi notlarım içe
risinde kaydetmişim, benden evvel söz alan 
•arkadaşlar da izah ettiler. Meselâ memurlar 
meselesi; hakikaten benim de nazarı dikkati
mi celbetmiştir ki bir de memurlar gayrimü-
tenasip bir surette - Şükrü Beyden yalnız bura-
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da ayrılıyorum - fazladır. Garp vilâyetlerini 
müntehası İstanbul olarak alacak olursak ora
larda memurlar mütekâsiftir. Orada memurlar 
çoktur. Şarka doğru gidecek olursak oralar
da memurlar eksilir. Keza memurların fennî 
olan kısımları; sıhhiye memuru, baytar me
muru azdır. Mühendis ve saire azdır. Oraların 
ihtiyacına yetişmez fakat umumi herkesin 
yapabileceği memuriyetlere gelince fazladır. 
Bu halde acaba bu hususta gerek vekâlet, ge
rek encümen bu meseleyi nazarı itibara ala
rak bu sene olmasa bile; gelecek sene için bâzı 
esasat tekarrür ettirdiler mi? Şükürü Bey bira
derimiz, memurların kesretini, Fransa'dan, İn
giltere'den, İtalya'dan, İsviçre'den bilmem ne
reden misal getirerek ispat ettiler. Ben yal
nız pek yakından bir misal getireceğim. Doğ
rudan doğruya kendi idaremizde olan bir dai
reden misal getireceğim. Şuraya çıkıp hiz
metçilere bakınız. Fazla mıdır, değil midir? 
Âdeta bilardo • masasındaki yuvarlaklar gibi 
tokuşurlar. Soğuk oldu mu ortaya bir man
gal alırlar orada otururlar. Eski Babı âlide ol
duğu gibi sohbeti kurarlar, işleri iş denecek 
derecede değildir. Belki arkadaşlardan birka
çı söylemiştir. Şurada 30 - 40 tane hizmetçi 
olmuştur. Bu misal efendiler, bütün memle
kete tamim olunabilir. Binaenaleyh memurlar
dan tasarruf etmek lâzımdır. Fakat tasarruf 
edilirken bilhassa, ihtisas sahiplerini bula
rak çokça maaş vermek, böylece Feridun Fik
ri Bey arkadaşımızın çetrefil olarak kullandık
ları bir tâbir veçhile (endüstrilizasyon) yani 
sıklaştırmak meselesini devairi temyiz veya 
yalnız seyri sefain gibi şu veya bu gibi yer
lerde tatbik değil memleketin belki idari dai
relerinde bile oralarda olduğu tarzda memur 
kullanmak suretini tercih için mümkün olan 
istihzarat yapılmalıdır. Mamafih tekrar ediyo
rum. Ameliyat itibariyle, masraf itibariyle 
doğrudur. Masraf kısmında tasvipkârım. Fa
kat acaba membalar nasıldır? Membalara büt
çede gösterildiği gibi yüklenecek olursak aca
ba bu membalar kurumıyacak mı? Demin de
dim ki birisinden biraz ispirto kokusu geli
yor. O membadan tulumba fazla su çekerse 
o tulumbadan bu koku fazla çıkmıyacak mı? 
Varidat almak hususunda efendiler; Muva-
zenei Maliye Encümenimizin fevkalâde musip I 
çok kıymettar, gayet dikkatle okunacak bir- | 

' kaç satırı vardır. Hiç şüphe etmiyarum ki 
hepiniz bunu*okudunuz ve üzerinde derin de
rin düşündünüz. Bu, o kadar güzel yazılmış
tır ki müaadenizle bendeniz de üç satır oku
yacağım. Siyaseti maliye deniliyor. Türkiye 
Cumhuriyetinin Halk Hükümeti olduğuna 'göre 
daima müstahsil halk tabakasını koruyacak ve 
bir sınıfı mahsus d'eğil, bütün ımesallk 'erbabının 
refahını temim leyflliyecıek »bir siyaseti maliye ta-
kibetmesi iktiza eder. Sonra halkın serveti mev-
cudesinin bir kısmını alarak bütçe açıklarını 
kapatmak usulü artık tarihe karışmıştır. Yani 
tarihe karışmasını istiyoruz demektir. Henüz 
karışmamıştır. Varidatın tezayüdünü, vergi rü
sumunu artırmakla değil memlekette ticari, zi
rai, lilktiıaaıdâ teşdblbüısaıtı (teşvik ve çalışan pazu-
lara yardım ederek serveti umumiyeyi çoğalt
makla aramalıdır. Son cümle... Şimdive kadar 
nençbeır Ve fukarayı ezıeın vergi ve tekâlüfü bî-
kudret olanları koruyacak, fakat zikudret olan
larını da rencide etmiyecek surette âdil âna bir 
surette tevzi etmekle uğraşacağız. Hiç şüphe 
yok ki buna ben de, kemali iftiharla imzamı 
atacağım ve (rencide etmiyecek) sözünü de dai
ma hatırımda tutarım ve zannediyorum ki cüm
leniz de imzanızı atarsınız. Fakat yalnız bura
da müsaadeleri ile söyliyeceSim; cümle noksan 
kalmıştır. Uğraşacağız sigai istikbâldir. Uğraş
tık, uğraşıldı ve netice şu çıktı diyebilmeliydi. 
Buna muvaffak olsalardı en büyük tebrikâtımı 
arz etmiş olurdum. Şimdi ortanca tebrikâtımı 
arz ediyorum. Eğer. uğraşmış olsalardı o zaman 
hiç şüphe etmiyorum ne aşar, ne tuz ne ağnam 
kalırdı. Fakat hiç şüphe etmiyorum ki onların 
verine birtakım vergiler tarh olunurdu. Aşar, 
efendiler, Frenklerin dediği gibi bu artık tenki
din dûnudadır. 'Bunu temikid ille uğraşmak vak
tin izaası demektir. Fakat Encümen aşar hak
kında da gayet kıymettar, vukufu tamme müs
tenit sahifeler dolusu yazı yazmıştır. Fakat bu 
vazılarm nihayeti başmı tutmuyor. O yazılar
dan sonra o mukaddemattan sonra çıkacak ne-
ticei mantıkiye - kendileri de itiraf ediyorlar -
''asar lağvedilmiştir) olacaktı. Hiç olmazsa tez
yidine muhalefet edeceklerdi. Bu seneden iti
baren bu işin çaresi bulunacak ve gelecek sene
den itibaren aşar kalkacak diye bizden karâr 
alacaklardı. Efendiler, halk bilcümle tebeddül
leri esasen bir şey ile anlar, propagandanın 
küvetini inkâr etmiyorum. Fakat hakiki propa-
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ganda, âımall ıılie yapdan propagandadır. Halk 
Cumhuriyeti anlamak için, idrak* edebilmek 
için ilk yapılacak işlerden birisi vergilerini ek
siltmektir. O vakit Cumhuriyeti tamamen anlar 
ve cidden severdi. Encümen diyor ki, aşar ha
sılatı safiyesinin yüzde yirmisidir. Halbuki te-
meddü ve saire avukatların, şehirlerde oturan 
büyük tüccarların ve sairenin nihayet verdiği 
vergi yüzde- beştir. Efendiler, neden bu tüccar
lar bu avukatlar gibi meslekler erbabı bir çır
pıda binlerce lira kazanıyorlarken biz de bunla
rı köylünün versigiyle geçindireceğiz1? Hangi 
hak ile hangi adalet ile bu vergiyi onlara tarh 
ediyoruz. Temettü Vergisi değişecek deniyor, 
peki, Maliye mütehassısı olmadığım için Ma
liye Vekili Beyefendiden ve Muvazenei Ma
liye Encümeninden soruyorum. Acaba o Te
mettü Vergisini şehirlilerin vergisini yüzde ye
diye. sekize belki ona çıkartsak da.. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Onlar 
münevverdir. Ötekiler saf!.. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Bu açı
ğın kananmasını aşarın yüzede iki buçuğu ile 
temin edeceğimize bu suretle kapatsaydık ol
maz mıydı? Bundan başka efendiler, yeni ver
giler konamaz mıydı? Verasetten sermayeden 
alman vergiler mütezait vergiler - Hilmi Be
yin kulağı çınlasın - o artar vergiler dünya
nın simdi hemen her yerinde tarh edilmekte
dir. Bu vergiler düşünüldü mü1? Hiç olmazsa 
'gelecek seneler için düşünülüyor mu? Sonra 
muktedir Maliye Vekili sabıkımız bir içtimaı-
mızda birtakım vergilerden bahsetmişlerdi. 
Daha birtakım vergileri affedilen İstanbul'un 
büyük binalarından ki birtakım da gayrimüs-
lümîerdir. Bunlardan alınacak vergiler hak
kında icalei fikredildi mi? Sonra efendiler, 
diyorlar ki en mühim ticaret dâvaları, en mü
him hukuk dâvaları mahkemelerde bakılır
ken - bunu ancak avukatlardan öğrendim -
kendim tetkik etmedim - diyorlar ki Hükümet 
ancak yüzde bir rub'u vergi alır. Bu artırıla
maz mı? Bunların içinde öyle karmakarışık 
dâvalar vardır ki meselâ Ragıp Paşa'nm dâ
vaları gibi milyonlar • tutar bu dâvalardan is
tifade eden birçok avukatlar vardır. Bu pa
ralardan Adliye Vekâletinin biraz para alma
sı mümkün değil midir? Yüzde dört, bir rub'u 
ne kadar az bir şeydir. Kanun avukat için mu
tadır. Köylüye yapıştırdığınız jandarmayı avu

katların da boğazına yapıştırınız. Efendiler, 
yalnız köylü kaynağına, köylü membağına 
böyle üşüşürsek korkarım ki günün birinde o 
kaynak kurur ve nihayet su vermemeye baş
lar. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — En 
doğru söz. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Sonra 
efendiler, bizde yine -, yalnız kendimiz için de
miyorum bütün Şark için diyorum - bir haleti 
ruhiye vardır. O da muhafazakârlıktır. Bu mu
hafazakârlığın bir sebebi de dimağımızın ade
mi faaliyetinden çıkar. Düşünmeye üşeniriz. 
Şimdi biraz düşünmeliyiz: Köylü veriyorya 
rahat.. Mültezim de vardır, o bize getirir, ve
rir. Bu münasebetle birkaç mültezimi de mem
nun ederiz deriz, işin içinden çıkarız. Halbuki 
biraz düşünmeliyiz. Başka yerlerden daha 
muhik vergiler almak kabil değil midir? Bil
hassa efendiler, gerek Maliye Vekili Beyefen
diden, gerek Muvazenei Maliye Encümenin
den, bu sene için değilse bile, gelecek sene 
için bu hususta hepimizle beraber 'biraz sarfı zih-
netmeleriniı, vergideki adaletsizliğin bir dere
ceye kadar adalete inkılâbetmesini çok istir
ham ederim. Efendiler, Aşardan sonra çok kork
tuğum diğer bir vergi daha vardır ki bu ver
gi de demin ispirto kokan memba dediğim, 
Müskirat Vergisidir. Eğer bu vergi, Meni Müs
kirat Kanununu tadil, tahrif ve yahut ilga 
Çimiyorsa o zaman fevkalâde taraftar olur

dum. Burada (5) milyon yekûn gösterilmiş. 
Hattâ on beş milyon alın derdim. Fakat orta
da 'bir 'memnuniyet vardır. Müskirat menedil-
miştir. Bu 'olduktan sonra müskiratın ımeımnu-
iyeti bâzı takyidat ile bile olsa kalkacaktır. 

