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« 1. — ZAPTI SA 

Birinci Celse. 
İkinci Reiısvekili İsmet Beyin tahtı ri

yasetlerinde bilninifeat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul edildikten ve evralkı 
varide aidokjlukları mahallere havale olun-
dulktan sonra Rüsumu Belediye Kanununa mü-
zeyyel tarif ei umuımiyenin müzıaJkereisine baş
landı. Cereyan eden müzakere neticesinde bi
rinci, dördüncü, beşinci ve onuncu fıikraJlar 
aynen; iükinci, üçüncü, 'altıncı, yedinci, seki
zinci ve dokuzuncu fıkralar 'tadilen kabul edil
di. Badehu Rüsumu Belediye Kanununun, mü
zakeresi işbu tarifenin hitamı müzakeresine 
talik edilmiş olan 51 ve 62 nei maddeleri' mü
zakere edilenefk 51 nci madde aynen ve 52 nci 
madde tadilen ve kanunun heyeti umumiyesi 
dahi 24 redde karşı 125 reyle kabul olundu 
ve teneffüs için celse tatil edildi. 

1. — Edime Mebusu Hüseyin Bıfkı Beyin, I 
Erkânı Harbiye heyetinin İzmir'den Anka- J 
ra'ya treni maksuda avdet etmeleri esbabına 
dair şifahi sual takriri (6/151) (Başvekâlete) 

2. - 3. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin orman
larımızın işletilmesi için ne düşünüldüğüne | 

Sayfa 
4. — Müzakere edilen mevad 401 
1. — 1340 senesi bütçe kanun lâyihası 

(1/296) ve Muvazene! Maliye Encümeni 
mazbatası; 401:413,413:436 

K HULÂSASI 

İkinci Celse 
ismet Bey tarafından küşadedile'rek Köy 

kanunu lâyihasının 'bakıyei müzakere'sine ge
çildi ve dördüncü fılkrasına kadar müzake
resi icra edilmiş olan onuncu maddenin 5 nci1, 
6 nci, 8 nci, 9 neu, 10 ncu, 11 nci, 12 nci 13 ncü 
fıkraları müzakere ve aynen kabul olundu. Mad
denin 7 nci fıkrasiyle 14 ncü ve 15 nei fıkraları 
ise tadilen kabul ve Çarşamba günü içtima edil
mek üzere Celse tatil edildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Karahisarı Sahib 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Adana 
Kemal 

(6/153) ve eşyayı ticariyenin vapurlara tah
mil ve tahliyesine dair şifahi sual takrirleri 
(6/152) (İktisat Vekâletine havale edilmişir.) 

REİS — Z a p t ı sabık hakkında bir itiraz var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul olundu. 

BİRİNCİ CELSE 

BediMüzakerat : Saat : 1,50 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Celseyi) açıyorum. Zaptı sabık hu- lâsası okunacak : 

2. — SUALLER 

— 400 — 
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3. EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Ordu Mebusu Hamdı Beyin, 11 Kânu

nusani 1339 tarihli ve 295 numaralı Kanunun 
dokuzuncu maddesinin 1338 senesi Aşarına da 
şâmil olmak üzere 1341 Martı iptidasına kadar 
cari olması hakkında teklifi kanunisi (2/302) 
(Lâyiha Encümenine) 

2. — Kanunu Esasi Encümeni Teşkilâtı Esasi
ye hakkında, kanun teklifi (2/302 mükerrer) 

Mazbatalar 
1. —• Teşkilâtı Esasiye Kanunu hakkında Ka

nunu Esasi Encümeni mazbatası ve teklifi kanu
nisi (2/302) mükerrer (Ruznameye) 

2. — Müskirat furuhtu maddesinden mahkûm 
Sandıklılı Hacı Mehmed hakkında hatayı adli vâ
ki olduğundan affı suretiyle telâfisine dair Baş
vekâlet tezkeresi (3/320) Müskirat imali madde
sinden mahkûm Eskişehirli Refik Çavuş hakkın
da hatayı adlî vâki olduğundan affı suretiyle telâ
fisine dair Başvekâlet tezkeresi (3/221), Müskirat 
nakli maddesinden mahkûm Bartınlı İbrahim 

hakkında hatayı adlî vâki olduğundan affı su
retiyle telâfisine dair Başvekâlet tezkeresi (3/222) 
ve Adliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

3. — 1340 senesi Mart ayına mahsus muvak
kat bütçe kanun lâyihası (1/448) ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

REİS — Efendim malûmuâliniz yarınki ruz-
namemizde Orta Tedrisat Kanununu bakıyei mü-
zakeratı vardır; Mart ayma mahsus bütçe lâyi
hası da 'gelmiştir. Bu da mühim ve müstaceldir. 
Behemehal Mart ayının hululünden evvel müza
keresi lâzımdır. - Müsaade ederseniz yarınki ruz-
namemize alalım. Muvafık mı efendim? (Muvafık 
sesleri) O halde muvakkat bütçede yarınki ruz-
namemize ithal olunmuştur. 

Takrirler 
1. — Bolu Mebusu Emin Cemal Beyin, her 

köyde okur - yazar ve müsteit kimselerden birer 
sıhhat koruyucusu yetiştirilmesi ve müzakere edil
mekte olan Köy Kanununa bu bapta mevad der-
cedilmesi hakkında takriri (4/167) (Dâhiliye En
cümenine) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1340 senesi bütçe kanun lâyihası (1/296) 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası: 

REİS — Efendim bugünkü ruznamemizde 
1340 senesi bütçe kanun •lâyihasının heyeti uarra-
miyesi hakkındaki müzakeratm bakiyesine devam 
edeceğiz. 'Söz Ali öenani Beyindir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazian
tep) — Efendim muhterem refiklerimin Muva
zenei Umumiye Kanunu hakkında söylemiş olduk
ları müta'lâat ve tenkidatı kemali dikkatle dinle
dim. Bu tenkidat hakkında encümen namına ikti
za eden cevapları müsaadenizle vereceğim. 

Arkadaşlarımızdan Dersim Mebusu Muhtere
mi Feridun Fikri Beyeyendi, muvazenei umumi
ye mazbatasında iktisap açığı hakkında mütalâa 
olmadığını beyan buyurdular. Feridun Fikri 
Bey arkadaşımızın iktisat açığı diye beyan buyur
dukları memleketin ithalâtiyle ihracatı arasında
ki farktır. Encümeniniz mazbata da bu fark 
hakkında beyanı mütalâa etmiştir. Yani demiş
tir ki, bu fark, îzam edilecek bir derecede değil

dir. Rüsumat İdaresinin elimize- vermiş olduğu 
altı aylık bir istatistik, hakikati katiyen ifham 
edemiyor. Memleketin ihracatiyle ithalâtı ara
sında yüzde elli derecesinde fark gösteriyor. Hal
buki bu fark hayalîdir. Katiyen hakikate mak-
run değildir. Rüsumat İdaresinin nazarı dikka
tini celbettik İhracat emtiasının, ihracat beyan
namelerinde görülen fiyatların hakiki olmadığı
nı Rüsumat İdaresi de gördü. Fiyatlar üzerinde 
tetkikat yapmaktadır. Sene nihayetine kadar 
çıkacak olan senelik istatistik cetvelleri meydana 
konacaktır ki, ithalât ile ihracat arasındaki fark 
yüzde otuz bile değil /belki yüzde yirmidir. Böyle 
olsa dahi arada bulunan bu farkı izale etmek bi
zim için borçtur. «Encümen bunun için bir çare 
göstermiştir» buyurdular. Efendiler, bunun için 
gösterilecek çare pek basittir. İstihsalâtı tezyidet-
mektir. Bizim memleketimiz maalesef henüz sı
nai bir memleket değildir. Ziraat memleketidir. 
Ziraati tevsi etmek, medeniyatı işleterek, ceva
hir madeni gibi fazla miktarda ihracetmek bizim 
açığımızı kapamak için en birinci çaredir. Diğer 
taraftan memleket içinde sanayii işletleterek, itha-
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lâtı tenkis etmek ioabeder, ithalâtla ihracat ara
sındaki açığı kapamak için çare bunlardır. İktisat 
Vekâleti Celilenize yakında arz edilmiş olan ba
kamınla üç milyon lira bir tahsisat istiyor. İ i l 
bütçemize ilâve edilecektir. Onun müzakeresinde 
daha ziyade tafsilât arz edeceğim. İktisat Vekâ
leti bu dertlere, eline vereceğimiz tahsisatla çare-
saz olmaya çalışacaktır. 

Feridun Fikri Beyefendi, bir de Askerî Fab 
rikalarm mülhak bütçe ile idaresine itiraz buyur 
dular. «Bu bir müessesei sınaiyedir. Bütçenin da-
kapı içerisinde idaresi mümkün değildir.» buyur
dular. Bendeniz muhterem refikimin bu fikrine 
iştirak edemiyorum. Hakikaten müessesatı ticari
ye ve müessesatı smaiyenin, bütçelerin dar kadro
su dâhilinde idaresi müşküldür. Fakat efendiler 
mülhak bütçe, umumi 'bütçe gibi pek dar (bir çerçe
ve değil, hattâ Usulü Muhasebatı Umumiye Kanu
nuna da, arzu ederseniz, tabi olmıyacak bir va
ziyettedir. Fakat Devletin sermayesi ile teessüs 
etmiş ve o sermaye ile işliyen (bir müessesenin 
idaresinde Heyeti Celilenizin murakabesi bulun-
ımak 'her halde lâzımdır ve 'bu murakabenin (ha
ricine hiçbir zaman çıkamaz. Bu noktai nazar
dandır ki, ulmuımi bütçeden çıkardık, mülhak 
bir "bütçe yaptık. O bütçe ille Mare ledijımiesi için 
lâzıımıgelen salâhiyeti vereceğiz, ayrıca burada 
da müzakere olunacaktır. Arzu (buyurdukları gi-
'bi mülhak 'bir bütçe olmıyarak kendi kendine iş
ler müessesle halinde idare etmek doğru değil
dir. Her senle Heyeti Gelilenizin murakabesinden 
geçmesi iktiza eder. Feridun Fikri Beyefendinin 
her deıde deva olmak 'üzere gösterdikleri Mecli
si Âlii iktisat vardır ki, Ibunun için de ayrıca bir 
lâyilhai kanuniye vardır. O vakit onun hakkın
da ımütalâatıımızı da ayrıca 'beyan ederiz ve ka
biliyeti tatbikiyesi olup olmadığını da o zaman 
müzakere ederiz. 

Muhterem refiklerimden Erzurum Mebusu 
Muhteremi Ziya Beyefendi, M'üdafaai Milliye 
Vekâletine büyük bir tahsisat verilmiş, Şer'iye 
Vekâletine az tahsisat verilmiş diye tenki'd bu
yurdular. Mücadelei Milliye henüz hatırlardan 
silinmemiştir. Memleketimizin vaziyeti siyasiye 
ve coğrafiyesi bizi 'daima kuvvetli (bulundurma
ya mecbur etmektedir ve 'bizim dinimiz de dai
ma düşmanlara galebe edecek bir vaziyette bu-
lunımayı âmirdir. Binaenaleyh Müdafaai Milliye 
Vekâletine (bu sene verdiğimiz gibi daha uzun 

senelerde maaziyadetin tahsisat vereceğiz. (Bra
vo (sesleri) 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Bedahatler 
cevap istemez... 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Şer'iye büt
çesi de noksan değildir; maaziyadetin verilmiş
tir. Efendiler 'bu memleketin 'büyük ımüesısesatı 
vakfiyesi vardır. Bu müessesatı vakfiye hüsnü 
idare olunursa emin olunuz ki, Ziya Efendi 
Hazretlerinin arzu ettikleri ilmiyeyle ait bütün 
masarif o 'bütçe ile yapılabilecektir. Arzu ede
riz ki, Şer'iye Vekâleti kendisinin yedine mevdu 
olan evkafı İslâmiyeyi hüsnü idare eder ve umu
mi bütyeden .muavenet talebetmek içjin arzı ifti-
karda bulunmaz.. 

Efendiler bir de otomobil meselesi derıme-
yan 'buyurdular. (Cevaba değmez sesleri) Dev
let umuru gayet mühimdir. Vekillerimizin bir 
çeyrek saat evvel işleri 'başına 'gelip vazifelerine 
başlamaları memleketimiz için 'büyük ımuhasıse-
natı muciboolaibilir. Bu meselede 'katiyen terell-
düte mahal yoktur ve zannederim Heyeti Ce-
lile de kalbul edecektir. Yalnız burada 'bahse
deceğim diğer 'bir nokta vardır ki, (mazbata! 
umumiyemizde arz etmeyi unutmuşuz, İcra Ve
killerimizin şimdiye kadar yüz lira tahsisatı var
dı. Biz bu tahsisatı ikiyüz liraya iblâğ ettik. Bu
nun sebebini de arz edeyim : Efendiler, evvelce 
İcra Vekillerine verilmiş elan arabaların masa
rifi için yüz lira koymuştuk. Arabalar otomobile 
tahvil olunduğu gibi masarif tezayüdetti. Ara
daki farkı şimdiye kadar müteferrikadan sarf 
etmekte idiler. İki tarafın sarfiyatın doğru ol
madığını gördük. [Bundan sonra İcra Vekilleri
nin 'binecekleri otomobillerin - şoför, yağ ve 
saire 'bütün 'masrafı kendilerine aidoimak üzere -
taihsisatlarını ikiyüz liraya çıkardık. Bu para da 
bu masrafı ancak temin eder. Binaenaleyh bu
nunda kabulünü Heyeti Celilenizden temenni 
ederiz. 

Ergani Mebusu Mubteremi Kâzım Beyefendi 
mazbatamızda iki mesele arasında müna-
fat olduğundan bahis buyurdular. Mersin San
cağının mülhak olmıyarak idaresi hakkında maz
batada ufak bir fıkra geçmiştir. Bir İde Muva-
vazenei Umumiye Kanununa da teşkilâtı mülki
ye hakkında bir madde dercolunlmuştur. Bu iki 
ilbare arasında bir tenakuz görüyorlar. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) —Tenakuz gör
medim. Yalnız Mersin'in ta'hsisan istisnası ve 
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teşkilâtı mülkiyeden 1340 senesinde sarfınazar 
edildiği Hükümetin 'beyannamesinde faize bildi
rildiği halde o maddeyi ayrıca koyduğunuzdan 
dolayı bu ikisini sordum. 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — İzah edece
ğim Beyim. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Ve hattâ siz 
de müzahir oldunuz, bendenize bravo dödiniz. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Efendiler 
Mersin'e aidolan fikir, bir fikrî hukukî olarak 
konulmuştur. Teşkilâtı Esasiye Kanunu var. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu her vilâyetin ayrı ol
mak üzere idaresini âmirdir. Binaenaleyh mül
hak vilâyet bugün teşkilâtımızda mevcut değil
dir. Olmaması da ic ah eder. Biz 'bunu «Fikrî hu
kukî ile olmaıması lâzımdır» dedik. Diğerleri de 
bunun gibidir. 
-" KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Niçin umu
muna teşmil 'etmediniz? 

ALİ 'CENANİ B. (Devamla) — Fakat efendi
ler, Teşkilâtı Esasiye Kanunu «mülhak vilâyet
ler» olmryacaktır delmekle, acaba bugün faütün 
vilâyetlerin hepsini müstakil olarak idare etme
ye imkân var mıdır? Mesele bunların içinde 
7 - 8 hin nüfusu ve (8 - 10) 'bin liralık varidatı 
olan vilâyetler vardır. Bu vilâyetlerin kendi
lerine mevdu olan vazaifi husıusiyeyi ayrı bir 
bütçe ile idare edeceğine acaba kanaat getirebi
lir misiniz? İşte bu uygunsuzluğu menetmek 
için çare düşündük, dedik ki, Hükümet yeniden 
teşkilâtı mülkiye yapmak istiyordu. Fakat failâ-
hara bundan sarfı nazar etti. Teşkilâtı mül
kiyenin her halde ıslahı lüzumuna kaaniiz. Efen
diler, öyle vilâyetler vardır ki, nüfusu onfain-
dir. Fakat öyle nahiyelerimiz de vardır ki. nüfu
su yirmifaeş binden fazladır. Bir nahiyenin nüfu
sunun nısfı derecesinde vilâyetlerimiz vardır. 
'Teşkilâtı mülkiye 'bu suretle devam ©demez. Vi
lâyetlere ayrı bir "şahsiyeti (mâneviye vermişiz
dir. Kendilerine mahsus sahâhiyetleri vte (bütçe
leri vardır. Umumi varidatı onfain lira olan 'bir 
vilâyetin, hususi (bütçesi için o varidattan tefrik 
edilecek hisse ancak 2 - 3 bin liradır ki bu da 
muhaseibei hususiyenin masrafını ancak temin 
edefailir. Binaenaleyh faöyle vilâyetler olamaz 
efendiler. Faydadan ziyade zararı muciptir Bu 
noktai nazardan faiz :bu maddei kanuniyeyi teklif 
(ettik. Bâzı refiklerim »bizim teklif ettiğimiz mad
dei kanuniyenin yani teşkilâtı mülkiyenin tadil 

ve-ıslahı için Hükümete verdiğimiz salâhiyete 
bihakkin itiraz ettiler. Doğrudur. Buna bende
niz de iştirak 'ediyorum. Meselâ 'Süreyya Beye
fendinin Meclisin hukuku sarmasından olan fau 
meselenin Hükümete verilmesine 'bihakkin itiraz 
ettiler. Fakat efendiler biz, yapamayacağımıza 
kanaat getirdiğimizden dolayı bir defaya mah
sus, olmak üzere hu salâhiyeti Hükümete verme
yi muvafık gördük. (Hayır, olamaz sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Encüme
nin hu kararı ekseriyetledir. Ekalliyet de var
dır. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Mersin hak
kında sarih cevap vermediniz, Ali Cenani Bey! 
Sarih cevap isterim. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Bizim bu ka
naatimiz ve arzulmuz faelki Heyeti Celilece ka
bul edilmez. Fakat faiz düşündük ki ; 'biz 'bunu tek
lif etlmekle hu ihtiyaç ve zarureti Meclisin ruz-
namesine ithal etmiş oluruz. Eğer 'bu salâhiyeti 
Hükümete vermeyi kabul 'etmiyorsanız hu bap
ta Hükümetten bir lâyihai kanuniye hemen isti-
yebilirsiniz. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — İstemeye 
hacet yok. Hükümet getirebilir. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Hükümet >ge-
tirtmiyor diyle faiz lâzım olan vazifeyi yapmaktan 
kaçamayız. Siz istersiniz, istemek hakkınızdır 
beyefendi. Biz Hükümete getirin deriz, getir
mezse Heyeti Celileniz yapar. Her halde böyle 
fair kanunun çıkması lâzımdır. Bu şekilde mev-
cudblan vilâyetlerle fau memleketi idare etmek 
kabil değildir. Bizim kanaatimiz 'budur. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Esaslı taksimatı mülkiye yapılsın da ondan 
sonra... 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Esaslı taksima
tı mülkiyeyi Hükümetten istersiniz, yapar ge
tirir, bakarsınız. 

FERİDUN FİKRİ B. (Demim} — Reis Bey! 
Mersin meselesi cevapsız kaldı, tenevvür ede
medik. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Kâ'zım Be
yefendinin tevhidi tedrisat ve tevhidi terfaiye 
hakkındaki fikirlerine gerek faenldeniz, gerek En-
dülmeniniz tamamiyle iştirak ediyoruz. Encü
meniniz fau meseleye yalnız iştirak değil, fau hu-
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susta 'bir adını da atmıştır. Maarif Vekili Bey 
maarif siyasetine ait fikirlerini tabiî ayrıca izah 
ederler. Fakat fek tevhidi terbiye ve tevhidi 
tedrisata bu ımeımleketin katî İhtiyacı olduğuna 
kaani olduğumuzdan bâzı vilâyetler tarafından 
ilâve edilen mekteplerden tedrisatı iptidaiyeyi 
kaldırdık. Yani efendiler, memleketin Maarif 
Vekâleti tedrisatı iptidaiyeyi yeknesak olarak 
yapimak üzere kendisi salâhiyettardır. Maarifi 
iptidaiye, 'her hangi bir müessese veyahut Ve
kâlete terk olunamaz. Bâzı vekâletlerin ihtisas 
için yetiştirecekleri m'eımurlara [mahsus mek
tepleri vardır. Bunlar ımaarife ait (mekteplerde 
tedrisatı iptidaiyesini bir sakaf altındn, bir usul 
dairesinde gördükten sonra o ihtisas mekteple
rinde yetiştirilir. Binaenaleyh. ımühtelif vekâlet
lerin mekteplerinde iptMai sınıflarını 13'39 sene
sinden itibaren Encümeniniz kaldırmıştır. Her 
sene Ibür sınıf lâğvedileırek iptidai tedrisat, muh
telif vekâletlerin (mekteplerinde bulunmıyacak-
tır. Onlar ihtisas mektepleridir. Tâli sınıflara 
Ida mekâtibi iptidaiyei ulmumiyeden çıkmış olan 
talebeyi alırlar, orada yetiştirirler. Binaenaleyh 
(miilletin bütün çocukları bir usul idaresinde vah
deti terbiye, vahdeti tedris almiş olurlar. Biz 
bunun için bir adıım attık. Bundan sonara ve in
şallah usul dairesinde, yalnız vekâletlerin elinde 
ihtisas (mektepleri kalır. Diğer Mekâtibi umu
miye; Maarif Vekâletinin emir ve neızareti al
tında vahdeti terbiye, vahdeti tedris esasiyle de
vam eder gider. 

Tunalı Hilmi Bey arkadaşımız iistikrazsız ya
şamak mümkün olamaz dediler. Efendiler, biz 
'borçtan çok zarar gördük. Bundan sonra borç 
etmemeye azmetmişizdir. Fakat Hilmi Beyefen
dinin buyurduğu birtakım şeyler vardır. Mese
lâ ımaden işletmek. Bunlar birtakım ımlüessesata 
ilhtiyaç gösteren işlerdir. Bir madeni işletmek 
için 'her halde bir sermaye lâzımdır. En medeni 
memlekette ve her yerde bu gibi teşeblbüsat 
için seırmaye tedarik olunur. Bu borç değildir, 
sermayedir. Tunalı Hilmi Bey, Zonguldak ma
denleri için yüz milyon lira lâzımdır dediler. 
Eğer o mâdenler için sermaye lazımsa onu teda
rik etmek mümkündür. Çünkü bütçe için borç 
'değildir. !Biz bütçe için Iborç etmemeye azmet
tik ve bunda musırrız. 

Muhterem refikim Saraçoğlu Şükrü Beye
fendinin yalnız bir fikrine iştirak edemiyorum. 
Maldeniyat ilhraeat emtiasından Resiım alınmasın 

dediler. Efendiler, madenler ormanlar gibi heye
ti içtiinıaiyeye aidolan emlâktendir. Maden'iyat-
tan alman Resim hakikaten Resim değildir He-
eyti içtimaiyenin kendisine aidolan mülkün
den işletenlerden aldığı bir hissedir. Binaenaleyh 
bunu Resim telâkki etmeleri doğru olamaz Ta
biî efradın, heyeti içtilmaiyeye aidolan bir mül
kü işletmesinde lâzım olan hisseyi vermesi ica-
beder, bu mütalâaları varit değildir. Onlar için... 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Diğer müta
lâaları soruyuruz. 

A Ğ CENANİ B. (Devamla) — Onlar hak
kında Hükümet beyanı müta'lâat eder, bir kıs
mına bendeniz iştirak ediyorum. 

Karesi Mebusu Muhteremi Süreyya Bey vari
dat ve masarifat erkânının doğru olmadığını, 
masarif atın tezyidi icalbettiğinden 'varidat meya-
mmda dahi Meclisi Âliden henüz tasdik edilmi-
yen birtakım rüsum ve tekâlif bulunduğundan 
bahsile bütçede açık olduğunu beyan etti. Efen
diler geçen (günkü mâruzâtımda mufassalan söy
ledim. Masarifin tâyini miktarında som derece 
dikkat ettik. Lüzumlu olan masrafların hiçbirisi
ni terk etmedik. Bizim vâsıl olduğumuz erkam 
hakikî erkamdır ve Heyeti Celiılenizden de sene 
içinde masrafı tezyidedecek kanun kabul edilme
mesini rica ettik. Hükümetten de bunu talebet-
tik ve ümidediyoruz ki, bütçede mevzu olan tah
sisat da 1340 senesinde vazaifi umumiyei Hükü
meti gördürmek mümkün olaoak ve memleketin 
fazla fazla masraf 'ihtiyarına lüzum kalmıyacaık-
tır. 

Varidata gelince: Teklif ettiğimiz yeni vari
dat kanunu Heyeti Celilenizin kabulüne mâruz
dur. Kabul ederseniz tabiî varidat meyanına gi
recektir. Fakat kabul etmediğiniz halde birtakım 
hüdemat vardır ,ki, onları bittabi masraf kısmın
dan çıkarmak icabedeeektir. Binaenaleyh bunu 
Heyeti Celilenizin nazarı dikkatine arz etmek za-
rure'tindeyiz. Bizim Heyeti Celilenize takdim et
tiğimiz bütçe bir küldür. Biz varidatı şu miktar
da tesbit ettik. Masarifatı şu miktarda tahmin 
eyledik. Hükümetin teklif ve encümenin de ka
bul ettiği bu varidatı kabul ve tasvip buyurursa
nız tabiî bütçede kalır. Kabul ve tasvip buyur
maz da varidattan bir kısmını tenkis ederseniz 
tabiî hidematı umumiyeden bir kısım tenkihat 
yapılır. 

Bâzı rüfeka diyorlar ki, Muvazene! Umumiye 
•Kanunu kendi dairesinden çıkmıştır. Evet efen-
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diler, itiraf ediyıorum ki, Muvazenesi Umumiye 
Kanunu bir Muvazenei Umumiye Kanunundan 
ziyade bir mecelle hallini almıştır. Fakat bunu 
bir zaruret dlarak kabul ettik. Hükmü daimî olan 
birtakım mevaddı hükmü bir senelik olan Mu
vazenei Umumiye Kanununa koymaya mecbur 
olduk ve bâzı daimî kanunları da Muvazenei 
Umumiye Kanununa koyduğumuz bir madde ve
ya birkaç madde ile tadil etmek zaruretinde kal
dık. Bunum esbabı vardır. Efendiler Meclisi Âli
nin bugün ruznamesi malûnauâlinizdir ki, âdeta 
bir salname halini almıştır. Bugün ruznameye 
girmiş olan mevaddı beriki ilki senede itmam ve 
intacetmek mümkün olamıyacaktır. Bunun üzeri
ne bâzı vergilerim tadili ve ıslahı yolunda Meclis
ten geçmesi icabeden mevaddı kanuniyeyi tehir 
etmeyi bütçenin vaziyeti noktai nazarından mu
zır gördük. Binaenaleyh bütçe ile beraber bâzı 
mevaddı kanuniyenin çıkarılması için Heyeti Ce-
lilenjize bu lâyihayı takdim ettik. Arzu ederseniz 
bunları ikül halinde çıkarırsınız veya hülanü dai
mî olanları bütçeden ayrı olarak çıkarırsınız. Bi
naenaleyh bunda bir müşkülât yoktur. Bundan 
şekil itibariyle bir ımuıgayeret olabilir. Fakat ha
kikatte lâzım olan kanunları bütçe ile beraber çı
karmış olursunuz. Bununla beraber bizim teklif 
ettiğimiz mevaddı kanuniyeden bâzılarını âtiye 
talik ederseniz hüküm Heyeti Celilenizindir. 

Yusuf Beyefendi Hazretleri hilâfet bütçesi
nin... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hazret
leri yoktur efendim. 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Peki efendim. 
Arzu buyurursanız öyle olsun. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Kabul 
etmiyorum. 

ALİ CENANİ B. (Devamlla) — Peki efen
dim; bendeniz de geri alıyorum. Yusuf Bey, Ha
nedanı Hilâfet Bütçesine itiraz buyurdular. Efen
diler bu bütçe encümeninize geldiği zaman bura
ya konmuş olan bâzı unvan, tâlbirata biz atfı ehem
miyet etmedik ve onda bir kıymet bulmadık. Biz 
o bütçenin mahiyetini müzakere ettik. Arkadaş
larımızdan birçoğu cezrî olarak muvazenei umu-
miyeden o bütçenin tamamen tayyını teklif etti. 
Uzun müzakerat oldu. Hükümet teklif etmiş, 
Heyeti Celilenize getirelim, kabul ve ademikabul 
Heyeti Celileniz tarafından takdir buyurulsun 
dedik. Şayet Heyeti Celileniz Yusuf Beyefendinin 

fikrini kabul buyurursanız ben ve arkadaşlarım 
buna ımuteriz olacak değiliz. 

Duyunu Umumiye hakkındaki mütalâalarına 
tamamen iştirak, ediyorum. Arzuları yakında hu
sule gelecektir. Bellki ufak bir zaman meselesi
dir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Teşek
kür ederim. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Zaten Duyu
nu Umumiyenin Bütçesi de Heyeti Celilenize ge
lecektir. Orada daha mufassal olarak müzakere 
ederiz. 

Ma'tibuat ve istihbarat bütçesindeki tenzilâttan 
bahis buyurdular. Bunun esbabı tenzili hakkında 
matbuat ve istihbarat bütçesi geldiği zaman o 
bütçeyi tetkik etmiş olan arkadaşım izahat vere
cektir. İfadeleri arasında Reji Şirketi mevzuubah-
solmuştur. Efendiler yalnız Reji şirketi 'değil, bü
tün ziraat ve iıstihsalâtı üzerine fena tesir yapan 
reji sistemi de Reji Şirketiyle beraber yakında 
tarihe karışacaktır. (İnşallah, sesleri) 

RÜŞTÜ Piş. (Erzurum) — İnşallah ile git
mesin ama! 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Onbeş sene
den beri bendeniz de reji alleyhindeyim. Fakat 
inşallah yakında muvaffak olacağız. 

Yusuf Beyefendi, memurların çokluğundan 
bahis buyurdular. Bendeniz bunu çok haMı gö
rüyorum. Efendiler bugün maaşlı olarak müstah
dem mamurlarımızın adedi 64 977 zattır. Ücretli 
olarak müstahdem buulnanlar 10 047 dir. 

MAHMUD B. (ıSiird) — İmparatorluk dev
rinde ne kadar idi hatırlar mısınız? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Tabiî daha 
çoktu. Şimdi bunların yekûnu 74 986 ediyor. 
Burular için verdiğimiz maaşata gelirsek muhtelif 
vekâletlerin bütçelerinden maaş alan memurini 
müstahdeme, mâzule ve ücretli memurin için 
44 208 377 lira tahsisat verilmektedir. Bundan 
başka yine maaş ve muhassasat namı altında Ri
yaseti Cumhur Hilâfet, Muhassasatı Zatiye, vekil
ler muhassasatı olarak verilen kısmı da zamme
dersek bütçemizden 65 338 447 lira maaş ve 
muhassasat tediye edilmektedir. Bittabi bunun 
içerisinde jandarma ve silâhendaz efrat maaşatı 
hariçtir. Efendiler varidatımızın nısfına yakın 
bir miktarını memur maaşatına vermek hakikaten 
elimdir. Buna çare bulmak lâzım. Fakat efendi
ler bugün teşkilâtı tenkis edersek acaba hidema-
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ti umumiyei devlet sekteye uğrıyacak mı? Ben
deniz zannediyorum ki, bu •derdim çarei halli öy
le cezrî olarak memurin miktarını derhal indire
lim demek değildir. Evvelemirde kendi memur
larımızı iş görmeye alıştırmalıyız. Efendiler bu
lgun Avrupa'nın her tarafında saati mesai ekalli 
sekiz saattir. Hattâ birçok mıemieketde de saati 
mesaiyi sekize indirmek içim /mücadeleler olmak
tadır. Bıizim devairde memurinin saati mesaisi 
resmen 6,5 saattir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Okadar 
da bulunmuyorlar. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Hakikatte 
ise belkd dört saat oluyor. 

iSADIK B. (Karahisarı Salhilb) — Çalışıyor
larsa o da çok, ama çalışmıyorlar. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Efendiler 
memurları çalıştırmaya alıştırmalıyız. Çalıştıra
lım efendiler. Vekâletler kendi memurları üze
rinde 'kontrol yapsınlar, bukadar serbesti ve bu-
kadar tembelliğe alıştırmasınlar. Vekâletler ta
rafından memurlar muntazaman saye alıştırılma-
dikça memurların adedini tenkis edersek milletin 
işlerini sekteye uğratırız. Buıgün şikâyet ediyo
ruz. Köyünden bir köylü geliyor, üç 'gün beş gün 
dolaşıyor, işini gördüreımiyor. Eğer böyle yapa
cak olursak milletin efradını daha fazla zahmete 
sokarız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Karnın-
doyuralım, ondan sonra çalış diyelim. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Efendiler 
karnı doyurmak içim memur adedini tenkis lâzım 
adedi indirmek içıin de çalıştırmak lâzımdır ve 
.çalıştırmak elimizdedir. Çünkü muntazam bir 
ımesai programı tanzim ederseniz çalışmalarına 
imkân vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (IBıozak) — Muame
leyi ihtisar etmeli. 

ALİ (CENANİ IB. (Devamla) — Asıl suç 
idare olunanlarda değil, idare edenlerdedir 
Çünkü dışarldan ıgelmiş ive burada idare tesis 
etmiş olan meselâ Duyunu 'Umumiye - bunun 
memurininin kâffesi Türk 'olduğu ıbalde idaresi 
bizim Idiğer idarelerimizden ıçok muntazamdır 
Çünkü (başlarında bir idarei umuımiyeleri var
dır >ve ibiz böyle bir idare teşkil etmeliyiz. Ge
çenlerde yine arz etmiştim. (Biz Avrupa'dan mü
tehassıs /getiriyoruz. Fakat bendenizce o müte
hassısların vücudumdan en ıçıok istifade edece
ğimiz mokta, eilhet 'burasıdır. Belki ibizi intizama 

alıştırırlar 'ümidindeyim. Fakat onların bütün 
/e sayısını tutmak için önden (hazırlanmış bir 
^oıgram, bir nizamnaıme, bir talimatname yap-
lak lâzımdır demiştim. O fikrim de mıuasırrım. 

AHMED (MAHİR Ef. (Kastamonu) — Mu
amelâtı ıslah etmeli. 