ZAMİR B. (Adana) — Bağlar mahfoluyor. 
YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — O hu

susu, üzüm bağları ve saire «meselesini vakti 
geldiği zaman burada, uzun uzadıya tetkik 
ederiz. Beyefendiler, şimdi ınmulmiyet üzerin
de yürüdüğüm için tafsilâta girecek ve zan
netmeyin ki ben müskiratını yeni aleyhtarı
yım. En büyük istişhat, en büyük vesika ya
zılardır. 1331 senesi 'Harbi Umumi esnasın
da - Ahmed Bey çok iyi hatırlarlar ki - Türk 
Yurdunda bir makalem çıkmıştır. Orada Hü
kümete niyaz ediyordum. Aman şu müskiratı 
kaldırınız diyordum ve o esnada yaptığım tet-
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'kikatta gürdüm ki dünyayı iki baştan fethe
den iki millet Türklerle Romalılar müskirata 
gayet şiddetle aleyhtar bulunmuşlardır. Cen
giz; başka her türlü müskiratın istimalini 
i'daım cezasiyle menetmiştir. Romalılara gelin
ce : Dünyayı Garptan istilâ eden bu millet, bu 
sağlam fatih millet otuz yaşıria kadar olan in
sanlara müskiratı menetmiştir. -' O vakit rakı 
yok idi, şarap vardı - hattâ bir kadın şarap 
içerse kocası öldürmek, idaım etmek hakkına 
haizdi. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Fakat kocası 
içerdi. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Kocasr 
içerdi başka fakat otuzdan sonra. Demek isti
yorum ki müskirat hakkındaki fikrini çok es
kidir ve onun için şimdi de aleyhindeyiım. Fa
kat derhal çok mühim çok kuvvetli bir itiraz 
vukubuluyor. Vekillerimizden bir zatı tmuhte- \ 
rem ile bir hususi musahabede bulunurken çok 
'kuvvetli olan bir itirazı istifhaımkâresini ba
na tevcih etti. Pe'kâlâ dedi, (Âşarıu aleyhin-
deyiz. Müskirattan da beş milyon al acıyaca
ğız. 9 milyon gitti. Avukatlardan fa1 an al
mak bu dokuz ımilyonu doldurmaz ve falan fi
lân •mahallerin de tevziatı acıktır diyorsunuz. 
Şu halde iki fikri bir birine ekliyebilirsiniz.) 
Hakikaten efendiler; bu, ımüskit b'r sualdir. 
Onun için hiç olmazsa bunun ikisinden birini 
düşünmek ve onun yerine ded'ğimlz tarzda 
bâzı vergiler temin -etmek çaresi yok mudur! 
Mütehassısların bu hususta beni tenvir ^etmele-
rini rica ediyorum. Çünkü bunları iktisadi, içt"-
ımai, tibbî ahlâki zararlarından başka hiç şüp
he etmeyin ki s:yasi zararları da vardır. Be
nim tasavvur ettiğim Halk Hükümeti yani 
Türkiye Cuımhuriyetinin mesnedi gibi geniş, 
kavi, sağlam âdeta Mısır ehram 'mesnedi gibi 
binlerce yıl dayanalbilecek olan mesnedi Türk 
köylüsü olacaktır. İkincisi, bunu teşkil eden 
bütün taşlar sağlam kalmak için hakikaten 
vücutça da sağlam bulunmalıdurlar. Binaen
aleyh müskiratın da taraftarı olmamalıyız. 
Bahusus müskirat Hükümet inhisarına, Hükü
met idaresine alınacak olursa onun avam naza
rında basit ifadesi acaba ne olacaktır? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hocam 
avam ydk... 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Pardon 
avam değil ekseriyeti halk. Mamafih efendiler. 
ben ikisi büsbütün kalksın diyemiyorum. Haki
katen şedit ihtiyaçlar karşısındayuz. Bizi bu çı'k-
maz yoldan çıkarmak için bütün maliyecileri
miz, iktisatçılarımız, mütehassıslarımız - tâbiri 
kadîmle - teşmiri saka gayret etmelidirler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boadk) — Bunun 
çıkması için Âşarm yüzde onlbeşe çılkmasma mil
let razıdır. Tek aşardan yüzde on'beş verelim bu 
cılksın diyorlar (Gürültüler) 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Efendi
ler, sözümü biti itmezden evvel encüm'enm yine 
çok kıynıe'tıtar olan bir mütalâası üzerinde bir 
dakika tevakkuf edeceğim. Encümen - iktisatçı, 
•maliyeci, içtimaiyatçı arlkadaışlarımızdan terek-
kübeden encümjen - cidden fevkalâde mühim 
olan bir meselei içtimaiyeye parmağını basmış
tır. Kaydiyeler m ün as elb etiyle İntikal Harcı ve 
Emvali gayvim>enkule Kararnamesinden bahset
miştir ve çok haklı olaraik bunu şiddetle tenlkid 
etmiştir. Şarkda toprak meselesi, frenklerin ta
biriyle (ağrer) dir. Eğer başka yerlerdefei şid
deti Tarihi İslâmun hiçbir devresinde bulumma-
mış ise onu şeriatın o mesele hakkında koyduğu 
mühim bir hükme medyundur. Bizdeki usul, 
toprak meselesindeki usul adetâ emniyet süba-
pıdır. Ben şimdi sizi daha çolk yormamak için 
mazbatadan o'kumuyonım. Elbette hepiniz oku
muşsunuzdur ve kemali dilkkat ve ebem'miyetle 
okumuşsunuzdur. Her halde İslâm Kanunu Me
denisi bu hususta - bu toprak meselesinde - Av
rupa Hukuku Medeniyesinden daha muasır ve 
daıha çolk ihtiyacı zamana muvafıktır. MaJumud 
Esat Efendinin iyi anlamadığı Avrupa kanunla
rından tercüme ederek hele billhaıssa alhvali umu-
miyeye hiç göz gezdirmiyerek ortaya attığı bu 
kanunun tetkik edilerek tadil veya tebdil ka
rarı Hüküm'etin eline verilmelidir. Efendiler, 
Heyeti Umumiye müzakeresinde olduğumuz için 
teferruata ve halkkmda çolk söz söylenen reji 
meselesine geçımiyeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boadk) — Adliye
den de bahsediniz. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Adliye
de ihtisasım yok, öbürlerinde de ihtisasım yok 
ama biraz söyledim. 

RAGIP B. (Kütahya) — Maarif ve vahdeti 
ter*biye hakkındaki mütalâai vâkıfanelerini de 
dinlemek isteriz. 
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* YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Onu de
min arz ettiğim gibi her vekâletin bütçesi gel
diği zaman inşallah vekil 'beyler uzun bir nutuk
la masebaktaki faaliyetlerini Ve istikbaldeki 
tarzı hareketlerini bize izah edeceklerdir. O va
kit toplanan malûmatı meoziederdk biz de âciza
ne mütalâaatınuızı kemali dikkat ve itina ile arz 
etmeyi bir vecübe bileceğiz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Burada da tenvir 
buyurursanız da'ha iyi olur (O! sesleri) 

YUSUF AKÇURA B. (Devaimla) — Efendi
ler, geç çıksın, falkat iyi çıksın. Efendiler, biz 
ilki yoldan intilhabederek iki türlü vazife vere
rek arkadaşlarımıtzı ayırmi'şızdır. Bir kılsmına 
îcra Vekilleri diyoruz. Bizden aldıkları veçhe 
dairesinde faaliyette bulunacaklardır. Bir kıs
mı; bilhassa bugün mevzuulbaJbsolan' meselede 
bütçeyi tetkik eltmek üzere - tetkik ve tenkid 
ederek - mütalâasını yazmak üzere ayırdığımîz 
Muvazene Encümenidir. Her ikisi de bizim sine
mizden çıkmış olmakla beraber ilki ayrı vazifeyi 
hâmil oldukları için bir noktada bunların iştira
ki çok mühimdir. Ben görüyorum ki, gerek ve
killer, gerek Muvazene! Maliye Encümeni çıok 
mühim bir noktada iştirak etmişleridir. Diyor
lar ki ; lehül'hamld vaziyeti maliyemiz iyi ve sa
laha doîyru münlkeşiftir. Bu sözlerinin amelî bir 
delili olmak ve rakamla, riyaziye ile tesbit edil
miş delili bulunmak üzere gösteriyorlar ki, he
men hiçbir istikraza ihtiyaç hâsıl olmıyaeak su
rette ancak sekiz milyon gibi ehemmiyetsiz bir 
acık vardır. v 

Kendimde bu sâlâhiyeltitar zevata karşı veri
len rakamları, söylenen sözler önlünde tereddüde 
hiçbir bak bulmuyorum. Binaenaleyh söyledik
leri sözleri mühürlü bir senet suretinde kabul 
ediyorum ve bu senede istinaden diyorum ki, va
ziyeti maliyemiz Elhamdülillah iyidir ve bun
dan çok minnettar ve müteşekkir bir haldeyim. 