ALİ CENANİ IB. (Gazianteb) — Vergile
rin ıslalhı hususunda Yusuf Beyefendi fikri
mize tamamiyle iştirak ettiler. Yalnız bir mese
le (beyan buyurdular. Vergilerde mislbeti müte-
zayide usulünün kabulü... Efendiler ıbakilkaten 
ve ilgilerimizi adalete iktiran ettirecek isek bu 
usulü kabul etmek 'zaruridir. Bu usulü kabul 
ve takibetmekliğimiz ieabedeır. ıÇünkü efendiler. 
herkesin kendi maişeti için lâzım olan muay
yen ımiktar 'vardır. O miktarı muayyeneden 
fazlası lükstür. Hattâ israftır. Binaenaleyh mik
tarı muayyene kadar parası olan bir adamdan 
ıbnacak paranın ınisbeti ile .miktarı muyyene-
den payları olup da lüks yapan, israf eden adam
lardan alınacak paranın nisbeti bir olamaz. Bu-
mın için nisbeti imütezayide usulü Avrupa'da 
kabul eldilmiştir. Bizim de bu usulü kabul et-
rnekliğimiz icabeder ki bendeniz bunda Yusuf 
Beyefendiye tamamiyle iştirak ederim. 

İzmit Mebusu 'Muhteremi iMustafa Bey ten-
kidatı sırasında, matlulbat Ihakkınıda encümen 
aazlbatasındaki mütalâatın sarih olmadığından 
)ahsettiler ve sarahat talebeylediler. Efendiler 
aazbaitai umumiye kendiler inin arzu ettikleri 
.afsilâtı ihtiva etmediği için mevzuubahsedilen 
Tiesail hakkında (beyanı ımütalâa etmek zarure-
üindeyim. Bittalbi 'bu mütalâat muhtasar olacaktı 
/e yine Ibenıdeniz burada arzu ettikleri izahatı 
jamamiyle kelime kelime (veremiyeceğim. Yalnız 
şurasını arz edeyim iki, Harbi Umumi esanasımda 
İstanbul'da levazım, iaşe 've Almanya'dan sipariş 
Îdilen eşya ıgibii şeyler solduğu ıgilbi 'mütarekeden 
iamra satış komisyonu âlisi .gibi Ibir llıeyet vardı 
:e Müeadelei (Milliye esnasında yapılan (birtakım 
aufbayaat gibi.. iSonra efendiler/bizim usulü mali
nizde eşhas zimemi diye ıbir kayıt Vardır. Eş-
'ıas zimemine kaydedilen birçok matlubat (gibi 
,/ekûnları .milyonlara baliğ olan ^birtakım mesa
mat varldır. 'Bunlara lüzumu derecesinde e-hem-
ıiyet verilmediğinden Ibahsettik ve jHükümet-

:en bunlar (hakkında icraat talelbettik. Daiha baş
ka efendiler! Hükümeti 'Milliyenin teessüsün
den itibaren 1336, 1337, 1338, 1339 senelerin-
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den usulü Muvazenei 'Umumiye Kanununun 
34 neü maddesi mucibince devair sarfiyatında 
memurlara verilen avans hesabatı ıo ıkanun mu
cibince iki ay içinde hesabatı intacedilerek 
evrakı müslbitesi verilmelk lâzımıgeldiği halde 
hâlâ verilmiyen birtakım hesaplar vardır. Bun
ların yekûnu iki buçuk milyonu (geçmektedir. 
Belki 'daha bize dairei -ıttılâımızdan Ihariç he
saplar Ida vardır. Bunlar Ihâlâ açık duruytor. Bu 
(hesabatı tetkik etmek, emvali devleti mulbafaza 
ve idare ile mükellef 'olan Maliye Vekâletine 
aittir. Maliye Vekâletimden 'bu (hesabatm takip 
ve intacı için seri ve katî icraat bekliyoruz. 
Zannederim ki Heeyti Celileniz de encümenin 
bu fikrine iştirak 'buyurur. (Hay (hay sesleri). 

Zomiguldaik Mebusu Halil Bey bâzı memurin 
maaşatıma zam için vâki teklifi kabule mâni 
olmak üzere 'bütçenin vaziyetini ve evrakı nak
diye kıymetinin muhafazası için masrafın tez-
yidedilmemesi hususundaki arzumuzu 'öne 
sürerdik üçyüz bin liranın paarmızm kıymeti 
iştiraiyesi üzerine Ibir tesir yapamıyacağım be
yanı 'buyurdular. Hakikaten efendiler, iüç yüz 
bin lira gilbi ufak bir masraf yüz yirmi altı 
milyonluk ibir bütçe içinde pek 'büyük 'bir tesir 
yapamaız. Fakat efendiler, 'bir 'masrafa da (baş
layıp da böyle Ibir kapı açtığımız gibi aırlkası 
tevali ediyor. Üç yüz bin lira '.buraya, beş yüz 
bin lira öteye, iki milyon lira başka yere der
ken ıgüç halle tevazün ettirdiğimiz ıbütçenin te
vazününü ihlâl ederiz. Onun için fazla masraf
tan içtinabederek bütç'emizdeki tevazünü ühlâl 
etmemeye 'çalışmalıyız ive 'bu şekilde '.çalıştıkça 
paramızın kıymeti iştiraiyesi daima, artacaktır 
ve mamurînin maaşatına zam için arzu edilen 
teklif paranın-kıymeti iştiraiyesi .artmak sure
tiyle vücut bulacaktır. 

İsmail Canbulat Beyefendi, 'bütçeyi alelade, 
fevkalâde olarak tefrik etmek imkânı yok mu? 
diye bir sual irad buyurdular. 

Efendiler fevkalâde bütçeler fevkalâde vari
datla yapılacak masarif için tanzim 'olunur. Biz 
önümüzde bulunan varidata baktık, hepsi alela
de olarak tahsil edilen vergi ve tekâliftir. Fazla 
ve fevkalâde 'bir vergi tarh etmedik. Biz ihusu-
si bir iş yapmak için (hususi 'bir vergi yapma
dık veyanut fevkalâde bütçe, bidat ıolarak Av
rupa'da bazen tatbik olunmuştur. Yani alelade 
bütçeyi mütevazin .göstermek için ibâzı masraf

ları fevkalâde bütçe diye ayırırlar, (çıkarırlar, 
Muvazenei Umumiye Kanununu mütevazin /gös
terirler. Biz böyle bir zaruret karşısında bu
lunmadığımızı 'zannediyoruz. Hakikati olduğu 
•nbi söylemeyi tercih ettik. Bugün mev.eudolan 
menabii varidatımızla 1340 senesindeki hide-
rııatı umimuiyeyi ve o meyanda bulunan teşeb-
büısatı nafıa 've iktisadiyeyi yapmak mümkün 
ılduğuna ıkanaat 'getirdik ve bütçeyi .ona gö-
•e tanzim ettik. Fevkalâde bütçe yapıp da 
?öz boyamak istemedik, hakikati olduğu gibi 
çıplak olarak göstermek istedik. Biz kendi ya
dımızla kendimizi geçindirmek mümkün •ola
cağına kaaıni «olduk 've böyle yaptık. 

Efendiler İstanbul Mebusu Canbulat Beye
fendi, vergilerin haksızlığı görüldükten sonra 
tunların ref'i ve ıslahı »çareleri niçin bütçe 
le temin edilmedi diye bir sual irat buyuru
yor. Efendiler 'derdi teşhis etmek başkalır, de
fasını Hbulmak yine başkadır. Bilhassa sizin 
Muvazenei Maliye Encümeninizin vaziyetinde 
dan encümenin, vergiler fenadır diye ıhemen 
mnları kaldırması mümkün müdür ? Çünkü dev
letin hide.in.ati umumiyesi daima para is
ter, fena da olsa hidematı unramiyei dev-
]eti sekteye uğratmamak için yerine yenisini 
koyuncaya kadar bu vergileri devam ettirmek 
zaruretinjdeyiz. Evvelâ yengilerin ıslahı veya
hut Avrupa'da son zamanlarada esn ç.ok kabul 
3dilen şekilde bilvasıta vergiler şeklinde tan
zimi için lâzım/olan levayihi kanuniyeyi ihzar 
stmek, ihzar ettikten 'sonra bittabi eskileri kal-
lırıp (onların yerine yenileri ikâme etmek lâ
zımdır. Encümenimizde filhakika vergilerin ıs-
labındaki tealhhurattan 'dolayı ımüteelli'mdir. 
Çünkü efendiler, evvelce Hükümet, vergilerin 
slaıhı için lâzımgelen kavanini ihzar edecek, 
tanzim edecek sonra bunları kavanini Maliye 
Encümenine getirecek, Kavanini Maliye Encü
meni bunları tetkik edecek, tadil edecek, fikri
mi beyan edecek, «ondan sonra Muvazenei 
Maliye Encümenine gelecek, 'onlarım tesiratı ma
liye ve iktisadiyesini ve vereceği semereyi en
cümen tetkik edecektir. Omdan sonra bütçeye 
konarak meriyül icra (olacaktır. Muvazenei Ma
liye Encümeniniz, bu merasimin ifa edilerek 
vergilerin ıslâhı için bulunacak (çarelerin ken
disine gönderilmesini beklemektedir. Bilhassa 
Kavanini Maliye Encümeni ki, en ziyade salâhi-
yettar .olan, ıvazifedar olan encümendir - Muiva-
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zene Encümeninin (büyük yardımcıyıdır - biz o 
encümenin yardımına intizar etmekteyiz. Büt
çede ig-österilen açığın Maliye Vekili Bey tara
fından fazla 'varidat ile temin edileceği, (Muva
zene Encümenince de 'bütçede vâki lolan tasar-
rufat ile kapatılacağı söylendi 'buyuruyorlar. 
Ve Duyunu Unıumiyenin takas .seneviyesi de 
bütçeye konulmadığından 'hakikaten açık var 
dediler. Efendiler ıgeçen defa da anz 'ettim. 
Varidatı biz gayetle dikkatli tahmin ettik. Hat
tâ Maliye Vekili iBey '.bizim tahminatımızdan 
fazla olacağı fikir ve mütalâasmdadır. Biz, 
tazminatımızda noksan .olmasın, ziyade olursa 
bittabi 'Devletin Hazinesine girecektir, ıbirşey 
zayi etmeyiz. Fakat nloksan hesabederlselk isa
betsizlik göstermiş oluruz, dedik. Pek dakik 
olarak hesabettik. Varidatımızın (bundan fazla 
'olmasına üımitvarız. 'Noksan olmıyacaktır. 
Masrafa ıgelince: 'Efendiler bugün Maliye Ve
kâletine merbut 146 tane dairei hesalbiye varıdır. 
Bütçe Ibu 146 dairei hesa'biyeye tevzi uluna
caktır. Onların da mülhakatı 'vardır. Onlar da 
mülhakata tevzi edeceklerdir. (Demek ki bütçe 
hiç olmaz'sa dört yüz kadar devairi hesabiyede 
tatbik (olunacaktır. Bu ıbütçenin santimi santi
mine sarfına imkân var mıdır? Yaıhut santimi 
santimine hesah ederek ısarf edipde hiç tasar
ruf (olmıyacak derecede miktarı 'hakikiyi (gös
termek (mümkün lohır mu? Herhalde bütçenin 
masraf knsımımda yüzde «beş bir tasarruf oluna
caktır ve 'şimdiye kadar tecrübeler de bunu 
.göstermiştir. ıHattâ bendeniz size 'bir misal arz 
edeyim: Avrupa'dan ıgelecek mütehassıslar için 
bir milyon lira tahsisat kabul ettik. Martta iki 
gün ikalmuştır. Daha 'mütehassıslar intihaıbedil
medi, daha ıgelmedi. (Bunlar intihabedilecek, 
mukaveleler akdoiuınacak; Oradan harcırahları 
verilecek, (buraya ıgelecekler, Iburada işe başlı-
yacaklarıdır. Maaşa (istihkak keşfedeceklerdir. 
Bu !bir milyon liranın lâakal 'beş yüz bin li
rası sarf olunamıyacaktır. Fakat senelik bir 
milyon lira 'olarak tahsisat koyduk. Binaenaleyh 
!bütçede (görülen hu açığı bu suretle kapatmak 
mümkündür. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Fakat bu 
tasarruf iyi bir tasarruf değil Cenani Bey! 
Marttan itibaren diyorsunuz, Sonra 'o'nu sarf 
edemiyorsunuz. 

ALİ CENANİ iB. (Devamla) — Başka tür
lü olmaz 'beyim. Dörtyüz dairei hesalbiyenin ma-

sarifatmı santimi santimine hesap tabiatiyle ka
bil .olmıyacaktır. Binaenaleyh biz 'bütçe açığı 
yok dediğimiz zamanı yekdiğerine tamamiyle 
mütenazır erkanı arz etmedik. Erkanı arasında 
bir tevazün .de arz .etmedik. Biz hakikati ifade 
etmek istiyoruz ve diyoruz ki, 1340 senesi ızar-
fında hariçten para tedarikine ımulhtacıolmıya-
cağız. Kendi varidatımızla kendimizi idare ede
ceğiz. Tevazün hudur. 'Hakiki tevazünü ifade 
etmek istedik, hakiki tevazün Ibundan (başka bir-
şey olamaz. 

Duyunu Unıumiyenin takasıtı seneviyesinc 
gelince: Henüz talksimi duyun yapılmamıştır. 
Takasiti senevi miktarı henüz malûm değildir. 
Bizim hissemize oıe düşecek? Bundan ne kadarı 
ve ne 'şeraitle tesviye .edilecek? Bu malûm de
ğildir. iBinaenaleyh .bu husus için 1340 senesi 
bütçesinde tahsklat konulmasına ihtiyaç yok
tur. 1341 senesinde ısarf .edilecek 'bir parayı 1340 
da (gösteremeyiz. İBinaenaleyh (biz 1340 da sarf 
edeceğimiz parayı teshit, alacağımız varidatı 
tahmin ettik. 

Hulâsa son sözüm efendiler, Türk (Cumhuri
yetinin ilk bütçesinde açık yoktur. 1340 senesine 
kemali emniyet ve itimatla 'girebilirsiniz. (Bra
vo sesleri). 

REİS — Hasan Fehmi Efendi. (Kastamo
nu) - (Yok sesleri). 

ZEKİ B. (îGümüşane) — 'Muhterem arka
daşlar ibütçe ıbir milletin serveti umumiyesinin 
miyarı ve mesaisinin ölçüsüdür. Bütçe ölçüsü 
•olduğuna nazaran mizanı ise adalettir. Hükü
met kaıvanini mevzuasını ımileltkı üzerinde siy-
yancın tatbik etmez ve 'temini adalete sailk olan 
müsavatı mütlâkayı gözetmezse ne dâhile, ne de 
harice karşı (İşitmiyoruz sesleri). Efendim 
af edensiniz (boğazımda rahatsızlık ıvar. (Allah 
şifa versin sesleri) 

MAHMUD B. (Sürd) — Affediyoruz Zeki 
Bey. 

RAG-IB B. (Kütahya) — Müsavatı mut
laka mı buyurdunuz efendim ? 

ZEKİ B. (Devamla) — Efendiler altın, 
gümüş madeninin içerisinde yattığımız hal
de memlekete bakarsanız, mıilletimizin fakrü 
sefalet içerisinde inlediğini görürüsünüz. Ha
yatı iktisadiyemiz'in hiçbir suretle temini in
kişaf mı nazarı itibara almıyoruz. Memleke
timizin kabiliyet^ ziraiyesi; bendeniz iddia ede-
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b'ilirion ki, eeıanibijn gözlerini 'kamaştırdığı hal
de biz unumuzu Avrupa'dan getirmek ıztıra-
rında bulunuyoruz. Hayatı iktisadi Ve zirai
mizin temini inkişafı için vekâlet acaba ne 
gibi bir vazife ifa etmiştûr? Ve halka şimdi
ye kadar gözle görülür, müfid ve müspet bir 
fayda terdin edebilmişler ani? Bugün iktisadi 
hayaJti'mıızdan bahsediyoruz. Görüyoruz ki, bir 
tarafta Hereke Fabrikası memlekete- 'bu kadar 
menafi temin edecek yerde ve bugün senevi 
200 bin metre kumaş vücuda getirdiği halde 
muattall b'ir isurette yatıyor. Beri tarafta Kes
kin Kibrit Fabrikası Recep Beyin himmetiyle 
Hükümetin tahtı himayesine alındığı ve inki
şaf ve tealisine gayret edildiği halde acaba 
diğer yerlerdeki bir fabrika neden bu himmet
ten mahrum kalsın? 

Efendililer (1260) tarihinde Amerika bezi 
yapmak için vücuda gelen Hereke Fabrikası, 
bir zamanlar memlekete hizmet etmiş ve on
dan s'onra da Sarayın zihaşımet azametine hiz
met etmiştir. Harbi Umuminin riçerisinde Al
manya'dan celbediİen birçok makinalar ve 
birçok alât, - edevat bugün fabrikada henüz 
açılmamış duruyor. O fabrika bugün noksa-
niyle beraber memlekete 20O bin metre kumaş 
temin ediyor, çorap, fanila, fes, halı da baş
kadır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Almanya'dan 
gelen îznıit Fabrikasıdır. 

ZEKİ B. (Devamla) — Beyler! Bendeniz 
öyle görüyorum ki, Hükümet metfun 'olan me-
nalbii tabüyemizden istifade edecek yerde b'üt-
çeısıini kapamak ?ıein halkın elindeki serveti 
zatiyesinden istifade eitmek yolunu tutmuştur. 
Zira bütçemizin 'heyeti umumiyesi zavallı 
köylümüzün arkaısından çıkıyor. Zemginleri-
mriz ise bundan hiçbir şey kaybetmiyorlar. 

Hükümetin hulâsai beyanında yalnız şun
ları gördüm. Tanminat, temenniyat ve zaman. 
Efendiler, bütçemizin heyeti umumiyesi tah-
minattan ibarettir. Hükümet varidatı umu-
rrtfjyesini 119 milyon göstermiştir. Bendeniz 
bunu noksan buluyorum. Masar'ifatı ise 129 
milyon göstermiştir. Bendeniz bunu da gayet 
noksan buluyorum. Kendi noktai nazarım Hü
kümetin masarifatı 1340 senesi için 140 mil
yon liradır efendiler. Acaba Heyeti Vekile 
ve Hükümet bizi temı'n edebilir mi, ki, 13401 se

nesi zarfında bizden tahsisatı munzamma is-
temi'yecektir? Birbirimizi kandırmıyalım, halkı 
hiç kandırmaya çalışmıyalım. Zira bendeniz 
çok iyi biliyorum ki, 1340 senesinde 'memle
ketin hayatı iktisadi ve ziraüyesinin temini 
için, birçok paraya ihtiyaci'mız vardır. Ko
misyonlar için bütçemiz de bugün kabul etmiş 
olduğumuz birkaç milyon Mira vardır. Onları 
bu bütçenin müfredatı içerisinde görmediğim 
için mütehayyirim. Her halde bütçemizde ki, 
masarif (140) mJlılyon liradan aşağı değildir. 
Masarif atımız (140) milyon lirayı bulduğu hal
de varidatımız (115) milyon lira bile değil
dir. Beyler! Hükümet, ve Maliye Vekili Muh
teremi Beyefendi!, bugün Aşardan 4 - 5 milyon 
lira fazla varidat temin edebileceğini bu kür
süden millete bildirdiler. Bendeniz de şunu 
iddia ediyorum kil, eğer rüsumatı ve rüsumat
taki muamelâtı hüsnü suretle idare edersek 
(15) milyon lira daha fazla varidat temin 
edebiliriz. Bu, hepimizin bıiıldiği bir hakikat
tir. Burada bunun teferruatına girişmiyece-
ğim. Maliye bütçesinin müzakeresi esnasında 
Heyeti Celilenize arz edeceğim. Hükümet 
bize vadiva'itlerle beraber birçok vazife ifa 
edeceğini, memleketimizi gül, gülüstana çe
vireceğini bijdâriyor. Biz bunu pek çok te
menni ediyoruz. Fakat bunu babam dinlemiş, 
ben de dinliyorum. Belki benden sonraki evlâ
dım da dinliyecektir. Bu öyle bıiır şeydir ki 
seneden seneye teselsül eder, geçer, gider. Belki 
bu hakikati hiçbirimlizin gördüğü yoktur. Za
manın ramü şefkati yoktur. En büyük felâ
ketler içerisinde, en büyük inkılâplar içerisin
de bu millet kendi iktisadi müesseselerinden 
istifade etmiştir, kendi mevcudiyetini göster
miştir. Bu millet en büyük yokluklar içeri
sinde inkılâbını vücuda getirmiştrir , düşmana 
galebe çalmıştır ve <onu kahrü tedmir etmiş
tir. O zaman elimizde ne vardı? Efendiler o 
zaman düşman kadar teçhiz edilmiş bir kuv
vetimiz mi vardı? Onun kadar paramız mı 
vardı, bu inkılâp Vücuda geldiği zaman ne
yimiz vardı? Efendiler yalnız milletin azim 
ve ıradesiydi ve milletin azmi!) ô inkılâbı yü
rütmüştür. Efendiler süngü inkılâbından son
ra bir inkılâbı idari isteriz. En ziyade muh-
tacolduğumuz inkılâp, inkılâbatı idariyedir. 
Türkiye Cumhuriyeti, medeni bir Hükümet ol
malıdır. Kuvvetli bir Hükümet olmalıdır. Hal-
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kın, milletin ihtiyacatı umumiyesini anlıyacak 
bir Hükümete ihtiyacımız vardır. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Onu sizin 
Kabine yapar. 

ZEKÎ B. (Devamla) — Ef emdiler, bütün 
fecayiıi maziye atfediyoruz. Her gelen gidene 
bir seyyiat atfediyor. Ondan dolayı vazifesini 
ifa için bir mühlet talebediyor. Eğer böyle 
devri daim içerisinde gelecek kabineler ta
rafından, diğer bir Heyeti Vekile tarafmdar 
uzun müddet sonra 'tekâmül ettirileceks^ 
doğru değildir. Millet, henüz ımüspet olarak 
bir şey görmemiştrır. Demin Mazbata Muhar
riri Beyefendinin çok güzel ifade ettiği glv' 
memleketimiz, bugün bir memur memleketidi> 
Nüfusu umumiyemizi (10) mil'yoın tahmin et
tiğimiz takdirde... (On iki milyondan fazlr 
sesleri) inşallah tahriri nüfusta (1.5) milyor 
olduğunu görürüz. Beyler söylediğimiz hep 
tahminattır. Muvaizzaf olarak (8Ö>) bıin memu 
rumuz ve (394) bin mütekait olduğunu - Bun
ların eytam ve eramil ve evlât ve ayalini hariç 
bırakıyorum. Ve binaenaleyh içerisinden jandar
ma ve asker haricolmak üzere hepsinin (476) bin 
memura baliğ olduğunu Maliye Vekili Beyin be
yanatından öğrendim. Nüfusu umumiyemizi 
(10) milyon kabul 'ettiğimiz takdirde (17) nüfusa 
bir memur düşüyor. Lâkin nüfusu umumiyemizin 
(6) milyonunu inas, (4) milyonunu zükûr ve 
(1) milyonunu da 'aceze ve malûl olarak kabul 
edersek efendiler! Yedi çalışan kol için, istihsa-
lât vücuda getiren kol için bir memur düşüyor. 
Zavallı efendi dediğiimiz köylü, yedi mesai sahibi, 
bir memur besiiyecektir. 

Efendiler, Hükümetteki bu memur fazlalığı 
nedir ve neden dolayı bu memur bolluğu bizde 
oluyor? Henüz memleketimizde idari bir inkılâp 
vücuda igetirmediğimiz için, vekillerin bâzı keyfî 
idarelerinden memleketin kanunlarını kurtara
madık. Zira bugün bir vekil kalkıvor, meselâ bir 
mahkeme reisini, bir valiyi, bir bilmem nevi azle
diyor. Çünkü elde bir kanun yoktur. O vekili*1 

reyi hudiyle tebdil ediliyor. Bir vekil, bu vali, 
bu kavmakam, bu defterdar ifayı vazife edeme
miştir. Ben, bunu azlediyorum divor. Bu suret
le her pıolen diğerininkimi tedbil ederken bunlar 
yekdi&erlini velvediyor. Bunları bir kanunla ni
çin tebdil etmiyor? İşte Hükümette böyle gayri-
kanuni azil ve nasıplar, idarei maslahatlar devam 
ettikçe bizde memurinin adedi günbegün teza-

j yüdedecefctir, günbegün fazlalaşacaktır ve hiçbir 
I zaman memurlarımız da hayatı memuriyetinden 
I emin olamıyacaklaırdır. 
I • Bir memur, kanundan ziyade âmirin keyfine 
I hizmet edecektir. Hükümet katı ve sarih adım-
I lardan ziyade lüzumsuz, hayalî ve evhamı birçok 
I şeylere tâbi olmuştur. Bunun için bir canlı mi-
I sal göstereceğim. Nitekim istanbul'daki istiklâl 
I Mahkemesi de buna bir canlı şahittir. Efendiler 
I Maliye Vekili Beyefendinıin beyan buyurdukları 
I veçhile bütçedeki açık sekiz milyon değildir. 

İZZET ULVİ B. (Afyon Karahisar) — Is-
I tiklâl Mahkemesini anlıyamıadık. 

ZEKİ B. (Devamla) — Bendeniz bu bütçe 
I açığını sekiz milyondan daha fazla görüyorum. 
I Evvelce de arz ettiğim gibi, varidatımızı da daha 
I fazla görüyorum. Yalnız burada nazarı hayreti-
I mi celbeden bir mesele varsa o da tuzdan bir m'il-
I von lira, âşarm yüzde ikibuçuğundan dört mil-
I yon lira, müskirattan beş milyon lira, nakliyat-
I tan bir milyon lira Resüim alınmasıdır. Efendiler 
I Tiannediyorum ki tuz insanlar için ihtiyacatı 
I umuımiyedendir. Köylü ise, hem kendisi yemek ve 
I hem de hayvanlarına yedirmek için çırpınmak-
I tadır. 
I Benim memleketimde bugün tuzun okkası 
I (23) kuruştur, beyler! Bununla beraber diyebl-
I leceğim ki, Hükümet, kabiliyeti iktisadiye ve 
I idariyesiriim en beliğ bir şaheserini meydana koy-
I muştur. Zira başka türlü temini varidata kabili-
I veti olmadığını gösterm'iştir. Öyle zannediyorum 
I ki, âşarm yüzde iki buçuğu bu Hükümetin mille-
I te karşı olan borcudur. Muhterem ve Mübec-
I cel Reisimiz Fethi Beyin Reisi bulunduğu Heye-
] ti Vekilede, bu kürsü milfletten, yine bu millete 
I açık ve sarih beyanatta buhmaraktan halkın 
I üzerinde aşarın yapmış olduğu .müthiiış tahriba-
I ti nazarı dikkate alaraktan bunun yüzde ikibu-
I çuğunu tenzil edeceklerini tasrih buyurmuş-
I lardı ve bunu memleketin ücra köşelerine ka-
I dar duyurmuşlardı Bendeniz, öyle zannediyo-
I rum ki, bugün ismet Paşa Heyeti Vekilesi, o 
I zaman kendisi aynı Kabinede Hariciye Vekili 
I bulunduğu halde ve kendileri buna o vakit mu-
I vafakat ettikleri halde ve bugün Heyeti Vc'ki-
I lede reis olduğu halde güya memlekette, başka 
I bir varidat bulamamış gibi, fakir millete vade-

dilen yüzde ikibuçuktan hâsıl olan dört milyon 
lirayı da vermekten! kıskanmıştır. İsmet Paşa 

I Hazretlerimin aflarma mağruren 'diyeceğim ki 
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bu yüzde ikibuçuk bu millete, bâdeıma '«ismet 
Paşa Vergisi» olarak kalacaktır. 

Gelelim Müskirat Rüsumuna : Beyefendiler 
ben mutaassıp değilim. Ben bu 'lâkırdıyı bura
da hulûskârlık için söylemiyorum. Hayatı be
şeri düşünüyorum, yani düşündüğüm bir me
sele vardır. Hasis bir para uğrunda bu hayatı 
nasıl feda edebilirsiniz? Hiçbir hükümet tasav
vur etmem ki tebaasını sefahate ve tereddiye 
mecbur etsin. Efendiler bendeniz, bugünkü va
ziyet dâhilinde Müskirat Kanununun burada 
münakaşasını bile, Karesi Mebusu Muhteremi 
Süreyya Beyin çok iyi buyurdukları veçhile 
çok fena .gönmekteyim. Zira henüz kanun mev
cut iken, lâf zan tatbik edildiği halde - Fiiliyat 
yoktur - lâfzan tatbik edildiği halde bile büt
çenin içerisinde bunun için nasıl bir yer tah
sis edilmiştir. Eğer istihbaratı âcizâneıme göre 
Müskirat Resmi Bandrol usulündeki kapalı şişe
lerde satılacaksa o vakit ya hep, ya hiç diyo
rum. Zira bendeniz kanunun kaldırılmaması 
taraftarıyım. Kaldırıldıktan sonra taımamiyle 
kaldırılması taraftarıyıım. Bundaki esbabı arz 
edeyim beyler! Kapalı şişelerdeki müskirat bi
zim Anadolu'nun saadet yuvalarını söndüre
cektir, yıkacaktır, «mahvedecektir. Misal arz 
edeyim. Ben sigaraya nasıl alıştım? Ben küçük 
iken ilk evvel sigarayı babamım tabakasından 
aldım ve içtim. Baktım ki pederim sigara içi
yor, iyi bir şeymiş gibi içiyor diye ben de içi
yordum. Hiçbir peder tasavvur edreımez ki ev
lâdına, gel olum sen bu sigarayı al, iç desin. Rakı 
da bugün böyle başlıyacaktır. Efendileı* ıkapa-
lı şişe içerisinde satılan rakıları kabul ettiğiniz 
taktirde hükümet alenî serhoşluğu menetmiş-
tir ve hiçbir yerde kimse serhoş olaraktan so
kaklarda gezmiyecektir ve meyhane naımyle 
birşey olmıyacaktır. Şişesini alan saadet yuvası 
telâkki ettiğimiz evine gidecektir. Orada kade
hini dolduracak keyfini çatacak çocuğu gede
cek, evlâdı gelecek, bir de ona verecek. Serhoş-
luk arabacılığa benzemez. O hükmünü yapar. 
Bugün kndisi alışmıştır. Yarın çoluğunun, ço

cuğunun felâkettim evlât ve ayalinin sefaletini 
ihzar edecektir. Bunun için kanunun kalkma
masını temenni edeceğim. Kanunu keımafissa-
bık şiddetle tatbik edilmesini isterim. Lâkin 
bu kanun tatbik ediliyor mu? Hiçbir vakit bey
ler... Bendeniz üç ay evvel istanbul'a gitmiştim. 
O vakit bir dirhem rakı değil 'konyak görcm>Q-

niştim. Bu sefer istanbul'a gittim. Evve'.den 
İstanbul'da rakı denildiği vakit, bira denildiği 
zaman bir birahanede içiliyordu. Şimdi ise lo
kantası meyhanedir, hanı meyhanedir, biraha
nesi de meyhanedir. Rakı serbest bir surette 
her yerde satılıyor ve rakı bugün serbesttir 
efendiler!... Ben bunu gördüğüm zatman yalnız 
kanunun hâkimiyetini, kanunun âımiriyetini 
düşündüm. Siz burada kararlar verdiğiniz hal
de cfnun suveri tatbikiyesini düşünüyor musu
nuz? Yalnız onun suveri icraiyesine bilmem dik
kat Duyuruluyor mu? Kanun birer Bâziee ke
silmiştir. Polisleri kandırmışızdır. Bizden evvel 
vazıı kanun olan evvelki Millet Meclisinin bunu 
koymaktaki gaye ve arzusu tatbik edilmemiş
ti?. 

HACI BEKİR EF. (Konya) — Meclisin kar
şısındaki Merkez Lokantasında alenî satılıyor, 
aleni içiliyor. İstanbul'a ne hacet, uzağa git
me, Meclisin yakınındaki lokantaya bak! 