Kambiyodan korkulacak bir vaziyet yoktur. 
Çünkü ticari terazi bunun tabiî olan fazla te-
rettüüne mâni olacaktır. Muhtekirler kambiyo 
ile uğraşabilirler. Fakat kanunun bâıznsı onların 
ellerini, ayaklarını koparmaya muktedirdir. Bu 
cihetle kambiyo şüpbesi, kambiyo tereddüdü bu 
sebep üzerine ortadan kalkar ve böyle mesut 
vaziyette bulunduğumuz için inişallafh istikrazı 
Dahilî gibi evrakı nakdiyemizde tereffü eder. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Başla
mıştır. Hattâ... 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Kemali 
memnuniyetle ben de görüyorum. Vekillerimiz
den son bir ricam vardır. Muvazenei Maliye 
Encümeninin siyaseti maliye diye uızun uzadi'-
ya yazdığı ve bir iki cümlesini burada da oku
duğum esasıatı zannediyorum ki, kabul buyurur
lar. Bilhassa Maliye Vekili Beyefendinin hususi 
olarak şerefi sohbetleriyle birkaç defa müşerref 
olmuştum - 'bu husustaki fikirlerinin, eğer yanıl 
mı'yorsam hemen aynı olduğuna kaariiilm. Bu ci
hetle bu sene değilse bile gelecek sene için o esas 
dairesine o malî siyaset dairesinde vergilerin 
alınmasını ve o suretle 1341 bütçesinin tanzim 
edilmesini son ve kendimce mühim bir ricam ola
rak kendilerinle arz ederim. Maddelerin müza
keresinde hakkı kelâmılmı şüphesiz muihafaza et
mekteyim. Aşar ve Meskirat Vergileri hakkın
daki mütalâalarumın imkân dairesinde nazarı 
dikkate alınmasını rica ediyorum ve sö'zümün 
sonu olarak da baştaki vaadimi tütüyorum. Ya
ni sönümü teşekkürle bitiriyorum. İstiklâl Harbi 
esnasında, o müthiş hâdisat arasında ve ondan 
sonra, Meclise vekâleten ic'rai vazife eden vekil
lerimiz, eskileri ve yenileri hulâsa oraya intiha-
bettiğimiz arkadaşlarımıiz, sonra harb ve zafer 
^ibl çok ağır bir yükü sırtlarında taşıyan ve 
aynı zamanda mübadele ve imar gibi azîm müş
külâta göğüs germek mecburiyetinde kalan ve
kil arkadaşlarımızın bize bu derece mütevazin 
- ve vaziyete göre mükemmel diyeceğim - bir 
bütçe getirmelerinden dolayı tekrar kendilerini 
tebrik ediyor ve tebrikime iştirakinizi rica edi
yorum. (Alkışlar) 

MUSTAFA B. (İzmit) — Bendeniz, büyük 
bir himmetle ve büyük bir mesai ile vücuda ge
len bütçeyi tatbik hususunda Hükümete muva-
fakiyetler temenni ederim. Malûımuâlmiz büt
çedeki varidatın kısmı âzami halkıımıza tahmil 
Edilen vergilerle temin ediliyor. Bütün halkı
mızın şikâyeti Devletin meveudolan bilûmum 
kavanini ile tatbik edilen usullerdendir ve bi-
hakkin şikâyet ediyorlar. Çünkü bunlar kendi 
ruhundan, kendi ihtiyacından doğmuş değil
lerdir. Asayişinden şikâyet ederse jandarma 
opelir. Niçin şikâyet ettin diye kendisini rahat
sız eder. Kendi hukukunu istisal için mahkeme
ye müracaatı katiyen semere vermez. Çünkü 
adaleti istihsal, yakın ve ucuz değil. Köylü; pa
ra almak için birçok kapı dolaşlmak imecburiye-
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tindeyim, mütemadi ve 'bir say ile çalışınım, is-
tihsalâtım meydana geldikten ısonra satar ve 
avdet ©derken eşkiya önüme geçer alır, jandar
ma gelir, kendi mesaimle Vücuda getirdiğim bir 
şeyden evlâdıma bile bir parça ayırmak kabil 
olamıyor, diyor. Buna sebep ne? Bu içtimai bir 
marazdır. Hükümetimizden çok temenni ede
rim. Bu marazı içtimaiyeyi izale etmek için 
ediplerimizi, şairlerimizi ta köylere kadar gön
derip köyün ruhunda ne gilbi acılar ve tesirat 
varsa onu duyup izale etmek üzere birtakım ka
nunlar vücuda getirsin ve bu suretle bu halkı 
memnun etmeye çalışsın! Çok şükür Cidali Mil
lide muzaffer olduk ve bir Cumhuriyet tesis 
ettik ve şimdiye kadar halka zamanında (taci-
darmdır, velinimetindir ona itaat etlmek ve bü
tün emirlerini yapmak mecburiyetindesiniz) di
yorlar. Leydülhamd o tacidaridar Hükümeti yı
kıldı ve yerine kendi millî bir Hükümet tesir 
etti. Binaenaleyh Ibu Hükümetin temeltaşım 
Türk kendi kağnı arabasiyle taşıdı ve tesis etti 
İste bu cihetten nâfi bir şeyin ricasında bulun
maya kendisinde hak görüyor. 

Muvazenei Maliye Encümenimiz pek acı ke-
limat ile gerek Asar ve gerek diğer vergileri 
tasvir etmiştir ve Hükümetimiz de gerek Baş
vekil Pasa Hazretleri ye gerek Maliye Vekili 
Beyefendi bizzat bu kürsüden hakikaten buım-
fena olduğunu ve halkı rencide ettiğini itiraf 
buyurdular. Efendiler, ıgerek Hükümetimiz ve 
gerek Encümenimiz Asar için madem ki, mucir
dir diyor, kangrendir diyor. Rica ederim • 
kangren olan uzuv kesilip atıhr. Bütün vüeud," 
yayılmasına intizar edilmez. O halde im ili etim i-
ken^i Hükümetinden kangrien olduğunu gör
düğü bir yarayı serian kesip atmayı İstemez pd 
haklı değil mi? Elbette ister. O halde bu hakkı 
neden esirgeniyor? 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Of 
of!... 

MUSTAFA B. (Devamla) — Maliye Vekili 
Bey buyurdular ki, evet bu vergi fenadır. Bi
naenaleyh bunun izalesi için lâzımgelen tedbir
leri sahilde bulunan ve şimendifer güzergâhın
da bulunan şehirlerimizde tatlbik imkânı var
dır. Mademıki, imkânı vardır, niçin edilmiyor? 
Neden esirgeniyor? Beniım memlleketiım feyiz-
dar topraklardır. Onlar üzerinde halikım inli-' 
yor, ağılıyor, müteessir oluyor. Bütün mesaMy-

le çalışıp isltihsalâtınn. vücuda getiremiyor. Biz 
buraya gelirken, köylülerimiz sızlıyarak ve 
hattâ b.ellkd bu şikâyetten dolayı muaheıze edi
leceğinden korkarak rica ettiler ki, Hükümeti
miz asayişini Ibizıe bahşetsin, iıs'tihsalâtumiKi şeh
re getirecek kaldar bir yol yapsın! Başka bir 
şey istemiyoruz. Tekmil tekâlife serfuru ede
niz. Helle ısıalhilimıizde bulunan Karamürsel, Yalo
va, bütün evleri yanmış ve bunaılara hiçbir düş
manın ayağı girmemiş iken kamilen haraboil-
mmış oilan 'yuvalarda da, ağaçların altımda yaşı-
yan halikımız kendi acılarını dinlerlerken, ka
zandığı beş - on kuruşluk bir lokmanın da elin
den alındığını 'gördükçe ağlıyordu. Bâzı köyle
re bakılırsa görülür ki, dört evden ibarettir. 
BuıDİar oradaki toprağın feyiz ve bereketi bit
tiği için altındaki atı, elindeki silâhı ile çalışan 
halka hücum eltmek'tedirler. 'Neden Hükümet 
bu dörder dörder dağılmış oilan bu eşkiyaları 
toplayıp da imahsuldar bir arazi üzerinde is
kân ve onları sâyidar bir hale getirmeye teş
vik etmiyor? Benim vilâyetimde belki elli, alt
mış tane köy dörder dörder evden teşekkül et
miştir. Binaenaleyh, dört evli köyde oturan ve 
ellinde silâhı ile gelip geçenleri soyan ve köylü
lerin mesaisi ile 'vücuda getirdiği mahsulâtı 
satıp avdet ederken ellerinden paralarını alan 
bunlları, el'an dağınık oturtmak muvafık değil
dir. Hükümet bir defa memleketi yer yer dola
şarak bu halkın namıuıslkârane çalışarak yaşa
masını temin ettikten sonra kanunları ve diğer 
tedalbiri ittihaz .etmesi lâzımgelir kanaatinde
yim.' İkincisi; memurlar. Arkadaşlar, memur 
hayatında hiçbir kayıt ve şart yoktur. Onbeş 
yaşındaki bir çocuktan daha yukarıya kadar1 

herikeıs memur olabilir. Binaenaleyh şu dairede 
canı sıkılan bir memur diğer bir daireye inti-
salbedelbilir. Bu suretle Hükümet devairinde ih
tisas erbabı yoktur ve bu şekilde olamaz. De-
recatı tahsillin eskiden bir kıymeti vardı. Rüş
tiye tahsili veyahut âli tahsil görenlerin ne 
dereceye kadar terakki edebilecekleri hakkın
da bir had lâzımdır. Bendeniz, daha onseikiz 
yaşında yüz, yüzeili lira maaşla memaliki ee-
neibiyede şehbender kâtipleri biliyorum ve bu 
yaşta devairi resımiyede en yüksek memurlar 
da görüyorum. Müdür ve mümeyyiz oluyorlar. 
Binaenaleyh diğer bir daireden maaşının azlı
ğından dolayı çıkmış veya idaresizliğinden do-