ZEKÎ B. (Devamla) — Bunda buıkadar sui-
istimalât olduğunu görüyorum. O halde diğer 
kanunlarımız da aynı nisbetde tatbik ediliyor. 
Bizim başlımıza ne vakit gelirse o vakit diğer 
kavanini devletin de ne suretle tatbik edilmiş ol
duğunu görüyoruz. Mazbata Muharriri Bey Reji
yi 1340 senesinde kaldıracağız dediler. İnşaallah 
bunu kaldıracağız. Rejinin memlekete yapmış 
olduğu fenalığı bendeniz burada uzun uzadıya 
izaha lüzum görmüyorum. Heyeti Celilenizin de 
•malûmudur. Yalnız hükümetin bütçesinde re
jinin kalkacağına dair en ufak bir şey gönme-
mişimdir. Bunu hükümetten anlamak istiyorum. 
Bir de vergi rüsuım ve tekâlifi saire hakkında 
ufak bir mikyasta Meclisiâlinizi tasdî edece
ğim. Bu vergiler Sultan Fatma devrinden kal-
ımıiş şeylerdir. Yani bir asırdan beri devam edi
yor. Bunların kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı 
gibi halkın yapmış olduğu şikâyet ve feryadı 
nazarı dikkate alarak mevcudiyeti idariyesini 
bildiren Cumhuriyet Hükümeti Mâliye Vekâle
tinin artık bu kanunları tatbik etmemesi lâ-
zımgelir. Zira bugün Cumhuriyet ilân eden bir 
millet hükümetinde bu kanunların birçok ak
samı yüz karasıdır, başka birşey değildir. 
Efendiler, Heyeti Celilenize ufacık bir »mikyas 
arz etmek isterim. Temettü Kanunu mucibinice 
mahiye altmış lira alan bir tüccar kâtibi hükü
mete senevi (159) lira (60) kuruş verecektir. 
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Bunun maiyetinde bulunduğu tüccar ki senevi 
yüz binlerce lira devir yapar ve binlerce lira 
kazanır. Onun verdiği temettü de 30 - 40 lira 
arasındadır. Çünkü beride zavallı kâtibin aldı
ğı maaş malûm ve- .muayyendir. Ondan birsey 
saklanamaz. Onun efendisi olan tüccar ise is
tanbul'un her hangi bir yerinde şöyle dolap gi
bi bir yerde oturur, ımahiye yirmi beş lira bir 
icar verir ve beri tarafta sermayesini istediği 
gibi devrettirir. Havai olarak binlerce lira ka
zanır. Yalnız kanun onun oturduğu odanın 
icarından veyahut apartmanda oturduğu oda
nın icarından mahsuben bir para alır. Hattâ 
ondan sarfınazar ediniz şuradaki çarşıya ıteşrif 
edecek olursanız bir kahveci ile buradaki en 
büyük bir tüccarın vermiş olduğu temettü ara
sında yüzde 200 - 500 fark vardır. Efendi fa
kirdir, kahvecidir. Fazla veremez. Büyük tüc
car zengindir fazla verir. Maliye Vekili Muh
teremi Beyefendi istikrazı dahilî hakkında büt
çeye iki milyon lira koyduğunu ifade buyurdu
lar. Bendeniz (kendi noktai nazammca bu istik
razı dâhili tahvilâtı 37 - 38 lira arasında teda
vül ediyor. İstikrazı dâhiliyi bu suretle imha 
etmek istikrazı dalhiliye para verip almakla bu
nun kıymetini, derecesini yükselteımeyiz, bilâ
kis alçaltım. Bendeniz bu kürsüden Maliye Ve
kili Beyefendiye arz ediyoruım iki 'bunun 'başka 
suretle yolları mevcuttur ve vardır. Nitekim 
Fransa'da, Yunanistan'da birçok yerlerde ya
pıldığı gibi biz bugün bizim hükümet de istik
razı dâhiliye iki milyon lira ayıracağına bir 
milyon lira ayırsın ve bu bir milyon lirayı altı 
kişiye piyango suretinde tevzi etsin ve herbirine 
ikiyüz bin lira mükâfat versin ve üçyüz ıbin li
ra amortisman kabul etsin ki bunun ımecımuu 
yarım milyon lira ed<er. Eğer bu, bir milyon li
ra olursa aynı suretle tekabül ve teadül eder. 
Bugün Maliye Vekilinin yalnız bu suretle vu-
kubulacak 'beyanatı üzerine yüz, lirası (38') li
raya giden istikrazı dâhili tahvilâtı yarın (60) 
kuruştur. Efendiler, 'hükümet bir ımilyon lira 
fedakârlık etse (80) kuruştur ve 'bunu, taah-
hüdeden müessesatı maliyeler de mevcuttur. 
Buna ufak bir ımikyas olarak arz edeyim ki, 
bugün herhangi bir zatıımühteremin cebinde 
şimendifer tahvilâtları Mısır tahvilâtları bol, 
boldur mebzuldür. Bunun hiçbir faizi ve ver-

sgisi olmadığı halde hiçbiriniz en muhtaç» za
manlarda satmaksınız. Çünkü hükümetler ta
rafından, bankalar tarafından kredi edilmiştir. 
Aynı zamanda müessesei ticariyeye gittiğiniz 
zaman belki bunun fiyatının rub'u derecesinde 
bir para istikraz edebilirsiniz ve bizim istikrazı 
dâhilimizi de aynı şekle 'koymak için hiçbir 
güçlük yoktur ve ımill'et için de istifade vardır 
ve milletten de bundan sonra istikrazı dahilî 
akdedebiliriz. 

Muvazene! Maliye Encümeninin lâyihai 
umumiyesinde onaltmcı madde nazarı dikkati
mi eelbetti. Burada deniyor ki : «1325 senesin
den itibaren zürraa verilmiş olan nukud ile 
alât ve edevatı ziraiye bedelleri Ziraat Banka
sına devredilmiştir. Iş'bu tavizattan Ziraat-
Bankasmca vukubuldukça bankanın ımatlübatı 
atikasmdan mahsub icra edilecektir.» Burada 
iki ımatlübatı atikadan maksadı bendeniz 'başka 
türlü telâkki ediyorum. Acaba Muvazene! Ma
liye Encümeninin noktai nazarı bu mudur? Ya
ni Düyunu gayrimuntazama imidir? Yoksa 'hü
kümetin Ziraat Bankasına olan 'borcuna mahsu
ben imi veriyoruz? Ziraat Bankasının maliye
den yalnız vermiş olduğu paraya mukabil mat-
lubatı, son nakden verilen iki milyon liradan 
maada (855 847) lira kalmıştır. Düyunu gay-
rimuntaz'amadan ise (4 446 962) lira kalmıştır. 
Beyefendiler, yekdiğerinin ihtiyacatma müteka-
bilen almış olduğu bir meblâğ ki milletin ver
miş olduğu bir paradır. Kendi ziraatinin, kendi 
sanayiinin terakki ve inkişafı için milletin ema
net suretiyle vermiş olduğu bir meblâğdır. Bu 
paraları Hükümet hangi hak ile ve hangi su
retle alır ve yeddi gasbma geçirir ve onu düyu
nu gayrimuntazama meyanına ithal eder? Bu
nu hiç kimsenin aklı kabul etmez. 1305 senesin
den itibaren bunun içerisinden alman, yekûn 
(1 308 144) liradır. Mütebakisi için Hükümet 
paraya muhtaç kaldıkça Ziraat Bankasının 
gırtlağına basmış. Elinden bütün menabii vari
datı almış ve zapdetmiş, ondan sonra da düyu
nu gayrimuntazama diye bir hesabı cari çizmiş. 
Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum ki 
ricali Hükümet ve mümessili millet olan Meclisi 
Âliniz ve Heyeti Celil'eniz temsil ettikleri mem
leketin hissiyatını, tahammülünü nazarı dikkate 
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REİS — Efendim on dakika teneffüs için 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,13 

ÎKtNOÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 3,55 

REİS — Fehi Bey 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Efendim Celseyi açıyorum. Buyu
run Vâsıf Bey. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar, Meclisi Âli tarafından tetkik edilen bütçe 
şimdiye kadar muhtelif arkadaşlarımız tarafın
dan erkâmın delâleti itibariyle ihtiva ettiği 
noksanlar teşrih edilerek izah edildi. Bütün me
deni milletlerde mevcudolan tariflere nazaran 
bütçe yalnız bir devletin varidat ve masarifa-
tını tesbit eden, rakamlarını gösteren, parasını 
gösteren bir kanun değildir. Bütçe istinadettiği 
devletin siyasiyeti umumiyesini, bilhassa dahilî 
siyasetini ve dahilî siyasette tatbik edeceği hu-
tutu, efkâr ve esasatı gösteren bir düsturu mü
himdir. Bu itibarla bütçeyi tetkik ederken; biz 
bu bütçeyi1 getiren Hükümetin, Cumhuriyeti
mizin umdeîeriyle ve Cumhuriyetimizin esasa-
tiyle ve Meclisi Âlinin kemali katiyet ve 
azmiyle ilân ettiği çok aziz ve kutsi umdelerle 
ne derecelere kadar kabili telif olduğunu tetkik 
etmek lâzımgeli'r. 

Arkadaşlar, yani bir hayata, yeni bir var
lıca kavuşmak için en büyük hamlelerle ortaya 
atılan bir Türk Milleti vardır. VP bu milletin 
ve büyük vatanın meydana getirdiği bir devlet 
vardır. Bunun âtisi vardır; bunun âtisini temin 
vazifesini ifa etmekle mükellef olan Meclisi Âli 
ve onun muhassalai efkâr ve amali1 olan Hükü
met vardır. Acaba istikbal hakkında, memleke
tin ve milletin âtisi hakkında Meclisi Âlinin 
ilân etti'pü esasları, umdeleri' bu bütçe temin et
mekte midir? Yoksa arkadaşlar, Hükümetin ge
tirdiği bu bütçe, binlerce Türkün kanı bahası
na elde edilen en büyük bir neticeyi öldürebile

cek bir mahiyette midir? Bunu tetkik ve tesbit 
etmek lâzımdır, ve mütalâatımı bu noktai na
zardan Meclisi Âliye arz edeceğim. Milletin bir 
vekili sıfatıyle kanaatlerimi bu serbest kürsiden 
kemali vuzuh ve şerbeti ile ilân etmeyi vatanî 
ve vicdanî bir vazife telâkki ederim. (Bravo ses
leri1) 

Arkadaşlar milleti yürütmek için tesbit edi
len yollar ancak kanaatlerin açık ve sarih söy
lenmesiyle ve bu açık ve samimi kanaatlerin te-
sadüm etmesi ile taayyün edebilir. Yoksa haki
katler gizlendikçe, yoksa hakikatleri1 söylemek
te tereddüt devam ettikçe ve hakikatler söylen
medikçe ve milletin ruhu, kalbi böyle marîz kal
dıkça, emin olunuz ki omuzlarımıza aldığımız 
yüklerin dehşeti karşısında yarın millet ve tarih 
tarafından tel'in edileceğiz. Herkesin kanaatine 
derin bir hürmetle mütehassisim. Arkadaşlarım
dan kemali hürmetle rica ediyorum, kanaatleri
mi söylerken samimî bir ruhun ifadesi olarak 
telâkki etsinler. Muarrız olanlar yine bu kürsi
den kanaatlerini beyan buyururlar. Münakaşa 
ederiz, söyleşiriz. Nihayet husule gelecek olan 
ekseriyetin neticesi hak ve hakikat yoludur. 
(Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Mütarekenin fecî gün
lerinde Türk Milleti kendi varlığını kurtarmak 
için yüksek bir cihad yaptı. Bu cihadın netice
sinde kendisini' ezmek istiyen düşmanları ezdi, 
düşmanlarla beraber yürüyen, düşmanlarla be
raber milletin varlısına kasdeden Sultanı vıktı, 
saltanatı yıktı ve bir Teşrinisani kararı ile sal
tanatın ebediyen gömüldüğünü ilân etti. (Al
kış) İkinci Meclisi Âli, mevcudolan bu şekli, 
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bu şekli fiiliyi sarih olarak tevsim etti; Cum
huriyeti ilân etti ve bundan sonra Türklüğün 
mukadderatına yalnız milletin vâzıülyed olabi
leceğini katiyetle, vuzuh ile bütün cihana ve 
bütün millete bildirdi. Bunu ilân eden Bir Teş
rinisani Kararı - bilmiyorum arkadaşlar hangi 
esbabın tesiri tahtmdadır ki - natamam kaldı. 
Cumhuriyeti ilân ettiğimiz zaman, Cumhuriye
tin ruhu esasini, Cumhuriyetin mevcudiyetini 
daima tehdidedebilecek olan, daima tehlikeye 
bırakabilecek olan bir müesseseyi ortadan kal
dırmaya lüzum görmedik. Fakat arkadaşlar 
Cumhuriyeti1 ilânımızın akabinde idi ki : Asır
lardan beri bu milletin başına bir belâ olarak 
yaşıvan, sefahat içinde yaşıvan, zevk içinde 
yaşıyam !bu müessese yine hareketle 'gelmek, yi
ne eısıkıi saltanatı 'elide etmelk arzrasunâ düştü. 
Meclisi Âliniz yavaş yavaş teressüm eden bu 
tehlike karşısında emir buyurdunuz, İstanbul'a 
gittik. Arkadaşlar vicdanlıma itimat tayu.ru-
ınuız, samimî olanak söylüyorum, müşahedeme 
vıe tetkikatımıa istismıaden söylüyorum. Yaktığı
nız müessese en felâketli bir 'gününüzde tekrar 
'başnnıızda belâ olmak için hazır ve (müheyya 
durmaktadır. (Allah helalarına versin sesleri) 
Aralarında yaptıkları husuısi meclislıerinde, ra
kı meclislerimde, idarei akdah •ettikleri zaman
larda «Yaşasın saltanat» diye 'bağırmaiktadır-
lar. (Allah kahreylesin sesleri) Halife caımie 
selâmlığa gidenken halen rikâib yapmaktadır. 
Sağında süvari solumda müzik, arkasında aske
rî bölükleri bir debdeibe ve tantana ile Selâm
lık Reıs'mıine 'gitmektedir. Saltanatı yıktık, fa
kat saltama/tim millet karşısında timsali olan 
Saray, bütün. haşmet ve debdebesi ile yaşıyor. 
Ne yazık İki; ta haşmetin ve debdebenin memı-
baı oilan parayı bu zavallı, 'bağrı yanık mület 
veriyor. 

ALİ SAÎB B. (Ko'zan) — Omu da yıkaca
ğız. 

VASIF (B. (Devamla) — Yarım bizi yıkmak 
için, yarın em matemli zamanlımızda düşman
larla 'beraber otîaralk hazır dunaın bir (müessese
yi kendimiz hayat vererek yaşatıyoruz. Arka
daşlar samimî olâraik söylüyorum. Kendimizi 
aldatmayalım, milletin .karşısında büyük bir 
mesuliyet deruhde eıttilk. Yarın zayıf bir zama
nımızdan 'istifade ederek ortaya atılacak olan 
ta ımüesseseınin husule getireceği fitne içerisin

de 'Türk ıkanları dökülecek olunsa kaarii 'ola
lım iki, bunların 'bütün vebali bizim omıu'zu-
muzun üzeninde olacaktır. Mütarekeden onıbir 
sene evvel ilân edilmiş olan bir meşrutiyet var
dı. Fakat sonra ne oldu? 

Arkadaşlar, ıo Meşrutiyet ezildi, maihvedildi, 
hürriyetler unutuldu ve Saray ve Halife düş
manlarla bir olarak ıbu milleti ısefil ve zelîl bı
rakmak için her türlü harekette talunımaiktan 
çekinmedi. (Bravo 'sesleri) Yarın arkadaşlar 
zannetmiyorum ki, tahmin etmiyorum ki, ve 
hiçıbirimiiz ümidedemeyiz ki, bu hain müessese
nin her hangi bir 'hareketi karşısında biz lâka-
yıt 'kalacağız. Hayır arkadaşlar. Silâhla, (kahir
le, cielberrutla onlarım, kafalarımı ezeceğiz. Fakat 
ezerken yeniden dökülecek olan masum Türk 
kanılarının vebali sizin omuzlarımızda kalacak
tır. (Doğru seısıleri) Muhterem (arkadaşlarım, 
hep bilirsiniz. Bundan altı, yedi asır evvel Hı
ristiyanlık müttehit bir kütle olarak, bütün .is
yanı, bütün tuğyanı ile aziz dinimize, İslâmlı
ğa hüeuım etmişti. Hıristiyanlığın teşkil etmiş 
olduğu bu Ehlisalip ordularının doğrudan doğ
ruya maksat ve gayesi İslâm 'dinini cihandian 
•kaldırmalktı. Asırlarca çalıştıiLar, milyonlarca 
sürüler aziz İslâm diyarına gelerek ikanlar dök
tüler. Kudüs'e girdiler ve Mâm Dinini mahvet
mek için bütün kuvvetlerini sarf ettiler. O 'za
man bu seri tahacümün karşısında İslâm dini
nin raisi olarak bulunan halifeler Bağdat sa
raylarında cariyelerle, iyşünıuş ile meşgul olu
yorlardı. Bu akını durduran (Kılıçaslan) ve 
(Seılâhaddini Eyyuıbî) Halife değildi. Fakat 
elinde [kudreti, eisımaniye, hükümet vardı ve o 
kuvvetin tesiridir iki; Ehlisalip durdu, yıkıldı 
ve İslâm kurtuldu. Ve Kuran kurtuldu. (Bra
vo sesleri) O ıhalde arkadaşlar, elinde eismani 
bir ıkudreıt olmayan her hangi bir seyii tehacü
mün karşısında yine sarayına .kapanmaktan 
başka elinden ıbirşey jgeılmiyen halifemin Türk 
Cumhuriyetinin aziz siyaseti dahilinde mânası 
nedir ? 