— 353 — 



î : 111 25 . 2 . 1340 C : 2 

ilayı çıkarılmış olan bir nıeımurun gidip de di
ğer bir dairede daha yüksek bir memuriyete 
geçtiğimi görüyoruz. Binaenaleyh he>r dairede 
veyahut Devletin umum memurini hakkında 
bıir kanunu oilmıalıdır. Sâyi ve tahsili nisibetlin
de ne derece terakki edebileceği malûm olma
lıdır. Bu kadar mıeımurîn kütlesi olduğuna rağ-
ımen yinıe halkın işleri görülmüyor, arkadaş 
beylerin söylediği gibi 'birçok mektuplar, bir-
<çok şikâyetler alıyoruz, memurinin çoğalması 
ile hiçbir zaman vazifenin senain biteceği ka
naatinde değilim. Yaptığımı bir tecrübe ile de 
müspettir. Efendiler, evvelâ her dairede görü
lecek vazife taayyün etmelidir. Görülecek va
zife bir nizamnamei 'dahilî ile tanzim edi]ım,e!li 
o vazifeyi görecek fertler de o zaman taayyün 
eder. Vazife malûm olmadıkça antik meçhule 
doğru kadroyu tevsi et, "el''an da edilmektedir. 
Bir dairede bulunduğumuz zamanlarda 150 den 
ibaret olan kadrosu elliye tenzil imkânını gör
düm. Bugün aynı yerde 150 memur değil 250 
memur var ve yine işler yapılmamaktadır. Çün
kü vazife taayyün etmemiştir. Binaenaleyh pek 
rica ederim her dairenin müspet vazaifi ve 
müspet vazaife göre nizammam/ei daıhiliyesi ol
malıdır ve ona göre memurlar tâyin edilmeli 
ki, kontrol edebilmek imkânı olsum. (Pek doğ
ru sesleri) Böyle bir kanun ile memurlarının 
hukuku tahtı temine alındıktan sonra elbette 
sadakat ve hüsnü hizmet edeceği muhakkaktır. 
Müdürinin veya mümeyyizinin ' uf ak bir ihbar 
ile kovularak bütün sefaleti çekmeye ma;hkûm 
bir memurdan sadakat beklemek abestir. Mali
ye Vekili Beyefendi buyurdular ki, memurin 
öldüğü vakitte de bilmelidirler ki, 'geriye bı
raktığı ailesinin hayatı tahtı emniyettedir. Pek 
şayanı teşekkür bir sözdür. Maaşların böyle 
sık sık tebeddülü ve binaenaleyh öldükten son
ra da tahsis edilecek maaşın miktarının tebed
dülü bir memur için pek fenadır buyurdular. 
Pek doğrudur, fakat onun aızü ve nasibi, terfih 
ve terakkisi için de bir kanun vücuda getir
mek lâzımdır. 15 - 18 yaşında mektep çocukla
rı böyle 60 - 70 - 80 lira maaşa malik olduktan 
sonra tahsili bırakıyor. Hattâ çocukların ara
sında; tahsilin, okumanın bu .memlekette lüzu
mu yoktur diye propaganda bile var. Âli tah
sil görmüş bir zatın mevkii olmalıdır. Hükü
met nazarında dereatı tahsilin bir mevkii ol
malıdır. Tasviyeye gelince; tasviye tabiî olma

lıdır. Bunu birkaç defalar tecrübe ettik. Hiçbir 
faydası yoktur. İyi bir kanun ımevcudoldukça 
ve onun tatbiki için âmirleri tazyik ettikçe onu 
yapamıyaeaik memurlar kendi kendine tasfiye 
olunur. Muvazene! Maliye Encümenin mazba
tasında Devletin bilcümle demirbaş eşyası tes-
bit edilmelidir, buyuruluyor. Bendeniz fabri
kalardan bahsetmek isterim. Onun (hakkımda 
hiçbir kayıt görmedim. Fabrikalar bir dairenin 
masası ve hallisi kadar kıymettar değil midir? 
Devletin elinde hayli fabrika varıdır. Bunlaırın 
bir tanesini imal etmek imkânı mevcut iken 
hüsnü muhafazasına da itina edilmemiş, şaya
nı teessüftür. Ondan başka birçok paralarla 
mubayaa edilmiş ham eşyamız vardır ve bun
lar dağlar kadardır. Bunlar hakkında hiçbir 
takyit yak. Mademki bir sene zarfında sarf 
ediileımemiş olan bir eşyayı Maliye Vekili' yaka
layıp getiriyor ve onu malhsubettiriyoir. Bina
enaleyh alınmış ve sarf edilmemiş olan eşyanın 
yine bir kısmı vardır ki, omu kıymetle fabri
kaya mal etmek lâziHigelir. Ondan başka efen
diler, elimizde mevcudoOan fabrikalar, bir 
teşkilâta talbi kılınmıştır. Bu hatadır. Her hal
de Mücadeılei Milıliyede, pek çok zahmetler çek
tik. Levaızımatı harbiyemiızi inşallab bizzat ve 
mıükemim elen yapmak imkânı bizde hâsıl olabi
lecektir. -Fakat diğer fabrikaları aynı teşkilâ
ta bırakmak ebemmiyetili işleri ihmal etmek de
mektir. Bugün İstanbul'da mevcudolan iplik
hane fabrikası muazzam teşkilâtı ile duruyor. 
Bize bir arşın kumaş vermiyor. Onun bir kıs
mını Karamürsel fabrikası, bir kısmını da Rus
lar isticar etmişlerdir, onlar çalışıyor, kira ve
riyor ve çıkan mahsulâtı bize satıyor, para 
kazanıyor. Ona rağmen biz muazzam teşkilâ
ta ayrıca para veriyoruz. Efendiler, yedi mil
yon kapitali olan bir mülkün Devlete hiçbir 
faydası olmazsa zavallı 'Çjiftçiye bütçenin mu
vazenesini temin etmek için vergi tarih etmek 
pek ayıptır. Ondan sonra bir kundura fabri
kamız vardır. Bugün bu da kapalıdır. Belki on 
milyon lira kapitali alan son sistem bir fabri
kadır ve mühim bir teşkilâtı ile duruyor ve 
Devletin umumi bütçesinden para yiyor ve as
kerimize bir çift kundura veremediğinden dola
yı asker çarık ile geziyor. Bendeniz vicdanım
dan akseden sadayı arz ediyorum. Kim söyler
se omunla beraberim. (Devam sesleri) Bunla
rın hepsi bir fabrika müdüriyetine ve dolayı-
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siyle Müdafaai Milliye Vekâletinle taibidir efen
diler, Müdafaa! Milliye Vekilinin o kadar yük
sek o kadar çok, o kadar mühim vazaifii vardır 
ki, vakti hazardan sefere kadar omları ihzar 
etmiye mükellef olsa bile yetişemez. Onun için 
bendeniz Heyetli Celilenize anz ediyorum. Nasıl 
ki, bir arkadaşımız Şûrayı Devlet lâzımdır, de
di ki, pek lâzımdır, pek ehemmiyetlidir. Ben 
ide bir Şûrayı Askeriyenin lüzumuna kailim. 
Efendiler, bunu bir kafa yapamaz. Bütün mu-
aızzamatı umumuru idare edem,ez. Teşekjkül 
edecek olan Şûrayı Askerî mıevcudoılan bilcüm
le kavanini askeriyeyi tetkik etmeli ve yeni
den lâzımolan kanunları ihzar ve ikmal etmeli
dir. Devletin bilûmum ihzaratı harbiyesini dai
ma takibetmekle mükellef ^olan bu daireye şid
detle ihtiyacımız vardır. Onun için bu teşki
lâtı her şeyden evvel bu taşkdlâ'tı icra etmekte 
zaruret vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Teşkilât 
yapmakta maharetimiz vardır zaten, yaparız. 

EMİN B. (Eskişehir) — Masraf edecek 
'bahsi açma. 

MUSTAFA B. (Devamla) — Sarf edeceğin 
o paraya mukabil yüz misli menfaat teinim ede
ceksin. Ondan başka efendiler, askerî fabrika
larımız hakkında bendeniz sırası geldiği za-
ıman arz edeceğim. Askerî falbrikası nerede ya
pılmalı ve nasıl olmalıdır. Binaenaleyh bugün 
yapılan şekil zannediyorum ki, fazladır ve lü
zumsuzdur, masraflıdır. (Bravo sesleri) 

ZEKİ B. (Gıümüşane) — Hay Allah razı 
oilsun! 

• MUSTAFA. B. (Devamla) — Keyfî ve in
dîdir. İlmî değildir, fenadır ve binaenaleyh baş
ka işler yapmak için o duvarları yine bir gün 
yıkacağız. Bu falbrilkalarda 'malzeme! harfbiye 
imal edeceğiz. Leyhüihamd .milletimizin azmi 
ile Şark'ta ve Gnarp'te ihzar ettiğimiz mühim
mat bu Devleti çok zaman müdafaa edebilecek 
ikudret ve kabiliyettedir. Bizzat bendeniz ellim
le tadadettiğim için Alekısandır Bol ve Kars 
ikalelerinin tekmil mühimmatı elimizdedir. 
Grarp'teki zaferin ganaimi de hepimizin malû
mudur. Müsaade buyurun bendeniz hepsini arz 
'edeyim. 

Malûmuâlileridir ki, yapmak için bu binala
rı muhafaza etmek lâzımdır. Rica ederim efen
diler, istasyonun arkasına gidiniz, itibar edilen 

mühimmatı görünüz, acır ve ağlarsınız. Yırtıl
mış çadırların altında, iplikten mamul bir ça
dırın altında milyonlarca liralık mühimmat 
çürüyor. Ve bu mühimmat yağmur içerisinde, 
göl içerisinde yüzüyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Biotzok) — Tehlike 
altında.-

BİR MEBUS — Ya başka yerdekileır. 
MUSTAFA B. (Devamla) — Cidali Millîde 

milyonlarla para vererek İtalya'dan mubayaa 
ettirdiğimiz Ulukışla'dakv mühimmat mahvolu
yor. Efendiler, pek iyi takdir edersiniz ki, Hü
kümet maalesef birçok cidal yüzünden ilim ve 
irfan, ticaret ve iktisat sahasında terakki ede
memiştir. Fakat bu -memleketli bütün millet 
silâhlanımıış ve kurtarmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Mühim
mat ve silâhlar hakkındaki bu hakikatları bil
diğimiz halde bu vakte kadar saklamanız mu
cibi muahazedir. 

MUSTAFA B. (Devamla) — Yeni gördüm 
ve yeni arz ediyorum. Belki kusur etmiş olabi
lirim. Binaenaleyh şu memleket dâhilinde in
şallah ebediyyen yaşamak ve bütün feyizden 
tamamen müstefid olabilmek için haricî düş
manlardan bu ımillet kurtarılmak lâzımdır ve 
bunun için de necip ve nezih, muntazam bir or
duya ve onun da silâha şiddeti ihtiyacı vardır. 
Efendiler, ıbütün kavaninimizde vazife muka
bili mesuliyet koymazsanız sarf olunan paralar 
da, mesainizde boşa gider. Bütün memurlara 
vazifesi nisibet ve mukabilinde mesuliyet tah
mil etmedikçe bu işlerde lâzım olan ihtimam] te
min etmek kabil değildir. İkincisi; efendiler, 
fabrika yapacağız ve inşallah işleteceğiz, bu
nun için lâzımoilan malzemeyi tedarik edece
ğiz. Fakat efendiler, bunu yapabilmek için 
malzeme! iptidaiye lâzım. Maalesef mevadı ip
tidaiye için bütün Avrupa fabrika ve çarşıla
rında mubayaata başlanmıştır. Bu ağlanacak 
bir vaziyettir. Pamuğumuz Adana'da mevcut
tur'. Avrupa'ya gider ve tasfiye olunduktan son
ra on misli fiyatla alırız. Daha tafsilâtla ileri-' 
de arz edeceğim. Binaenaleyh bütün mubayaat 
durmalıdır ve bir Şûrayı Askerînin şiddeti lü
zumu vardır. Tetkik ettirilmeli, ondan sonra 
devam etmelidir. Sonra efendiler, biliyorsunuz 
ki, müdafaa silâhı çeliktir. Attığı da ve ataca
ğı da çeliktir. Maliye Vekili Beyefendiden pek 
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çok rica ederim, gazetelere verdikleri ilânları 
geri alsınlar, boğazlarda bulunan bütün topla
nmaz satılmaktadır. Buruları kimsıe çailamaız 
çünkü gayet ağır ve götürülmesi kabil değil
dir. Binaenaleyh orada beillki yüzbinleree ton 
çeliğimiz vardır. Bugün sekiz lirayadır. Yarın 
o^aıltı liraya çı/kar. Birçok simsarlar buraya 
'dolmuştur. Onal'tı lira demek kıyyesi altmış pa
ra «demektir. Yarın efendiler, bu çeliği ailtmış 
kuruşa bile bulamayacağız ve alamayacağız ve 
onun için de müdafaaya aidolam hiçbir şeyi 
yapmak imkânı olmayacaktır. Burada ve İstan
bul 'Ve civarında bulunan demirleri neden satı
yoruz1? Pıökiyi takdir buyurursunuz ki, çelik 
•aksamı 'altından dahi kıymetlidir. Bütün Avru-
pa memleketlerinde bu istihsalât azalmıştır. İk
tisat Vekili Beyefendi daha ziyade bilimler, 
söylesinler, neden satıyoruz1? 

EMİN B. (Eskişehir) — Tekrar almak için. 
MUSTAFA B. (Devamla) — Bunlar için 

ne muhafaza, ne de nakil ister. Olduğu gibi ye
rinde duruyor. Binlerce kilo sıkletıindedir. 
Kimse kaldıramaz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Mesele 
mühimdir. Vekâlet izahat vermelidir. 

MUSTAFA B. (Devamla) — ... Bundan baş
ka bir de matlubat meselesi vardır. Muvaze-
nei Maliye Encümenimizin hikâye ettiği tarzda 
zannederim ki, Devletin Muvazene! Umumiye 
lâyihasında değil; pek küçük bir tüccarın he-
sabatı meyanmda bile bu şekilde matlubat ol
masa gerektir, pek elimdir. Harbi Umumi se
nesinde bendeniz bu işlerin bir kısmama vâkı
fım. Almanlar, Avusturyalılarla birçok idleri
miz vardır. Kısımıen parası verilmiş, eşya gelme
miş ve kısmen ide verilecek paranın' üst tara
fını ödemediğimizden dolayı fabrikalar aleyhi
mizde dâva etmiş. Bunları halletmek için mü
teaddit heyetler gitmiş ve el'an da bir heyeti
miz vardır. Yevmiye onbeş lira alıyor. Zanne
derim bu gidişle bizim maliyemizi tasfiye ede
ceklerdir. Bütün hesalbat bitmişitir. Efendiler, 
namuskâr, viodanlı, serî karar verir adamları
mız oraya gitse bu işleri üç - dört ay zarfın
da tasfiye ederler. Nitekim Avusturya'da bulu
nan işlerimiz bitmiştir. Bunlar her ay birer 
mektup yazarak temdidi ikamet etmektedir
ler. Bu doğru birşey değildir. - Maliye Vekili 
Beyefendiye çok rica ederim; bu işleri süratle 

halledecek isaihiM salâhiyet zevatı serian 'gön
dersinler, böyle beyhude yevmiye vererek mas
raf ettirmesinler, çok büyük menfaatler temin* 
edeceğimizi biliyorum. Bendeniz de arkadaşla
rım gibi bu matlubatın, dedi - koduya sebebi
yet veren halatın nelerden ibaret olduğu hak
kında Maliye Vekili Beyefendinin ayrı ayrı ma
lûmat vermelerimi ve Encümenimizden de müs-
net vekayii serd ederek yazmalarını talep ve 
arzu ederim ki, maatteessüf öyle olmadı. Yal-
»̂z mazbatada Devletin matlubatı, varmış, de

di - kodu oluyormuş, bu matlubat pek büyük 
miktarda imiş gibi sathi sözlerle geçmesinde 
müteessiriz. Bizim Encümenimize pek "büyük 
itimadımız vardı. Santiminle kadar bunları bi
ze bildirecıeklerini iZannediyorduk. Maatteessüf 
burular yapılmadı. Bundan dolayı çok mütees
sirim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bu me-
murlar ne vakitten beri orada bulunuyorlar? 

MUSTAFA B. (Devamla) — Hayli zamana 
dan beri.., Netice olarak encümenimizin belâ-
diye tevsim ettiği ve halkımızın üzerine tatbik 
edilen Aşar yedine Arazi Vergisinin, Maliye 
Vekili Beyefendinin ifade buyurdukları gibi, 
sahil ve şimendifer güzergâhında serian tatbi
kini rica ediyorum, İkincisi; halkımız umumru 
taısarrufiyeden müştekidir. Tarlasına sahip de
ğil ; vergisini verir, parasına verir, fakat niye ? 
Hepimizin malûmudur ki, bunlar beyn senetle
riyle satılmışlardır. Binaenaleyh vefiyat vukua 
geliyor, evlâdı on sene tasarruf ettiği halde 
tasarruf senedi almaya gittiği zaman birçok 
paralar vermiye mecbur oluyor. Çok rica ede
rim, bu iptidai bir şekildir. Bunun ıslahı iç in ' 
en büyük masraflar yapılsın, halledilsin. Bu 
hususta Konya'da yapılan tecrübelerle ve sair 
tetk'ikatla dahi tahakkuk etmiştir ki, Hükü
met yaptığı masrafın on mislini almıştır. Niçin 
bunıa acilen başlamıyorlar? Hem varidat teza-
yüdedeeek. Hem de halk istifade edecektir. 
Bendeniz bunun (ihmalinde hiçbir hikmet gör
müyorum. Pekâlâ biliriz kn, muamelâtımız 
muhtarlardan başlar. Orada para mukabilinde 
5ki tane yalancı şahitle her şeye tasarruf et
mek kabildir. Benim bile her şeyim hazır oldu
ğa halde bizzat 'şahitler bulamadığım için ba
na elli kuruş mukabilinde böyle bir tanesini 
getirdiler. Benim de muamelemi öyle tesviye 
ettiler. Çok rica ederim. Bu, Devlet muamelesi 
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değildir. Chımihuriyetimiz, bütün fenalıkları at
tığı gi/bi geçen devreye aldatan bütün seyyiatı 
da 'atmasını ve idari sahada da b/ir inkılâp yap-
ımasmı peik ziyade rica ederim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim; gerek 
Hükümetin eslbabı muedlbe lâyihasını, gerek 
Encümenin esbabı mucibe lâyilhasmı, gerekse 
hatiplerin if adatma tahlil edecek olursak görü
lür ki, derdi teşhis etmıekıte, keşfetmekte ufak 
tefek bâzı farklar bulunmakla beraber. bemıen 
hemen ittihat vardır, bendeniz bu hususta uzun 
uzadıya söz söylemeye lüzum görmüyorum. Yal
ınız sözde bu kadar ittilhadolduğuna göne işte 
de aynı ittihat gösterilse de bu millet intizar
dan kurtulsa... Yani 1340 senesi nihayetine ka
dar bu mıillletiıı intizarı boşa çikacak ise ve eğer 
millet yine kurunu vustaî tmelkteplerle, aynı 
harap yollarla, aynı berbat köylerle, aynı ka-
v&ninıi (maliye ile idare edilmekte devam ede
cekse hiç gölge eltmJiyeilim. Başlka ihsana lü-
ızu'm yoktur. Bu milletin emniyeti dahiliye ve 
hariciyesini temin edelim. Bir .de hakkı, nâ-
hakkı ayırdedecek mahkemıelıer vücuda getire-
ılim. Ve ('işte ey millet! Yapacağımız bundan 
ibarettir. Yapacak bir şey yoiktur. Sen başının 
çaresine bak) diyelim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — En doğrusu kesıtir-
me yol budur. 

HALİL B. (Devamla) — Efendiler, bütçe 
hakkında, bütçenin .heyeti uımumiyesd hakkın
da mâruzâtım bundan ibarettir. Âti için hakkı 
ıkellâmım mahfuzdur. Icabederse sıöyliyeceğim. 
Yalnız geçende Ankara memurları arasında 
arkadaşım Galip Bey ile takdim etmiş olduğu
muz bir teklifi kanunide encümen iltifat bu
yurdular. Bütçede bizim için bir faslı mah
sus ayırmışlardır. Memurin maaşatı serlev
hası altında... İşte bu iltifata teşekkür et
miş olmak için birkaç söz söyliyeceğim. 

Bu 'iltifat arasında buyurdular ki, (memu-
TÎn maaşâtma yapılmış olan zama'im kambiyo
muzu sarstı, bu yüzden paramız düştükçe 
düştü. Memurin bundan istifade etmek şöyle 
dursun. Bilâkis mutazarrır oldu.') 

Efendiler, hiç şüphesiz bilcümle ashabı 
maaş, 'kerpiç kadar kıymetsiz fakat sayısı 
çok kâğıt almaik istemez; az olsun fakat müm
kün olduğu kadar kıymetli bir para almak aıs-
ter. Muhterem encümen, gayet canlı bir mese

leyi ortaya koymuş oldu. Bendeniz mütehas
sıs olmamakla beraber tabiî mütehassıs bir 
encümenin ortaya koymuş olduğu bir düstura 
iman ettim ve (300 0O0) lira giıbi hasis bir 
meblâğla kambiyonun ne müspet ne de menfi ol-
mııyacağına ve müspet tesir 'husule getirmek 
için hiç olmazsa on, on beş milyon liralık bîr 
tasarruf yapılması lüzumuna kaani olduğum 
için bir teklifi kanuni dana arz ve takdim edi
yorum. Şayet Heyeti Celilenizin mazharı tasvibi 
olursa öyle tahmin ediyorum ki, (20 000 000) 
lira kadar bir meblâğ tasarruf edilebilecektir. 
Bu parayı, memleketin ziraat ve sanayiinin tak
viyesine hasrü tahsis -ederiz. Bu suretle mem
leketin hakikaten cezrî bir salâha doğru yürü
mesine hizmet etmiş oluruz. (Okuyun sesleri.) 

REİS — Efendim, müzakeratımız bütçenin 
heyeti umumiyesi hakkındadır. Bu müzakerat 
intacedilsin, ondan sonra okunur. 

HALİL B. (Devamla) — Beki, takdim edi
yorum. 