BİE MEBUS — Bid'attir, bid'at. 
VASIF B. (Devamla) — Arkadaşlar, aziz 

dini kurtaracak olan ve daima Türk'ü yüksel
tecek olan doğrudan doğruya Meclisi Âliınizdir. 
Vatanla 'birilikte din taarruza uğrayacağı zaman 
ancak Meclisi Âli ve ta Meclisi Âlimin mey
dana getireceği hükümettir ki, bu seli durdum-
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bilecektir. O halde <ar!kadaşlar, fhâkilkatı £eda 
etmiyelim; ş'etkftl üzenimde ısrar etmiyelim. İd
dia 'ediyorum ve münakaşaya bazınım, İslâm 
dinimde ımeveuddimıyan 'bir esası yalnız tarihî 
bir .ananeyi takibederek devam eden bir şekli 
kabul ederek, kendimizi aldataralk hakikati fe
da etmıiyelim, varlığımızı , tehlikeye düşürmi-
yelim ve bu «avallı Türk Milletini tekrar kan
lı 'ihtilâller ve iğtişaş karşısında bırakınıyaiiim. 
(Bravo Vasıf Bey sesleri) O halde arkadaşlar, 
Türk Cumhuriyetinin ve bu Meclisi Âlinin tasdik 
edeceği bütçede, hilâfetin yeri yoktur. Hilâfet 
için bir tek tahsisat bu Türk Milletinden alınarak 
verilemez. O hilâfet ki, bugün saltanatı ile, sa
rayı ilıe yaşıyor. Yarın tekrar milleti tahlkimet-
mek için, tekrar esir 'yapmak içıin bütün kuvve
tiyle 'harekete gelecek ve birçok Tür'k ikanıla-
rınım dökülmesine sebebolacalktır. Arkadaşlar 
sizi, bu inkılâbı yapan Büyük Millet Meclisi
nin fedakâr mebuslan ısıfatiyile hakilkata davet 
ediyorum. Milletin karşısında sarih bir yol çi
zelim ve diyelim M: Bundan ısıenna Türk Mille
tinin Türk Cumhuriyetinin bütçesiinde hilâfet 
için verilecek hiçbir tahsisat yoktur. (Bravo 
sesleri) Oumhuriyeti senelerden beri tesis ve 
ilân eden milletler, mefkurelerinin aşkı için, 
mefkurelerinin her hıamigi bir tehlike ihtimalin
den (kurtulması için eski yılktıklaîrı 'hanedanın 
azasını ıkendi hududu millileri dâhilinde ikamet 
etmekten memeden ikanunlar vaiz'ettiler. Demok
rasiyi, Hürriyeti mükerrer Ibeyanatlariyle ilân 
eden Fransız Cumhuriyetinin içerisinde Bur-
buın Hanedanı Kıraliyesinin Fransa'da otura-
nuyacağıma dair bir kanun vardır. Çünkü on
lar iyi takdir ederler ki om beş yirmi İkisi için 
gösterecekleri şefkat ve merhamet neticesinde 
mensıulböldulkları kütlei içtimaiye ve millet için 
temlike ihtimalleri vardır. Evet, tehlike ve fe
lâket ithimalleri vardır. Milletim selâmeti, mil
letin refahı her şeyden evvel azizdir ve herşey-
den yüksektir. Bunu temin 'etmek için ımerma-
meıt hislerine kapılımalktansa bumu temin ede
cek vesaite hemen bugün tevessül letmeliyiz.; 
(Bravo sesleri) Muhterem arkadaşlarım hep 
bilirsiniz ki, Sultan 'Selimi Salis devrinden iti
baren imparatorluğum, muünderis Osmanlı İm
paratorluğunun düştüğü indiraıstan kurtulması 
için mücedditler cılktı. Memleket dâhil'inıde 
ıslahat yapmak istediler. Osmanlı İmparatorlu
ğumu mütemadiyen yıkan, zayıflatan ve parça-
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I lıyaın Garib Medeniyetinin G>arb Hükümetleri-
I ain savletleri 'karşısında aynı .silâhla 'mukabele 
I etmek lüzumunu bir mahzı (hakikat >olara)k ka-
I bul eittiler ve 'Güilhame Hattı Hümayununu ilân 
I ettiler ve ıbir 'Tanzimat devresi başladı. Fakat o 
I zamıamın mücedditleri hakikati göraneikle bera-
I bar, zarureti takdir etmiş olmakla beraber hey-
I hat ki, ırulhlannda cüret ve cesaret yokmuş. Ye-
I ni esaslları kurarlarken, memleket ve milleti 
I ebediyen mesut etmek için düşündükleri esas-
I lan kurarlarken o esasların yanıbaşlarında 
I ısınlardan beri tecrübe edilen ve asırlardan be-
I ni zararlarından başka bir şeyi 'görül eımiyem 
I müesseseleri de ipka ettiler. İşte bu senelerden 
I beri bu milletin tevazünü içtimaiyesi içinde 
I mütemadi anarşiler meydana ıgetiren bu ikilik-
I 1er ımi'lletin efradını yekdiğerini düşman yaptı. 
I Terbiyei uımumiyemiızin 'esaslarını vaz'ederken 
I maarifin melkteplerini açtık ve o mekteplerin 
I yanalbaşmda baş'ka mercilere; başka idarelere, 
I >aşıka uısoılü tedrise talbi olan medreseleri bırak-
I tılar. Efendiler medreselerimiz bir zamanlar bu 
I meımleiketiin en yüksek adamlarını yetiştirmiş-
I lerdıir. Bunu bir haikilkalt olarak itiraf ediyorum 
I ve zatem de tarihî olan ıbir hakikattir. Fakat 
I sıon asırlarım Itefeâmülâtı (karşısında medresele-
I limizin mâna ve elbemmiyeti gittikçe kaybol-
I maya başladı ve niihayet o teceddüdü yapanlar 
I bu .hakilkata takdir ederek asrî esaslar dâhi-
I İmde Maarif mekteplerini vıaz'ıeıttiler. Fakat ne 
I oldu bilir misiniz? Medreseden yetişen arka-
I d aşlarımız maarif mekteplerinden yetişen arka^ 
I 1 aşılarımıza, maarif mektebinden yetişen arka-
I laşlarımız da medrese arlkadaş'larnmıza daima 
I yabancı nazariyle balkmaya başladıılar. Bunum-
I la beraber medreselerden yetişmekte olan genç-
I leri ide mekteplerimizden yetişen gençler istim-
I faf ile telâkki ettiler. Halbuki ne onun ve ne 
I de diğerinin hakkı yoktu. Her ikisi de bu 'mem-
I leketin halis evlâtlarıdır. Her ik'isi de bu mem-
r leketi seven 'evlâtları ve 'bu memlekete ihaneti 
j hiçbir zaman düşünmiyen evlâtlarıdır. Faıkat 
I tekâmül de, tedriste ıslahatın, Tanzimatı Hay-
[• rlyenin vücuda getirdiği ikiliklerdir ki, bu fa-
I aiayı meydana getirdi. Ve bu zavallı Türk Mil-
I leti senelerden beri kendisine saldıracak olan 
I düşmanlara karşı mukabele edecek ilken birbi-
I: rinıe düşmanlık yapma'kla vakit geçirdi. Bun-
[ dan sonra arkadaşlar, Türk Ouımıhuriyeıti, bu 
l ikiliklere müsaade edemez ve etmemedidir. 
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Memleketin terbiye siyaseti birdir. Obamda ve I 
bütün medenî m'Hetlerde kabul edilmiş bir ha- I 
kikaıtı katiye ve bir hakikati tarihiye vardır. I 
Bir Hükümıelt kendi milletinin 'efradını yük
seltmek için, terbiye etmek için 'çalışırken bir 
tek esası vaz'eder ve bu esası takibeder. Müt
tehit ve yeknesak 'bir terbiye dâhilimde aynı 
hisle, aynı emel, aynı arzu dile mütehassis olan I 
memleketin evlâtlarını yetiştirir. Ancak o ne- I 
si'ldir M, müttehit bir kütle olarak haricin sav
letlerine karşı 'gelebilir ve dayanabilir. Artık 
bu hakikati gördüğümüz gibi esbabıma tevessül 
'etmek, ilân etmek ve bunun çaresini tatbik 
mecburiyetindeyiz. Zaten 'arkadaşlar, tedrisa
tım ve terbiyenin tevhidi esası foıugüm Meclisi I 
Âlimizin teessüsünü meydana geıtirem umdeler- I 
den birisidir. Hepimiz bilirsiniz M, bu imtihalbat I 
yapıldığı zamam Hal'k Fırkası marnııma ilân et
tiğimiz umdelerden bhıisıi de tedrisatın ıtevhidi-
ıdir. Arkadaşlar, biz ancak hu şatftla milletin 
vekâletini istimal edebiliriz. Milletlin karşısın
da mebusluk hakkımı istimal .ettiğimiz zaıman 
bir taahhüt altındayız. Bu taahhüdü ifa etm'elk I 
şeref (borcudur. Millet bizıi intifoafoetımiş ise, I 
•ilân ettiğimiz umdeler dâhilinde tedrisatın tev- I 
hidi esasını kabul ederek intihaibeltmiştir. Bu- I 
nun hilâfında hareket ettiğimiz zaıman milleti I 
•aldatmış oluruz ve milleite karşı yalancı ve ri- I 
yakar bir vaziyette kalmış oluruz. Tasavvur 
edemem ve aklıma gelmez ki, arkadaşlar bu I 
hüyük sakaf altında birleşıen muhterem arka- I 
daşlarım da hep herıalber derin bir muhabbetle I 
birleşen muhterem arkadaşların hiçbirisi mille- I 
te karşı ifasına borçlu olduğu şeref borcunu ik
mal etmemiş olsun! O halde arkadaşlar, Hükü
metin bize getirdiği bütçe dâhilinde medrese, I 
mektep meselesi diye ayrı mercie tabi, ayrı ilim I 
ve irfan ve terbiye müesseselerini kaıbul ede- I 
meyiz. Bütün mekteplerim mercii Maarif Vekâ- I 
letidir. Bütün müessesatı ilmiyenin mercii Ma- j 
arif Vekâletidir. Bumdan sonra mektep, ımedre- I 
se meselesi yoktur. Türk Milletinin nesillerini I 
yetiştirecek bir tek ilim ve terbiye müessesesi I 
vardır. Bunu ilân etmek ve bütçemizde tatbik I 
etmek mecburiyetindeyiz. Muhterem arkadaş- I 
lar, Tanzimatı Hayriyenin, hu meımileketin uz- I 
viyeti siyasiye ve içtimaiye dâhilinde tahribat I 
yapmak için meydana .getirdiği ikiliklerden bi- I 
risi de mahkemelerimi meselesidir. Türk Mil- I 
'atinin hakkı kazası bugün tek bir siyasete müs- l 

tenit 'değildir. Bunu hamiyet ile ilân ve itiraf 
etmek mecburiyetindeyiz. Birtakım hukuk dâ
vaları 'hukuk mahkemelerinde niyet edilir. Bir 
kısım hukuk dâvaları da Şer'iye Mahkemele
rinde rüyet edilir. Hukuk Mahkemesinin usu
lü mulhaikemesi, Şer'iye Mahkemesinin usulü 
muhakemesi büsibütün .aynıdır. Niçin arkadaş
lar? Eğer hakkı şahsi bir ise ve eğer hukuku 
Şıaihsiınin temini, hukuku şahsinin masuniyeti 
Meclisi Âlinin kutsi vakfelerinden birisi ise, 
hattâ iddia ediyorum arkadaşlar, Hükümet ve 
Devlet mefhumunun bir esası ise, neden huku
ku şahsiyemıin 'bir kısmı başka şekiller ve baş-
ka kanunlarla diğer kısmım da 'başka şekiller 
ve başka kanunlarla tedvin ediyoruz? Hakkı 
l.aza tbirdir. Ye hakkı kazayı bütün kuvvetiyle 
istimal edecek olan devletim mahkemeleri bir 
kamuma, bir esasa, bir usule tâbidir. O halde 
arkadaşlar, Türk Cumhuriyeti bütçesini yapar
ken tevhidi mahalkim ve usulü esasını da büit-
',esinde tesbit 'ötmesi lâzımıdır. Ancak o zaman 
'Tevileitin meusliyetimi deruhde etmiş olan bir 
hükümet sıfaıtiyle tarihin karşısında vazifesini 
yapaıbilir ve ancak o zaman Cumhuriyeti bü
yük bir azmiruh ile ilân eden Meclisi Âliniz 
tarihin karşısında vazifesini kuvvetle yapmış 
oJabilir. 

Muhterem arkadaşlar hep bilirsiniz, din bir 
emri vicdanidir. Bilhassa İslâm dini, bizim aziz 
dinimiz. Herkesin hürriyet ve vicdanıma çok 
hürmetkar ve riayetkardır. Tarihi edyanda, ta
rihi beşeriyette İslâm dini kadar vicdana hür
met eden hiçıbir din yaktur ve 'din dünyanın 
rnülevhesatı içinde gittikçe .yıpranan ruhları 
tasfiye edeoek ve dünyanın bin ihtirası ve cere
yanları içinde ezilen ruhları tasfiye edecek, 
münşerih evliyecek bir kuvvei kutsiyedir. O 
halde, beşeriyeti dünyevi mülevhesattan müm
kün olduğu kadar nezahet ve saffet yolluna sok
mak içki Oemıabıbakkıın bütün insanlara gön
derdiği düstûrları niçin dünyanın ihtirasları 
içerisinde yıpranmaya mahkûm bırakalım? Hü
kümet siyasetine, devlet siyasetine ordu ve din 
karıştığı zaman Hükümet siyasetine yalnız vic-
ian kuvvetiyle hakim olan dim ve memleket 
harisi selâmeti olan sünıgü ve silâh karıştığı 
•̂aımaaı, o Hükümetin âtisi daima müşevveş ka

lır. Tarih, bizim karşımızda binlerce misal ge
tirmektedir. Vaktinizi israf etmek istemediğim
den misalleri söylemiyeceğim. Zaten hepimiz 
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bilirsiniz; tarihi 'beşeriyeti tıetikiik boıyurunuız. 
Bir Hükümetin taazzii siyasiyesine ondu karış
tığı zaman o Hükümet mahvaimoştTir. Bir dev
letin siyaseti umuımiyesıine din alet ittihaz edil
diği zaman, idin kuvvetiyle tazyik yapılmak is
tendiği zaman o mîlletin sonu inlhilâl olmuştur, 
ölüm ollmıuıştur. 'O halde arkadaşlar Türk Cum
huriyetindin bütçesftnıde ve 'Türk Cunıihuriyeti-
nin mesnedi oilan Büyük Millet Meclisinin mey
dana getireceği Heyeti Vekile arasında Erkânı 
Haribiyei Umıuımiye Reisiyle ıŞer'&ye Vekilinin 
yeni yoüstur. Erkânı Hanbiyei Umuımdye Reisi, 
memlelketin selâmetini kurtarmak içtin bizim en 
aziz ve >em büyük kuvvetimiz olan orduyu müt
tehit ve yalnız vatan endişe ve 'nTefkûresîyle 
imütelbassis olarak yetiştirmek mıeeıburiyötinde-
dir. Ordumun reisini siyasetin muhteris eere-
yanları içerisine sokarsak ordu yarın vatanı 
kurtaracak olan bir kuvvet değil, şu veya bu 
şahsi fikirleri temin ve teyidedeeek bir vasıta 
olur. Bundan hezer edelim. 

Aynı zamanda arkadaşlar, icabında bizi Al
lanın emriyle doğru yola sevk edecek olan, di
nimizin neisinıi de hiçjbir zaman siyasi hayat 
içerisine koyamayız. Din, kudsi kuvvetiyle dün
ya işlerine karışamaz. Dünya işleri, müstakil 
ayrı ve bugünkü ihtiyaç ve aaraıretin icalbettır-
diği şekilde yürür ve devam 'eder. 

O halde arkadaşlar, tekrar 'ediyoınuım Mec-
ilisi Âliniz yapacağı bütçede bu esası ilân ve 
tatbik etmekle en tarihî vazMeısıiıni ifa etmiş 
Oilaeaktır. 

EMİN B. (Tokat) — Bravo!. 
VASIF B. (Devamla) — Bu noktai nazar

dan Hükümetimizin tetkik ve tasdik edilmek 
üzere gözümüzün önüne getirdiği bütçe hiçbir 
mâna ifade etmemektedir, rakamlar ne kadar 
mütevazin olursa olsun, hidamatı umumiye ne 
kadar iyi düşünülmüş olursa olsun, bu hida
matı umumiye ne kadar güzel hesapla göste
rilirse gösterilsin, değil mi ki arkadaşlar bu 
bütçe, Cumhuriyetin ruhu esasisi ile bir tezadı 
tam teşkil etmektedir. Değil midir ki arkadaş
lar bu bütçe hakikatin, hayatın kuvvetli tesir
leri, kuvvetli işaretleri karşısında makûs neti
ce veren bir bütçedir. Bu bütçeyi Meclisi Âli 
heyeti umumiyesi itibariyle kabul etmemekle 
ancak vazifesini ifa etmiş olur. İşte ben, muh
terem arkadaşlarım bu sakaf altında - bu sa-

kaf altında - derin bir heyecanı vatan perverî 
ile birleşen sizleri - Cumhuriyet ilân eden aziz 
arkadaşlarımı - hakikatin, tarihin, hayatın is
tediği, çizdiği bütün kemali samimiyetle da
vet ediyorum. (Alkışlar, bravo sesleri) 

HALİD B. (Kastamonu) — Muhterem ar
kadaşlar Hükümetin bize tevdi ettiği bütçe, 
Cumhuriyetin ilk bütçesidir. Bunun noksanları 
hakkında benden evvel söz alan arkadaşlar 
söylediler. Bütçenin bâzı kusurları olabilir. Fa
kat önümüzde yapacak pek» çok icraat var. Bu
nun için kendi nefsime ben, Hükümetin bize 
tevdi ettiği bütçeyi sureti umumiyede tasvibe-
diyorum. Yalnız bâzı noktalarda Hükümetten 
bâzı temenniyatda bulunacağım. 

Birincisi; Şimendifer inşası için Ankara -
Sivas, Samsun - ıSivas hattını inşa etmek için 
Hükümet 1340 bütçesine on milyon lira tahsi
sat koymuştur ve bunu teklif etmiştir. Nafıa 
Encümeninde bulunduğum için bu baptaki tek
lifi kanuniyi biliyorum ve bu hatlar yapılın
caya kadar beş, altı milyon lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 

Bu hat, tabiî senede yapılamıyacaktır, 
Üç sene tasavvur ediliyor ve bu hattın malze
mesini Hükümet şüphesiz hariçten alacaktır 
ve mubayaat için bir sürü para verecektir. 
Bendeniz bu vesile ile hatırıma gelen bir şeyi 
temenni edeceğim. O da, bütün bu vesile ile 
mubayaat için vereceğimiz birçok paranın bir 
kısmını dâhilde bırakmak imkânını temin, me
selâ Rize'de, Bergama'da, Dörtyol civarında de
mir madenlerimiz olduğunu işitiyorum - Tabiî 
sıhhatini iyi bilmiyorum, İktisat Vekâletinin 
şubesi vardır, orası daha iyi tetkik edebilir ve 

, daha ziyade malûmat almak imkânını bula
bilir - Hükümet mütehassıs celbine de karar 
vermiştir. Binaenaleyh bir maden mütehassısı 
getirilerek bunlar, biran evvel keşfetirilebilir 
ve yalnız ray için, travers için hiç olmazsa beş 
milyon lira kadar bir para vermek mecburi
yetimiz vardır. Bu parayı harice vereceğimize 
âtiyen elimizde bu vesile ile bir demir fabri
kası - ki daima her hususça memlekete lâzım 
olacak olan bir fabrika bulunabilmek için - ma
denleri keşfettirmek üzere bu parayı müsmir 
fabrikalara versinler. Madenler işletmek im
kânı olduğu takdirde dâhilde de elimize bir 
fabrika geçmiş olur. Onun için bendenizin te-
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menniyatım, gerek Nafıa Vekili Beyden ve ge
rekse İktisat Vekili Beyden müştereken bu hu
susun temini imkânını araştırmalıdırlar. 