REİS — Buyurun İsmail Canbolat Bey!.. 
İSMAİL CANBOLAT B. (İstanbul) — 

Efendiler, bilirsiniz ki, bir bütçenin* mükem
meliyeti, hakiki, katî varidat ve masarifatı 
muhtevi olmaktadır. Gerek Maliye Vekili 
Beyefendi ve gerekse Muvazene! Maliye En
cümeni mazbatasında olduğu gibi Mazbata 
Muharriri Beyefendi de burada bütçeyi cid
diyetle tetkik ettiklerini beyan buyurdular. 
Buna inanmak isterim. Fakat bütçeyi âzami 
taasrrufla tanzim ve tertibettikleîrlini ilân eden 
lora Vekillerimizin iki üç ay sonra kendi eser
lerini beyenımiyerek tekrar tanzim ettikleıfni 
hayretle gördükten sonra bütçenin hakiki ol
duğuna inanmak için nefsimde pek kuvvet 
bulamıyorum. İhtimal ki# iki ay sonra bunu da 
beğenmiyeceklerdir bütçenin, âdi ve fevka
lâde olarak ikiye tefrik ve tafesFimi bütçe ka
dar eskidir. Her sene sarfı zaruri olan masa-

* rifatı daimenin âdi bütçeye hasrı ile bir veya 
birkaç seneye münhasır olan fevkalâde masa
rifin de fevkalâde bütçe usuüVlie tertibi çok 
muvafık idi. Bilmem Muvazenei Maliye Encü
meni neden bu yola gitmedi. 

Maliye Vekilli Beyefendi; burada izahata 
başlarken mütevazin bir bütçe yapamadığını 
söylediler ve sözlerini bültirdikten sonra da 
(bu açığı fazlai varidatla ve tasarrufatla ka-
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patacağımızı ümidediyoruz) dediler. Mazbata 
Muharriri Beyefendi de (açık; -eh emmiye ti i biı 
miktar değildir, 7,5 milyondan ibarettir, idare 
hususiye'ler matlubatı için de bir milyon ilâve 
edilirse 8,5 milyon olur; bütçede % 5 nisbetinde 
tasarruf mümkündür, binaenaleyh bu açık kolay 
lıkia kapanır.) dediler. Bu sözlerden, bütçenin şe 
kilden sekile konmasına rağmen samimî olmadı 
ğma" kanaat hâsıl ediyorum. Bütçenin tanziminde 
benim bildiğim birinci vazife tevazününü temin 
etmiştir. . Encümen mazbatasında şöyle diyor : 

('Sene içinde yapılacak her türlü masarif 
ciddî tetkikat ne tic t esinde kati olarak tâyin od 11 
miş olmakla sene içinde tahsisatı munzamına su 
retiyle büyük masraflar vukuu ihtimali de izale 
edildiğinden... Heyeti- Celileden tahsisatı mim 
zamma istenilmemesini tavsiye ederiz) Encümc 
nin bu mütalâasını, bu sözlerini sene içinde tahsi
satı munzamma kabul etmiyeceğine dair senet it 
tihaz ediyorum ve Heyeti Celilenin de aynı ka 
naatte bulunduğunu zannediyorum ve bunu üm" 
detmek isterim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İsterler 
ise vermeyiz. 

İSMAİL CANBOLAT B., (Deramla) -
Efendiler, bütçenin masarif kısmında, tasarruf İh 
timali ne kadar mevcut ise; varidatın tenakus 
ihtimali de o kadar mevcuttur. Heyeti Vckilen'] 
ilk tevdi ettiği bütçe ile encümenin nihayet ter. 
bit ettiği varidat tahmindeki nokta i nazar ihtilâf
larını gösteriyor. Binaenaleyh, her vakit talimli: 
edilen varidatın aynen cibayet olunamamak iht 
mali vardır. Zaten varidatın kısmı azamı müte 
havvildir. Yani bu varidatı muhammene müte 
havvil vergilerden teşekkül ettiği için bu ihtima^ 
daha ziyade varittir. Her halde bütçede açık gö 
rülünce, açık vardır !şenilir. Bütçede şu kada 
tasarrufat yapılması mümkündür diye Muvazene 
Umumiyenin açık olarak tertibedilmeslne dair bl 
usul bilmiyorum. Bu açığa, düyunu hariciyenin 
taayyün edecek tokası tını dâhil etmek lâzımdır. 
Bunu da bütçenin m'esarif kısmında yapılacak ta
sarrufla veyahut varidatın fazlasiyle kapatma! 
kabil değildir ya!... Bütçenin heyeti umumlyen 
nin 'müzakeresinde siyaseti. umumiye ve blllıasse 
siyaseti maliye ve iktisadiye mevzuubabsolına^ 
âdettir. Böndeniz siyaseti umumiyeden bahsetml-
yeceğim. Diğer kısmını daha nâfi telâkki ettiğim 

İçin malî ve iktisadi kısımdan biraz bahsetmek is
lerim. 

'Maliye Vekili Beyefendi; (Memleketimiz zira
at memleketidir. Her halele ziraate çok ehemmiyet 
/ereceğiz. İstanbul'a hariçten gelen şeyleri dâhil
den tedarike çalışacağız. Yerlerimiz mümbittir) 
':arzında beyanatta bulundular. Fakat iktisadi ve 
bilhassa zirai siyasetimiz hakkında malûmat ve 
lıahat vermediler. Bilirsiniz ki. ziraatin vaziyeti-
ıi ıslah için iki yol vardır. Birisi zürraın, şirket 
"e müesseseler teşkil ederek kendisine çare bul-
"i-ası, diğeri de Devletin yardım etmesidir. Cift
iler arasında teşkilât yapılması meselesi basjka 
'erlerde daha zi.va.de ahaiü tarafından. ballV tara

fından kendi kendine vâki olurken bizde buna 
da teşvik ve muavenet lâzımdır. Komşu mem
leketlerde meselâ Bulgaristan d a mütareke se
nesinde (800) ziraat şirketi vardı. Bizde acaba 
kaç tane vardır? Böyle şirketler, kooperatifler 
teşkil ederek ziraat işlerinin görülmesi, bu asır 
için zaruriyattandır. Size bunları uzun uzadıya 
tafsil etmek istemiyorum. Devletin yapacağı işle
re gelince : En birincisi emniyet ve asayişi te
min etmektir. Aynı zamanda çiftçiyi muraba
hacıların elinden kurtarmayı temin edecek teda-
bir ittihaz olunmalıdır. Murabahacılığın önüne 
geçmek pek malûm bir keyfiyettir. Bir taraf
tan buna mâni olacak ahkâmı kanuniye vaz'et
mek, diğer taraftan da zürraa küçük faizlerle 
para verecek kredi bankaları teşkil etmek lâzım
dır. Benim fikrimce Ziraat Bankasının serma
yesi, bu iş için kâfi değildir. Vakıa şimdi ga
zetelerde Muvazenei Maliye Encümeninin buna 
yeni bir şekil vereceğini görüyoruz. Ziraat Ban
kasına bir istiklâl verilecek, sermayesi bir dere
ceye kadar tezyidedilecek. Fakat her halde bu 
iş, 3 - 5 milyonluk bir iş değildir. Yüz milyon 
gibi büyük bir miktar bir para bulup Ziraat 
Bankasının sermayesini âzami dereceye çıkarmalı 
ve halka, çiftçiye, köylüye ikraz suretiyle vere
ceğimiz bu paraların faizini az almalıdır. Yani 
az faizle köylüye ikrazatta bulunalım. Fakat 
idare edemiyorsa Devlet ya kendi kasasından 
veya Ziraat'Bankası kasasından bu faiz farkını 
tedarik ederek on sene bu yüz milyon lirayı dev
redersek memuldur ki, köylümüz refaha nail 
olsun, bunun haricinde ayrıca Ziraat Odaları 
Nizamnamesini yeniden yapmak, . ziraat odaları 
tesis etmek ve dolu ve sair afata karşı sigortalar 
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vaz'etmek de levazımdandır. Bilirsiniz ki Anka
ra'nın balı meşhurdur. Hâlâ bin senelik kovan
larla bu iş görülüyor. Bugün Ankara'da Hay
mana ovasının yanıbaşmda olduğumuz halde 
Avrupa'dan gelen peynirleri yiyoruz. Her hangi 
bir bakkal dükkânına gitseniz bulacağınız kon
serveler, meyva, sebze konservelerinin ekserisi 
ecnebi memleketlerinden gelmiştir. Hele balık 
konserveleri kamilen ecnebi memleketlerinden 
gelmiştir. Maliye Vekili Beyefendi İstanbul'a 
hariçten gelen ihtiyaoatm dâhilden tedarikine 
çalışacağız, buyurdular. Un meselesini istisna 
edersek Ankara'nın ve memleketin diğer aksamı
nın İstanbul'dan hiçbir farkı yoktur. Hepsi ay
nı vaziyettedir. Biliyorsunuz ki efendiler, pek 
malûm şeylerden bahsediyorum, fakat benden 
evvelki arkadaşlarımız bu yaraları tadadettikleri 
için söylüyorum, ekinlerimiz alelekser tabiata 
terk edilmiştir. Suni bir vasıta ile yardım gör
düğü yoktur. Akan sularımız ekseriyetle yardım 
değil, tuğyan suretiyle ©kinlerimize zarar verir. 
Memleketimizin büyük bir kısmı az yağmur 
yağmak dolayısiyle kurak topraklardan, kurak 
iklimlerden mâdud olduğu halde irca ve İska 
mahiyetinde yapılmış bir ameliyeden, Konya'da 
yapılmış bir, iki hazır sudan başka şeylerden 
malûmatımız yoktur. Suni gübre değil, âdi 
gübrenin bile ziraatte kullanıldığı enderdir. 
Binaenaleyh ziraat işlerinde salim siyaset taki-
betmek icabeder. Şimdiki gidiş, Türkiye ziraat 
memleketidir diye iflâsa doğru gitmektir. Te
rakkiye doğru değil. Hulâsa; Devlet, ziraat si
yasetinde ziraat şirketleri kooperatifleri teşkil, 
asayişi temin etmek, zürraı murabahacılardan 
kurtararak cüzî faizle kredi açmak, ziraat ma-
kinaları tevzi etmek, hayvan cinslerini ıslah ve 
teksir etmek, muhtacîne vaktinde iyi cinsten to
humluk tevzi etmek, yolları yapmak suretiyle 
vazifesini ifa etmek ve halkın kuvvei istihsali-
yesini artırmak lâzımdır. Ziraat, orman umuru
nun İktisat Vekâletinden tefriki ile bir Ziraat 
Vekâleti teşkiline taraftarum. 

Maliye Vekili Beyefendi, ziraate dair birkaç 
cümle söylediler. Fakat bu iktisadi sİ3'aset ma
hiyetinde olmak üzere sanayi siyaseti hakkında 
bir şey söylemediler. Bilirizi ki en iyi sanayi si
yaseti, mümkün mertebe memleketi ecnebi em
tiasından kurtarmaktır. «(Fredrik List) in dedi
ği gibi her türlü ziraat ve sanayi Devleti olmaya 
çalışmalıdır. Yalnız ziraat Devleti olmak kâfi 

gelmez. Hiç olmazsa kendi havayici zaruriyesi-
ni dâhilden tedarik edebilecek surette sanayi 
memleketi okrıaya da çalışmalıdır. Memleketi
mizde kömür var, maden var, zengin ormanla
rımız var, pamuk ve ipek yetişir. Koyun bes
lenir, yün tedarik edebilir. Kuvvetinden istifade 
edebilecek sular da var. Hulâsa sanayi memle
keti olmak için bütün avamil mevcuttur. Kapi
tülâsyonlar da kalktı. Beş sene sonra gümrükler
de de tamamiyle serbestimize malik olacağız. 
Artık o zamana kadar olsun memlekete muktazi 
olan sanayii tezyidetmekliğimiz lâzımdır. Maat
teessüf memleketimizin ahvali iktisadiyesini, Av
rupai Garbinin bundan bir sene evvelki haline 
ve bugünkü. Hindistan'ın en ücra yerlerine ben
zeten vardır. Artık bundan sonra olsun ekmeği
mizi, elbisemizi, bardak, tabak gibi en basit le
vazımımızı, şekerimizi, kibritimizi, peynir ve 
yağımızı olsun memleketimizde tedarik etmeli
yiz ve bunun için salim bir siyaset takibetmeli-
yiz. 

Efendiler, bunu söylerken son asırda aynı va
ziyette bulunan Macaristan, Romanya ve daha 
sonra Bulgaristan gibi memleketlerin neler yap
tığını tetkik etmek lâzımgeldiği fikrindeyim ve 
bu en kolay tariktir. Bunu öğrenmek için Japon
ya'ya kadar gitmeye lüzum yoktur. Bu devletler
de sanayi hususunda tıpkı bizim*gibi aynı vazi
yette idiler. Yani Garp ve Merkezî - Avrupa sa
nayi devletleri, bunların ziraat memleketi ola
rak kalması için çalışıyorlar. Çünkü onların 
menfaati oradadır. Halbuki onlar ne yaptılar? 
Kendilerine lüzumu olan sanayii kendi memle
ketlerinde tesis etmeye çalıştılar. Biz de aynı 
şeyi taklidetmek zaruretindeyiz. Bunun için muh
telif çareler olabilir. Bulgaristan'da nasıl ya
pıldığını hepimiz biliyoruz. Meselâ ordu için 
alınacak levazımın yüzde on, onbeşten fazlası
na bile olsa yerli malıma hasredilmek gibi cebrî 
mubayaa usulleri vardır. Ondan sonra dâhilde 
öteden beri mevcudolan sanayiimiz var. Doku
macılık, kunduracılık, saraçlık, doğramacılık ve 
saire sanayi ki bunları ilerletmek daha kolay
dır. Çünkü öteden beri alışılmış işlerdir. Halkı
mızın bir kısmımı görüyoruz ki, .memlekette zi
raatla iştigal edemiyerek İstanbul'da şurada bu
rada 'hamallık, kayıkçılık gibi işler yapıyorlar 
ve ^biliyorsunuz ki, bu işlerin ekserisi günün bir
kaç saatina münhasırdır. Diğer zamanda boş 
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•duruyorlar, hazan 'da haftalarla boş bükülüyor
lar. Her ne kadar Maliye Vekili Beyefendi zi
raat itibariyle çalışan bol adedi azalmıştır, bu
yurdular ise ide memleketimizde az çalışan ya 
'hiç çalışmıyan 'birçok da insanlar vardır. Yani 
sanayi işlerini ilerletmeye 'biraz teşebbüs eder
sek ziraati'mize zarar vermez. Çünkü îhalkm 
ziraatle iştigal etmiyen knsımını bu işte kulla
nacağız. Teşviki Sanayi Kanununun müddeti 
'bitmek üzeredir. Bu kanunu ıslah ile yeniden 
tedvin iktiza .eder ve bittabi bu ımeyanda en 
fazla teslihatı, imevad'dı gıdaiyeye ve havayici 
zarurîyeye hasr ve bahsetmelidir. Aynı zaman
da fabrika amelesinin daima Türk olmasını 
ve bâzı mütehassısların bir müddet için kabul 
edilmek esasını koymak lâzıımgelirk i, bu suret
le sermayeyi millîleştirmek imkânı yoksa bv 
cihetten olsun teessüs edecek olan fabrikalarımı
zı imillîleştirmıeliyiz. Efendiler, bunun haricin
de 'bir kısım sanayi vardır ki, bunları böyle Teş
viki Sanayi Kanuniyle temin etmek ifmkâm 
yoktur. Bunlar için de mmtakavi inhisarlar ver
mek lâzımıdır. Nitekim bunu daha evvel hahset-
tiğim bize yakın olan ve yani teşekkül etmi° 
'bulunan veyahut sanayileri teşekkül etmiş .ola^ 
devletlerin vaz'ettikleri kavaninden çıkarıyA-
ruim. Onlar da aynı tariki takibetmişlerldir. Bul-
garitsan'm bu husustaki kanunlarını. tetkik et
tim. Öyle bir kanun yapmışlar ki, bunda serma
yenin asgari miktarını fabrikanın ısıon sistem 
makinaları lollmasmı, faJbrikanm kullanacağı ame 
lenin miktarını, fabrikanın teesslüs müddeti gi
bi şeyleri kanunla tâyin 'etmişler, aynı zamanda 
o kanun içerisinde hangi nevi fabrikalar bu in
hisar altında teşekkül edebilir, (bunları da tâyin 
etmişler. İplik, şeker, mensucat, kâğıt, mukav
va, demin dediğim gibi tabak, şişle ve saire ya
panlar veyahut suni gübre yapan faibrikala^ 
Bulgaristan'da ancak bu sayede immtakavi inhi
sar usulleriyle teessüs edebilmiştir. Bu meyan-
da akla bir gey gelir : Acaba 'Türki'yie sanayiin
de ecnebi sermayesi muzır mıdır1? Efendiler. 
eğer eski devredeki gibi tatbik edilirse muzır-
dır.. Fakat doğru bir surette tatbik edilirse hiç
bir mazarratı olmaması lâzımgelir. Zaten ikti
sat âlimleri diyorlar ki : Hiçbir anneli suale na
zar tesasatle cevap verilemez. Bilâkis vaziyetin 
tecrülbî suretiyle tetkiki lâzımgelir 'o dedi
ğim ımıemleketlerde hattâ İtalya Ma (da <eıcne!bi 

sermayesinde tevahhuş ediyorlardı. Fakat bin 
netice görmüşlerdir ki, ecnebi sermayesi İtal
ya'da fayda vermemiştir. Bulgaristan'a zarar 
vermemiştir. Hüsnü suretle tatbik edilirse ba
husus bizim gibi istiklâline bu kadar kıskanç 
surette merbut olan bir millet için bu tehlike 
daha ziyade azalmıştır. Hulâsa sanayi vte tica
ret siyasetimiz de taayyün etmelidir. 

Bu meyanda amelenin mesai saati ve içtima
ları tesbit edilmesi; tanzim edilmesi, esnaf ce
miyetleri teşkil edilmeli, ticaret ve sanayi mek
tepleri teksir ve ıslâh edilmeli; sanayi ve ticaret
te sahtekârlığa ve hileye karşı ahkâm vaz'edil
melidir. îşte ithalât, ihracat hakkında maattees
süf Muvazenei Maliye Encümeninin iştirak ede
mediğim nikbinliğine bu hususta arz ettiğim 
gibi sanayi ve ticaret siyasetinde esaslı şeyler 
tesbit ve tatbik edildikten sonra iştirak edebi
lirim. Yoksa o zamana kadar ithalât ile ihracat 
arasındaki fark devam edecektir. Maliye Vekili 
Beyefendi, varidat siyasetimiz hakkında vergi
lerimiz eskidir, tarzı tesviye ve tediyesi için 
yeni kanunlar vaz'etmek lâzımdır. Vergi kanun
larım yaparken icabederse Hükümet varidatın
dan fedakârlık yapmaya da razıdır, dediler. 
Fakat bu sözleri ne vakit ve ne suretle tatbik 
olunacaktır? Buna dair. bir şey söylemediler. 
Yahut da daha doğrusu yalnız bir şey söyledi
ler ki o da Temettü Vergisi yerine Kazanç Ver
gisi lâyihasının tevdiinden ibarettir. Haksızlık 
yalnız Temettü Kanununda mı vardır?.. Efen
diler, bir ferdin yahut bir ailenin muhafazai 
hayat için asgari bir miktar vardır. Bu miktar 
vergiden muaf olmalıdır. Vergi mükellefiyeti de 
diğer mükellefiyetler gibi imkân ve iktidara 
tabi olmak lâzımgelir. Hakikaten bir Devletin 
hayatı, bir şahsın hayatından daha kıymettar
dır. Buna şüphe yoktur. Fakat Devlet tehlike
li zamanlarda halktan gayrimahdut fedakâr-
hklar istiyebilir. Lüzum görürse canını bile 
istiyebilir. Fakat bu Devletin muhafazai hayatı 
içindir. Devletlerin de evlâdı vatana karşı 
bir vazifesi vardır. O da evlâdı vatanın hissiya
tını aleddevam tahribetmemektedir. Binaenaleyh 
haklı olarak bir vergi tarh etmek için bir aile
nin veya her ferdin iradından kendi hayatını, 
sıhhatini ve çalışmak kudretini temin edecek 
miktarı tâyin ve ihracetmek lâzımdır. Vergi; 
mükellefin sermayesini azaltmamalıdır. Ve ka-
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zancmı fenalaştırmamalıdır. Aksi olursa sene
den seneye mükellefin vergi verme kabiliyeti 
tenkis edilmiş olur. Bu gibi tekâlüfü ancak teh
like zamanlarında tatbik etmek caiz olabilir. Pa
rası vardır veyahut verebilir diye haksız vergi 
almak doğru değildir. Bütün bu mukaddemleri 
Aşar Vergisinden bahsetmek için söylüyorum. 
Vakıa benden evvel birçok arkadaşlarımız 
Aşardan bahsettiler. Maliye Vekili Beyefendi 
dediler ki Aşar Vergisinden ahaliye mümkün 
mertebe suhulet bahşedecek bir şekil bulmaya 
çalışacağız. Fakat ilâve ettiler ki yirmibeş mil
yonluk bir varidattır, küçük bir vergi değildir 
ki hemen Arazi Vergisine tahvil edelim. Maz
bata Muharriri Beyefendi de yüzde onikibuçuk-
ta ona tenzil edilmiş, hattâ bütçe de ona göre 
tanzim edilmiştir, Hükümet evvelki teklifini 
geri alması dolyısiyle bütçeye varidatı cedide 