Arkadaşlar evvelce, Maliye Vekâletine mer
but iken bir müdiriyet haline iürağ edilen 
Umuru Tasarrufiye Müdüriyeti var. Malûmu-
âliniz bu, tapu muamelâtiyle alâkadardır. Yi
ne Heyeti Celilenizce malûmdur ki tapu mu
amelâtı islâha çok muhtaçtır. Bendeniz drirei 
intihabiyemeden işittiğim şikâyetleri ve ora
da gördüğüm manzaraları düşünerek bu nok
taya nazarı dikkati âlilerini eelbedeceğim. 
Malûmuâlinizin kaza merkezlerinde birer ta
pu memuru var. - İstisnaen belki bâzı nahiye
lerde ve var - fakat ekseri nahiyelerim'zde, 
belki onda dokuzunda tapu memuru yoktur. 
Bizim mmtakamızda vardır. Halbuki bâzı ta
raflarda öyle köyler vardır ki kaza merkezine 
yirmidört saat uzaktadır. Tasavvur buyuru
nuz ! Bir tapu muamelesi için bir köylü yirmidört 
saatlik bir mesafeden merkeze nasıl gelecek? 
Halbuki miras meselelerinden dolayı - ki bu, 
bizde sık sık vâki olur - merkeze gelmek için 
çok büyük müşkilât oluyor. Onun için Hükü
metin bu meseleyi nazarı dikkate alarak - büt
çe mülâhazatından dolayı nahiyelerde de bir 
tapu memurluğu tesis edilsin. Tabiî diyemiye-
ceğim çünkü bu büyük bir masraf mucip
tir - hiç olmazsa bu memurlara fazla hrrcTah 
verilmelidir ki, bu suretle tapu memurları se
nenin muayyen zamanlarında köylere gider ve 
bu suretle muamelât teshil edilmiş olur. Buna 
imkân görüyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tapu 
memurları vardır merkezlerde istihdam edi
lirler. 

HALİD B. (Devamla) — Bu baptaki müş-
kilâttan dolayı arkadaşlar, köylüler katiyen 
tapu muamelâtı yaptırmıyorlar. Örf ve âdet 
mucibince kendi aralarında senetle muamele 
yapıyorlar. Birçok tarlaların emlâkin katiyen 
tapu muamelâtı yoktur. Netice itibariyle bun
dan Maliye de zarar görüyor. Bilmem, vata
nımızın başka hiçbir noktası da yoktur. Be 
nim dairei intihabiyemde (Cide) kazasında 
(Kahnöbet) denilen bir usul vardır. Bu mm-
takada arazi biraz dar ve fakat kıymetlidir. 
Bu kıymetli arazi mirasçılar arasında âdeta 
gayrikabili taksin bulunuyor ve birçok nizaı 

davet ediyor. Bu kıymeti araziye mütaaddit 
vârisler sahiboluyor. Aynı tarlanın bugün yir
mi tane sahibi vardır. Yirmilinin de elinde 
senedi vardır. Tabiî böyle bir vaziyette tarla
yı her sene birisi ekiyor. Bir tarladan fazla 
mahsul alabilmek için ona gübre atmak, lâ
zım. Halbuki arz ettiğim gibi yirmi kişi bir 
tarlanın sahibi olursa bu sene ben ekeceğim, 
gübre atsam, gelecek sene bu gübreden başka
sı istifade edecek. Onun için tarlaya bakmı
yorum. Binaenaleyh memleketimizin bâzı kö
şelerinde ihtimal ki Umuru Tasarrufiye Müdü
riyetinin bile haberi olmıyacak bir surette bir
çok acıklı manzaralar vardır. Bunu ıslah ve 
birçok noksanlarını ikmal etmesini Umuru Ta
sarrufiye Müdüriyetinden çok rica ederim. Ar
kadaşlar, Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tasında Konya ovasının irva ve İskasına dair 
bir fasıl vardır ve mazbatada da dercedildiği 
veçhile bu ovanın İska ameliyatı için bir mil
yon ikiyüz bin lira altın olarak sarf edildiği 
söyleniyor. Fakat arkadaşlar; bu kadar sarfi
yata rağmen yapılan o kanallar; o büyük eser; 
harabeye yüz tutmuştur ve Hükümetin bu ka
dar para sarf ettikten sonra aldığı varidat beş 
yüz lira kâğıt paradır. Orada bir İska heyeti 
vardır. Bu esere bakıyor; muhafazasına çalışı
yor. Varidat; masrafı korumadığı için umumi 
bütçeden para veriliyor, bilmem nedendir? Biz
de bir usul v ardır: Başladığımız bir eseri ik
mal etmeyiz. Halbuki( Cumhuriyet) ilân ettik. 
Bâzı prensipler vardır ki Hükümet m'lleti te
kâmüle sevk ediyor. Bu da insan başladığı 
bir eseri ikmal eder. Ondan sonra ikinci başla
dığı esere bakar. Geçenlerde gazatenin biri 
yazmıştı. İtalya'da bir gölün kenarında ya
pılan bir set yıkılmış, birçok köyler harabol-
muş sular daha birçok zararlar ika etmiş. Bu 
fıkrayı okuduğum zaman Konya İska Ovası ha
tırıma geldi: Acaba oradaki setler de yıkılır, 
dolay isiyle bir milyon ikiyüz bin lira havaya gi
derse ne olur dedim? Bu bapta bir kanun tek
lif edilmiş ve zannederim, 3 - 4 aydan beri Mu-, 
vazenei Maliye Eneümenindedir. Şimdiye kadar 
çıkmadı. Çok istirham ediyorum; Muvazenei 
Maliye Encümeni bu kanunu biran evvel Heyeti 
Umumiyeye arz etsin. 

Arkadaşlar, orman vaziyeti hepimizce ma
lûmdur. Bilhassa dairei intihabiyem, ormanları 
ile meşhurdur. 1894 senesinde Türkiye Coğraf-
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yası hakkında Fransızca neşredilen bir eserde, 
Bolu ve Kastamonu havalisine (Ağaç denizi) İs
mi verilmiştir. Memleketimizin her tarafı or
manlarla dolu olduğu halde maalesef gerek kutu 
kerestesi, gerek imar ve saire kerestesi için Ro
manya'ya, İsveç'e ve sair memaliki ecnebiyeye 
arzı iftikar ediyoruz. Sonra Gümrük Resminin 
affı hususunda bâzı teşebüsler vâki oluyor. Bu 
varlık içinde bu bizim için cidden çok elim va
ziyettedir. İktisat Vekili Beyden çok rica ede
rim, ormanlarımızdan biran evvel âzami isti
fadeyi temin buyursunlar. 

Arkadaşlar, Muvazenei Maliye Encümenimiz 
siyaseti maliyemiz mütalâatı sırasında şöyle di
yor; «Halkın serveti mevcuduyesinden bir kıs
mını alarak bütçe açıklarını kapatmak usulü, ar
tık ebediyen tarihe karışmıştır.» Tamamen de
ğil, inşallah karışacaktır. «Varidatın tezyidini 
vergi ve rüsumu artırmakta değil, memlekette 
sınai, zirai, iktisadi teşebbüsatı teşvik ve çalı
şan bazulara yardım ederek serveti umumiyeyi 
çoğaltmakta aramalıdır.» Bendeniz, kendi nef
sime bu siyaseti maliyeyi alkışlarım ve Heyeti 
Celilenin de alkışlıyacağma eminim. Fakat ar
kadaşlar, siyaseti maliyemiz hakkında böyle 
söylediğimiz halde önümüze gelen bütçe maa
lesef tekzibediyor. Çünkü İktisat Vekâletinin 
bütçesi için üç milyon yetmişsekiz bin lira
dır. 

MÜKEHREM B. (İsparta) — Daha üç. mil
yon geliyor. 

HALİT B. (Kastamonu) — O halde teşek
kür ederim. Böyle kalsaydı, bendeniz çok mü
teessir olacaktım. Nafıa için zannederim, onüç 
milyon lira tahds edilmiştir. Fakat mâlûmuâ-
liniz iktisadi teşvik ve istihsalâtı artırmazsak 
o şimendifer neyi nakledecek? İstanbul'dan 
Ankara'ya hattâ Konya'ya kadar hattımız var. 
İstanbul hattâ Ankara bile Amerika unu yiyor. 
Böyle olduktan sonra trenin olmasında ne 
fayda var? Şimendifer, nakledecek bir şey 
bulamıyor. Halbuki istihsalâtı artıracak İkti
sat Vekâletidir. Heyeti Celilenizden rica ede
rim; bütçenin müzakeresinde ne kadar müm
künse o kadar iktisat bütçesine tahsis ede
lim. 

Geçen, bir vesile ile arkadaşlarım söylüyor
lardı, İzmir üzüm ve İncir Kooperatif Şirketi 
Ziraat Bankasından dört yüz bin lira almak 
için müşkilât çekiyor. Arkadaşlar, para para-
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I yi kazanır. Bu sene müstahsıllara dört yüz bin 
lira verirsek emin olalım ki gelecek sene bize 
milyonlar getirir ve bu paramızın kıymetini 
artırır. Kambiyomuz düzelir. Kezalik Adana'-
da pamuk için müracaat vardır. Para bulamadı
ğından bahsediliyor. Binaenaleyh İktisat Vekâ
letinin bütçesini biraz kabartırsak İktisat Ve
kâleti de kâfi miktarda muhtelif suretlerle 
pamuk, üzüm ve incir müstahsıllarma, keres
te âmillerine ve saireye verip memleketin is-
tihsalâtmı artırır. Bu suretle paramızın da 
kıymeti artar onun için çok rica ederim. Ne 
kadar mümkünse o kadar İktisat Vekâletinin 
bütçesini tezyidedelim. Bu üç milyon lira bu 
şekilde gelirse katiyen kabul edemem. Sonra 
arkadaşlar, bir defa daha Heyeti Celilenize 
arz etmiştim. Hattâ bir teklifi kanunide bulun-

I muştum. Mâlûmuâliniz, iş yapmak için teşki
lât kudretinin büyük bir ehemiyeti vardır. Bu
nu hepiniz tasdik edersiniz. İktisat Vekili muh
tereminin de bir defa söylediği veçhile İktisat 
Vekâleti bugün (Babil Kalesi) dir. Bu teşki
lâtla İktisat Vekili ne kadar zeki, ne kadar 
(Kompetan) olursa olsun bu teşkilâtla başara
maz. Çünkü neticede o da bir insandır. Yalnız 
muamelâtı ticariyeye bakarız. İktisat işlerini 

I tedvir için daima düşünen, mütefekkir bir ka
fa lâzımdır. Heyeti Vekile de şurada burada, 

I binaenaleyh vakti yoktur. Bunun için İktisat 
I Vekâletini parçalamak mecburiyetindeyiz. Be-
I hemahal bir Ziraat Vekâleti tesis edeceğiz. Bu-
I nu zaten İktisat Encümeni muhteremi kabul 

etmiştir. Gazetelerde okuduğuma göre buna 
I Hükümet de taraftardır. Ümidederim ki Muva-
I zenei Maliye Encümeni âlisi de buna taraftar-
I dır. Heyeti Celilenizden de rica ederim; bu iş 
I Meclisi Âliye geldiği zaman hemen hallede-
I lim Memleketimiz Ziraat memleketidir diyo

ruz. Bu iş için esaslı teşkilât lâzımdır. Tekrar 
I arz ediyorum. İktisat Vekâletini parçalıyalım. 
I Bununla bitmez. 

I Arkadaşlar, muhtelif vekâletlerin bize tev-
I l i edilen bütçeleri tetkik edilirse ekseri vekâ-. 
I letlerde, belki hepisinde bir istatistik şubesi 

görürsünüz. Bu istatistik şubeleri için bir mas-
I raf kabul ediyoruz. Fakat rica ederim arkadaş-
I 1ar, hanginizin önünde bu vekâletlerin istatisti-
I ki vardır? Maarif, İktisat ve sair vekâletleri 

ele alalım. Hiçbirisinin istatistiki yoktur. Son-
| ra Başvekâlet bütçesini tetkik ederken gör-
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düm; Hükümet, Başvekâlet için 1340 senesin
de bir İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi teklif 
etmiş. Fakat her nedense, bunu Muvazenei 
Maliye Encümeni kabul buyurmamıştır. Hepi
niz tasdik buyurursunuz ki istatistik; Devle
tin, milletin aynasıdır, hatamızı, sevabımızı is
tatistiklerden anlıyacağız. Biz maalesef bugü
ne kadar istatistike ehemmiyet vermedik. Her 
sene Meclisi Âli burada toplandığı zaman ve 
bilhassa bütçe gelmeden evvel her vekâlet büt
çesini bana vermeli ve ben görmeliyim. O se
ne zarfında o vekâlette ne yapıldığını bana 
gösterecektir. Çünkü istatistik bir aynadır. 
Şimdi istatistik yok ki ne olduğunu anlıyalım. 
Binaenaleyh bu mesele de ihtisas meselesidir ve 
bu kadar masraf ve teşkilâta rağmen ortada 
istatistik olmaması şubelere riyaset eden arka
daşların ehil, kompetan olmadığı kanaatlerini 
bana veriyor. Binaenaleyh Avrupa'dan müte
hassıs getireceğimiz zaman istatistik ilminden 
anlar mütehassıslar bulmalı ve bunu uzun bir 
müddet için getirmeli. Ben kendi nefsime Hükü
metin teklif ettiği İstatistik Müdüriyeti Umu-
miyesinin kabulü taraftarıyım. Bir baş olsun, 
bütün vekâletleri şubeleri toplasın, hâkim ol
sun ki istatistik umurunu yürütebilelim. Onun 
için Heyeti Celilenizden bilhassa Başvekâlet kad
rosunun tetkikinden encümeni âlinin kabul bu-
yurmadığı İstatistik Müdüriyeti Umumiyesinin 
kabulünü rica ederim. Bendeniz taraftarım. 

Muhterem arkadaşlarım yine mazbatada Av
rupa'ya gönderilen talebe hakkında bir fıkra 
var. Muvazenei Maliye Encümeni diyor ki H"ı-
kümet Avrupa'ya Hükümet hesabına tahsil için 
talebeler göndermiştir ve şimdiye kadar bu ta
lebenin masrafı hakkında bir esas vaz'edilme
miştir. Muvazenei Maliye Encümeni şu esası ka
bul buyuruyor ve diyor ki: «Avrupa'da Hükü
met hesabına tahsil edecek talebe avdetinde, on 
sene zarfında maaşatmdan kendisinin tahsili 
için Hükümet tarafından verilen parayı ödi-
yecektir.» Buna bir şey demem, pekâlâ bir esas
tır. Yalnız Heyeti Celilenin bir noktaya nazarı 
dikkatini celbeylerim. Arkadaşlar bilhassa Meş
rutiyetten sonra Avrupa'ya Hükümet hesabına 
muhtelif şuabatı idariye tarafından birçok ta-, 
lebeler gönderildi. Fakat bu epey bir zaman ol 
du, fakat ben bugün yine orta yerde mütehassısa 
ihtiyacolduğunu görüyorum ve bir milyon lira 
kabul ediyoruz. Peki şimdiye kadar bu gönde

rilen talebeden istifade edilecek kimse yok 
au?... Belki arada vardır: O da pek enderdir. 
j^akat maalesef gidenler iyi bir disiplin altın
la tahsil ettirilmediği için birçoğu harsını da 
nilletini de kaybederek ve kollarına birer ma
lam takarak geliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müte
hassıs değil, mütesassis olup geliyor. 