olarak dört buçuk milyon lira ilâve edildi bu
yurdular. Zavallı çiftçiler, demek ki başların
daki belânın bir kısmını olsun atmak üzere 
iken onu da atamadılar. Maalesef ilânı Meşruti
yetten beri miktarın çokluğundan korkularak 
Aşara ilişilmemiştir. Bu sene de iki buçuğu tenzil 
edilecektir. 5 Eylülde okunan programda vado-
lundu ve Meclis de kabul etti. Lâhiyai Meclise 
geldi, Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edildi. Encümenler de kabul etti. 
Hattâ Mazbata Muharriri Beyefendinin söyledi
ği veçhile bütçenin varidat kısmından bu su
retle tenzilât bile yapıldı. Heyeti Vekilenin lâ
yihayı geri alması dolyısiyle bu tekrar ilâve edil
di. iş bu kadar ileriye gitmiş iken tekrar geriye 
dönülürse artık gelecek sene için tenzilât yapı
lacaktır gibi sözlere, söyliyenler inansınlar! 
Maliye Vekili Beyefendi, yirmibeş milyon va
ridatın üç rub'unu verir bir resim bulunuz, 
Hükümet kabul eder buyurdular. Demek ki 
Aşar Vergisinin yirmibeş milyondan (18 750 000) 

liraya tenziline, tâbiri değerle Aşar Vergisinden 
(6 250 000) lira tenziline razı oluyorlar. Bu 
ikibuçuk değil 3,25 eder. İkubuçuğun tenziline 
taraftar olanlar buna daha ziyade razı olurlar. 
İhtimal şimdi Maliye Vekili Bey,' diyeceklerdir 
ki benim ifadem halkı bizar etmiyecek yeni bir 
şekle aittir. Bendeniz kendilerine soruyorum: 
Mademki Aşar Vergisinin üç rub'una Hükümet 
razıdır, niçin şimdiden bu vergiyi tenzil etmi
yor? Söylendiği zaman tatbik edilmiyecek söz

lere maalesef inanamıyaeağım; beni mazur görü
nüz, Aşar Vergisi varidatımızın rub'unu teşkil 
ediyor, bunun için ilişilemez deniyor. Efendi
ler, Bulgaristan'da aşar bütçesinin üçtebirini 
teşkil edecek kadar mühim bir miktarda iken 
Arazi Vergisine tahvil edilmiştir. Bu vergi hak
sız mıdır, zalimane midir?... Buna karar ver
melidir. Eğer bu haksız ise ve bu haksızlığı 
kabul ediyorsak radikal çareler bulmalıdır. Bul
garlar Aşar Vergisini kal'ettikleri zaman vergi
nin miktarı (21) milyon küsur Frank idi. 
Sürülmüş ve ekilmiş olsun olmasın aynı nisbeti 
muhafaza etmek üzere bir Arazi Vergisi tarh 
ettiler. Bu verginin esasi; seneyi arazinin getir
diği irat değildir. Doğrudan doğruya arazidir. 
Topraktır. Arazi Vergisi takriben (7) milyon 
Frank tuttu. Yani Aşarın üçte birine tenzil etti. 
Bu noksanın yerine İstihlâk Rüsumu vaz'etti
ler. Halbuki bizim Maliye Vekilimiz verginin 
dörtte üçüne tenezzülüne razı oluyor. Bu nis-
het dâhilinde Arazi Vergisine kalbini istiyorlar. 
Bunun mümkün olamıyacağmı kendileri • pekâ
lâ bilirler. Bulgarlar böyle bir şey yapmamış
tır. Aşarın üçte ikisini tayyetmişlerdir. Köylü 
efendimizdir. Halk Hükümetiyiz deyip duruyo
ruz. Bu köylüler nasıl efendi ve biz nasıl hiz
metkârız ki efendilerimizin memleketlerini elle
rinden alıyoruz ve onlarda hâlâ efendi namını 
taşıyorlar. (Handeler) 

Efendiler, şimdiye kadar her nevi tekâlüfün 
3n ağır kısmını omuzlarında taşımış ve hâlâ ta
şımakta olan köylülerin, çiftçilerin imdadına 
koşmak yeni Türkiye için bir borçtur. Köylü
nün üzerinde olna bu ağır yükün velev bir kıs
mını olsun bu sene tahfif edemezsek bütün um
delerimiz, prensiplerimiz köylüler için boş bir 
lâftan ibaret kalacaktır. İstikrazı Dahilî hak
kında bir senelik faiz ve geçen senelerden 
tarh ve yeni müşeddit ve vergi alabilmek ve 
kezalik bir senelik ilâvesiyle % 10 verilecektir 
dediler ve Mazbata Muharriri Beyefendi de de
diler k i : İstikrazı Dahilî milletin hamiyetine 
müracaat edilerek akdedilmiş bir muamele ve 
toplanmış bir paradır. Hayır efendiler, bu hal
kın yalnız hamiyetine değil; menfaatine de 
dokunmuştur. Çünkü altın ile kâğıt arasındaki 
fark gayet sarih ve malûm iken altın faiz vere
cektir diye kaydedilmiş ve o suretle istikraz ya
pılmıştır. Şimdi ne hakla bunlara kâğıt para 
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faiz vereceğiz? Düyunu hariciye; biliyorsunuz 
ki düyunu hariciye altınla kâğıt para arasında 
bir fark olmadığı devirde yapılmıştı. Bugün 
Türk kâğıdından değil, kâğıt Frankından bah-
solunuyor. Eğer düyunu hariciye için bugünkü 
Türk kâğıtlarını vermek kabil olursa - ki o za
man öyle vereceğiz demektir - istikrazı dahilî 
için kâğıt vermek yine doğru olamaz. Çünkü 
onlara altın demişiz ve bugün kâğıt ile altın 
arasında fark vardır. Efendiler, müsaadenizle 
kısaca Encümenin mazbatasını takibedeyim. 
Bunun içerisinde, müskirat, Kibrit, İnhisarı, 
Tuz Resmi varidat bütçesi, şimendiferler mese
lesi, rüsumat; askerî fabrikalar, siyaseti dâhi
liye, siyaseti hariciye ve siyaseti askeriye ve 
siyaseti bahriyeyi aidoldukları bütçelere terk 
ediyorum. Süratle ve bir usul dairesinde terak
kisini istediğimiz memleketimizin mütehasısla-
ra pek çok ihtiyacı vardır. Onun için Hüküme
timizin bu baptaki teşebbüsünü de pek çok tak
dir ediyorum ve muvafakiyet temenni ediyo
rum. Yalnız Mazbata Muharriri Beyefendinin 
buyurdukları gibi bu gibi hususatta salim bir 
tarik takibetmek lâzımgelir. İcabcden işlere 
bihakkin mütehassıs zevat intihabedilirse ve 
ihtisaslarından istifade edilirse memleket çok 
kaaznır makul ve ciddî hareket edilmezse şim
diye kadar olduğu gibi olursa bu vereceğimiz 
bir milyon lira da, gelecek sene vereceğimiz 
paralar da hep boşuna gider. (Çok doğru ses
leri) İstanbul'daki emlâk ile eşya hakkındaki 
encümenin beyanatı şayanı dikkattir. Eşyanm 
bir kısmı zayi olmuş ise bunların mesulleri yok 
mudur? Maliye Vekili Beyefendi buraya hiç 
temas etmediler. Kezalik treni mahsuslar için 
sarf edilen binlerce liralara dair ser d edilen mü-
talâat hakkında Maliye Vekili Beyin mütalâası
nı dinlemek isterdim. Mazbatai umumiyenin 
matlûbat bahsi hakkında benden evvel bâzı 
rüfeka beyanı mütalâa ettiler. Bu fasıl yalnız 
şayanı dikkat değil, şayanı hayret derecededir. 
İaşe nezaretinden tutunuz da son seneler Al
manya ve İtalya'dan mubayaa edilen eşyalara 

kadar milyonlarca liranın hesabtmın intacedile-
mediğinclen bahsediliyor. Eğer vekillerimiz bu 
hesapları intaca muvaffak olamıyorsa Meclisi 
Âliniz buna vaz'iyed etmelidir. Devlet para
sına el sürenler, bir santimine kadar hesabını 
vermiye mecburdurlar. Envali metruke suiisti
mali hakkındaki Mazbatai Umumiyeniıı işareti 
de kezalik cevap ister. Efendiler, asrımızda 
bir Devletin şekli siyasisi, şekli iktisadisine 
merbuttur. Vaziyeti iktisadiyesi geri bir halde 
ise vaziyeti siyasiyesi ilerliyemez. Siyasi şekilde 
bugünkü vaziyetimiz dünyada ender bulunur 
bir derecede ileri gitmiştir. Halbuki iktisadi 
seviyemiz pek geridir. Artık kapitülâsyonlar 
gibi mazaret olacak bir sebep de kalmamıştır. 
Meşrutiyet, Cumhuriyet hepsi adalet, hakkani
yet demektir. Köylüden yüzde yirmi alınıp da 
htlkm diğer bir kısmından yüzde beş gibi cüzi 
bir resim almak hakkaniyete muvafık değildir. 
Vergilerimizin halkımıza bâr olduğunu Maliye 
Vekili ve Mazbata Muharriri beyler söylediler. 
Fakat hep çaresi âtiye terk olundu. Türkiye 
Cumhuriyeti malî, iktisadi siyasetini tâyin ede
rek muazzam bir siyaset takibetmek içi şimdi
den işe başlaması lâzımdır. 

REİS —• Efendim, Muvazenei Umumiye Ka
nununun heyeti ' umumiyesinin müzakeresinin 
kifayetine dair takrir vardır. Aynı zamanda 
burada di^er rüfeka tarafından iradedilmiş 
olan mütalâata gerek Muvazenei Maliye En
cümeni ve gerek Hükümet, tarafından cevap 
verilmek mecburiyeti vardır. Aynı zamanda 
arzu buyurursanız Hükümet ve Muvazenei Ma
liye Encümeni tarafından izahat verildikten son
ra kifayeti müzakereye karar verelim ve mad
delere geçelim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Söz istiyorum. 
(Kifayet reye konduğu yoktur sesleri) 
REİS — Efendim; yarın saat bir buçukta 

içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,47 