HALİT B. (Devamla) — Arkadaşlar bu 
.ıoktaya fevkalâde ehemmiyet verelim. Bizim 
mütehassıs adamlara ihtiyacımız vardır. Maa
rif Vekâleti, Allah razı olsun ecnebilerin iyi 
eserlerini tercüme ediyor ve Heyeti Celilenize 
tevzi ediyor. Bunlar arasında bir tanesinde, is
mini hatırlıyamıyorum; Japon Maarif Nâzın Ber
lin'de bulunan bir Alman profesörüne bir mektup 
yazıyor, diyor ki «(Sizin rahlei tedrisinizde bir
çok büyük adam yetişmiştir. Japonya'nın da 
büyük adamlara ihtiyacı vardır. Siz büyük 
adam yetiştirmek için ne gibi şerait, evsaf arı
yorsunuz. Lütfen bana bildiriniz» diyor. O 
da on, oniki madde kadar esası muhtevi bir ce
vap veriyor. Rica ederim bütün vekâletlerden, 
bilhassa Maarif Vekâletinden Avrupa'ya tale
be gönderileceği zaman çok esaslı hareket edil
sin. Sonra efendim mademki gönderilen tale
be Hükümet hesabına gönderiliyor, bundan 
löndükten sonra millete hizmet etmek mecbu
riyetindedirler. Hükümet hesabına tahsil etsin, 
ondan sonra da İstanbul adalarından, Boğaz-
içinden ayrılmasını, memleketten uzak yaşasın. 
Ben kendi nefsime buna katiyen tahammül ede
mem. Memlekete hizmet edecektir. Hükümetin 
verdiği her türlü vazaifi kabul edecektir. Onun 
için Hükümetten rica ederim, bu bapta esaslı 
bir kanun, yahut nizamname kaleme alsın ve 
bunu bir zapturapt altına, koysun. Arkadaşlar 
bendeniz Erkânı Harbiye Mektebinde idim, 
çıktım. Çıktıktan sonra talebe içerisinden bir
çokları Almanya'ya gönderildi. Bendeniz bu
nu başka, bir maksatla söylemiyorum. Giden
lerin dörtte üçü bilmem nedense ne hikmettir, 
Iraklı, Suriyelidir. Bugün arkadaşlar gönderi
len o Erkânıharb zabıtlarından hemen hiçbirisi 
şu İstiklâl Muharebatı, vatanın felâketli gün
leri esnasında bu memlekete gelip «Bu mem
leket bana okumak için bu kadar para, bu ka
dar emek vermiştir. Binaenaleyh ben de dey-
ni şükranı ifa edeyim, hizmet edeyim» diye 
vatani vazifelerini ifa etmediler. Ben bunu 
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görmedim. Hükümetin o zaman himaye etme
diği, özü, sözü doğru bu Anadolu yavruları • 
bu vatanı kurtarmışlardır. Onun için Hükümet
ten çok rica ederim, bu mühimmeye çok dik
kat etsin!.. 

Muhterem arkadaşlar, maalesef hepimiz bi
liyoruz ve görüyoruz ki birçok konferanslara, 
taleplere ve saireye rağmen tahdidi tesb'hat 
hakkındaki teşebbüsler, projeler hepsi blöftür, 
hepsi sudur. Her millet teslihatım bilâkis tezyide-
diyor. Bugün gazeteleri okursanız Yunanlılar 
donanmalarını 'tezyide çalışıyor. Kırık, dökük 
gemilerini İngiltere'de, şurada, burada tamire 
uğraşıyor. Sonra arkadaşlar bir sözü hatırlatı
rım, bu Yunan ihtilâl hükümetinin reisi Plâstiras 
mı, Palastiras mı bir zat vardır. O ihtilâl hükü
metini yeni hükümete devrederken bir söz söy
lemişti. Hatırımda kaldığına göre demişti ki : 
«Anadolu^dan gelen muhacirleri bir gün olup 
yerlerine yerleştireceğiz.» Bu söz, çok manidar
dır. Erkânı Harbiyemizin, kumanda heyeti ali-
yemizin uyanıklıklarından ve Meclisli Âlinin mü
teyakkız olduğundan eminim. Millet her türlü 
tehlikeye karşı icabında göğüs gerer. Fakat, gerçi 
bütçede (4,5) milyon lira kadar bir para tahsis 
etmişiz, bendeniz bahriyemizi biraz ihmal edilmiş 
gÖHİvorum. Kumanda heyeti aliyesinin kudret
lerinden, zekâlarından eminim, bu ciheti düşün
müşlerdir. Gazetelerde okuyorum, bir buçuk 
milvon lira Yavuz Zırhlısının tamiri için talip
ler vardır. 

Arkadaşlar bütçemizin bu vaziyetinde biz bü-
vük bir donanma yapamavız ve ben de bunu 
Hükümete teklif edemem. Faikat eğer bir buçuk 
milvon lira gibi bizim Yunan donanmasına mey
dan okuvacak Yavuz Zırhlımızı tamir edebilmek 
için tahammül edebileceğimiz bir masraf varsa 
Hükümetten çok istirham ederim, bu ciheti tet
kik buvursun. Çünkü âtide bizim çok işimize 
yarıyabUir. Bu kadar sahillerimiz vardır. Son
ra bu sahil ahalisi bilhassa bu yoksulluğu görür
lerse her türlü vaziyet üzerinde müsterihülkalh 
duramazlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, İstiklâl 
Harbi esnasında bu bahriyemizin yoksulluğu yü
zünden Yunan donanması İnebolu'yu, 'bilmem ne-, 
"evi topa tuttu. Sonra kabotaj hakkını ecnebi
lerden ref'ediyoruz, 'bir ticaret donanması ya-
pıvoruz. Hiç olmazsa bu ticaret donanmasını 
himaye edecek kadar bir donanma vücuda getir

meliyiz. Bir - iki milyon lira bundan esirgen
mez. Başvekil Paşa Hazretlerinin bu ciheti ben
den daha iyi takdir buyuracakları tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar teşkilâtı mülkiye hak
kında Muvazenei Umumiye Kanununda bir mad
de vardır. Hükümet 1340 senesinde bizden sa
lâhiyet istiyor. Tabiî karar Heyeti Celilenizin-
dir. Öyle zannediyorum ki, temayülâtı umumiye-
ye göre bunu Meclis kendisi deruhde edecektir. « 
Her ne şekil olursa olsun, fakat öyle kazalarımız 
var ki, nüfusu binden aşağıdır. Bendeniz bir 
lüzum ve zarureti mübreme üzerine Dahiliye 
Vekâletinden kendi dairei iintihabiyemde bir na
hiye teşkili için bir ricada bulunmuştum. Çün
kü çok tazyika mâruz kaldım. İntihabat esna
sında Kastamonu'da bulunuyordum ve bu na
hiye teşkilimi arzu eden müntahipler kaza mer
kezinde idiler. (82) köyden ibaret bir (Azdavay) 
nahiyesi vardır. Köyler, gayet vâsi, arazi gayet 
haşîn ve zalbt ve irtibat da bu nisibette müşkül. 
Nahiye Müdürü köylünün yüzünü görmüyor. Za
vallı köylü her türlü tekâlifi seve seve veriyor, 
fakat Hükümet memurunun yüzünü gördüğü 
vok. Yalnız vergi almak için tahsildarların ve 
jandarmanın yüzünü görüyor. Tabiîdir ki Hü
kümetin böyle yakından himayesi olmayınca ma-
lûm r o yerlerde şekaveti âdiyenin eksik olduğu 
vok, siziin temin öderim, çorba pişirecek tence
relerine kadar çalmıyor. Hattâ geçenlerde, tak
riben ıbir, bir buçuk ay evvel 16 köy heyeti ihti-
variyesi bir mazbata tanzim ediyorlar, bana gön
deriyorlar. Bendeniz bir şey ilâve etmedim. Da-
Vllve Vekâletine gönderdim. Tesadüfen cevabı 
";mdi aldım. Dahiliye Vekâleti cevap veriyor : 
«Bu gibi teşkilât, teşkilâtı umumiye sırasında 
•nazarı dikkate 'alınacaktır.» Buna bir şey dene
mez, âmenna, fakat içinde bir tek nahiye teşki
lini arzu ettiğim kazanın 45 bin nüfusu vardır. 
100 biin liradan fazla varidatı da vardır ve mas
rafını da koruyor. Zaten bir nahiyesi vardır, 
180 hane köydür. Eica ederim, bir nahiye neden 
esirgeniyor? Sonra öbür taraftan bin nüfuslu 
kaza, dört tane de nahiyesi rica ederim, Dahiliye 
Vekâleti «Bunu sırasında nazarı itibara alacağız» 
diyeceğine o zavallı köylüyü, Hükümetin teklifa-
tını veren o halkı biran evvel eşkiyanm tazyikin
den kurtarmak için Heyeti Vekileye bir karar 
teklif .edemez mi, ve Heyeti Vekile buna bir ka
rar vermez mi? Yahut orada lüzumsuz olan bir 

. nahiiye lâğvedilemez mi veya bir nahiye milyon-
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larca lira Dahiliye bütçesine sıkıştırılamaz mı? 
REŞAD B. (Saruhan) — 1340 da behemehal 

ıslah olunacaktır. 
HALİD B. (Devamla) — Tahammülü yok

tur bunun efendim. Eğer ben de zaruret hisset-
meseydim, idare müşkilâtını ben takdir ederdim 
ve müracaat etmezdim. Bu kadar benim de 
idrakim var. Bıir memurun böyle bir işi Arif 

* veya Hüseyin imzasiyle baştan atar tarzda cevap 
vermesine cidden müteesslfim, kendi hesabıma 
fevkalâde müteessirim. 

Arkadaşlar, bütçe vesilesiyle Müdafaa! Milli
ye Vekâletinden de iki şey rica edeceğim. Bil
hassa Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri
nin nazarı dikkatlerini celbederim. Birincisi 
malıim memlekette bir nüfus siyaseti takibetmek 
istivoruz. Dahilî ve haricî birçok gavail yüzünden 
nüfusumuz fevkalâde azalmıştır. Hastalıklar. 
sefalet ve saire de bu hususta ayrıca müessir 
olmuştur. Bmaenaüevh bugün bir nüfusun bile 
bizce fevkalâde kıymeti vardır. 

Muvazene! Maliye Encümeni vergi ve saire 
'kıymetinden dolan insan kıymetini ölçüyor. Av-
rupa'daki tecrübelere nazaran bir insana Avru
pa'da bin lira kıymet biçiyorlarmış, öyle lâzımdır 
ki biz. onu bin lira değil bir milyon addetmeli
yiz. Bunu şu vesile ile söylüyorum : Biz bu ka
dar nüfusa muhtaç iken ve böyle bir vaziyette 
iken, elimizde bulunan efradımızı hüsnü siyanet 
etmek mecburivetindeviz. Mallûmuâlmiz her sene 
Müdafaai M;llive Vekâleti bir senelik kur'a 
efradını silâh altına çağırır, belki cümlenizir 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Kışın ortasında 
Kânunusâni'de - evimizden belki kapı dışan 
çıkamıyacağımız bir zamanda, neferlerin yan: 
sevkiyat efradının çantaları omuzunda, kaput
ları üzerinde, ayaklarında ayakkabı değil, ya
rım çalık yok, yarı çıplak bir vaziyette buradan 
kafile, kafile gittiklerini görürsünüz. Rica ede
rim, şimdi tasavvur buyurunuz. - Vaziyeti bili
yorsunuz - Meselâ şimdi tnebolulu, Sinoplu, Ci-
deli, bir nefer Sinop'tan, karadan yürüyerek 
şimendifer yok - Kastamonu'ya, oradan kar
larla mestur İlgaz Dağını - o yarı çıplak vazi
yette hanlarda şurada burada kalarak - geçe
cek. Rica ederim. Asap çelikten olsa taham
mül eder mi? Halbuki şu vaziyeti düşünerek 
kış başladı mı, kar yağmaya başladı mı sevki
yat yok. Ne olursa olsun isterse firar ve ba
kaya olsun - ahvali fevkalâde müstesnadır -

Harb olur sefer olur, o başkadır. Fakat şimdi 
hali sükûn içindeyiz, önümüz yazdır. Binaena
leyh Müdafaai Milliye Vekâleti bu sevkıyatın 
zamanını çok rica ederim, münasip zamanlara 
alsın. Bu ciheti tanzim buyursunlar. İkincisi; 
arkadaşlar, diyoruz ki nüfusumuz 7 - 8 milyon
dur. Katiyen arkadaşlar, ben o kanaatteyim ki 
lâakal 12 milyon nüfusumuz vardır. (Doğru 
sesleri) Bilhassa vilâyatı Şarkiye mebusları ar
kadaşlarımızın irfanların na müracaat ediyorum. 
Bilhassa o mmtakada tahriri nüfus çok geridir. 
Bugün Urfa'yı alınız, Diyarbekir'i alınız. Mese
lâ mebusları nazarı dikkate alalım. Yirmi bin 
kişi için bir mebus olduğuna ve Diyarbekir'in 
beş mebusu bulunduğuna göre Diyarbekir'in yüz 
fein nüfusu var demektir. Yüz binde enas var-
iır, iki yüz bin. Diyarbekir Vilâyetinin altı, 
yedi kazası vardır ki 400 - 500 bin nüfusu var-
lır. Fakat yazılmamıştır. Halbuki bundan 
Hükümet her viçhile zarar ediyor, çünkü bir de
fa o adam nüfusa, kayıt altına girmezse Hükü
mete vergi vermez, sonra askere de gelmez. 
Hükümetin bârı, fazla muti' olanlara ve nüfus 
kaydına geçenlere yükleniyor. Halbuki Cumhu-
•iyetin esaslarından birisi de müsavattır. Nimet 

külfete göredir. Bütün efradı millet Hüküme
tin bütün tekâlifine siyyanen iştirak etmelidir 
ki Cumhuriyet kuvvetlensin. Bugün rica ede-
•im, Dersim'den ancak bir, iki nefer asker ala

biliyoruz. Dersim'in 200 bin nüfusu vardır. 
vki tane de mebusu muhteremi vardır. Bina
enaleyh Müdafaai Milliye Vekâletinden çok is
tirham ederim. Nüfus tahriri meselesi için hiç-
')ir masraf görmüyorum. Halbuki hiç olmazsa 
bunu zaptu raptaltma almalıyız. Bugün bâr, 

: muayyen olan vilâyetlere yükleniyor. Gerek 
: askerlik, gerek tekâlif, bilhassa askerlik bura-
ı lara yükleniyor. Onun için Müdafaai Milliye 
• Vekâleti, Dahiliye Vekâleti bu mühimmeye dik-
; kat etsin. Bütün bu bâr, siyyanen her tarafa 
İ yapılsın. Bir tarafı ezmesin. Sonra bunun çok 
i ıksi tesirini görürüz, bu vesile ile şunu da arz 
I odeyim ki Muvazenei Umumiye Kanununda' 

bir madde vardır. Deniyor ki 1340 senesinde 
İ ahzi asker muamelâtı on vilâyet de nüfus iada-
ı relerine verilecek ve oradan idare edilecek. Evet 
İ bu fikir doğrudur. Öteden beri mu fikir mü-
J dafaa ediliyor. Yalnız bendeniz de şunu arz 
| edeyim; eğer bizim nüfus tekilâtımız mükem-
1 mel olsaydı ve vazifelerim mükemmel görseler-
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di, bu kadar nüfusu mektume olmazdı. Birde 
bunun üzerine askerî teşkilâtı da zaminıeten ilâ
ve edersek bendeniz o kanaatteyim ki, bugün 
için o vazifeyi beceremezler. Binaenaleyh esasa 
taraftar olmakla beraber nüfus kuyudatımız te
kemmül edinceye kadar bunun birkaç sene te
hirini rica ederim. Evet bütçeye belki biraz 
fazla bâr olacaktır. Yine Heyeti Celileniz bili
yor. Bendeniz mütalâa olarak arz ediyorum. 

ALİ ŞUURÎ B. (Karesi) — Kuyudu mun
tazam olan yerlerde tecrübe yapılacak, umumi 
değildir. 

HALÎT B. (Devamla) — Bendeniz son söz 
olarak şunu arz edeyim ki mazbatai umumiyenin 
baştarafma, Muvazene Encümeni alisi vergiler
den bahsederken, diğer Balkan Hükümetlerin
den ve saireden iktibas ederek diyorki: Bizde 
nüfus başına bir buçuk altın vergi düşüyor 
Binaenaleyh kıyasen bu ağır görünmüyor gibi 
bir tarzda ifade ediyor. Evet arkadaşlar kıya
sen böyle olur. Fakat rica ederim, memleketi
mizin hâlini hepimiz biliyoruz. Ben sırf asker 
olması münasebetiyle Kürdistan'ı, Suriyey'yi 
her tarafı gördüm, bütün köyleri falan gez
dim, bilhassa kendi dairei intihabiyemin vazi
yetini düşünüyorum. Bir buçuk altın yani oniki 
lira ki bu srayet ağırdır. Bahusus bu yalnız 
Muvazenei Umumiyenin tahmil ettiği bir bâr
dır; tdarei Hususiyelerin tahmil ettiği tedri
satı İptadaiye Vergisi, sonra Tarik Bedeli Nak
disi daha sonra Rüsumu Belediye ve saire. 
Efendiler, onun için bu bâr, ağırdır. Yeni Hü
kümetin bu kadar masarifi var. Bunu nereden 
çıkaracağız? Demiyorum ki bugün bunu kese
lim. Eğer esas olarak, savap olarak kabu1 

edersek önümüze gelecek tezyidi varidat teklif
lerini derhal kabule saik olur. Onun için Heyeti 
Celilenin nazarı dikkatini celbediyorum. Bir
çok arkadaşlar vergi, resim tarhmdaki nisbet-
sizlikleri arz ettiler. Ben de onlara iştirak ede
rim. Her halde 1340 senesinde beş yüz bu kadar* 
vergi tarhı hakkında kanun ve nizamname vardır 
Gazeteleri okuyorum, Maliye Vekâleti bir en
enmen teşkil etmiş, bütün bu kanunları tetk^ r 

ettiriyor. Yalnız kanunların tevhidi muamelâ
tın bast ve tevhidi değil, aynı zamanda bütü1" 
verdileri tevhit etmelidir. Her taraf, bârı tekâ-
lüfe iştirak edebilmek için kuyu altına alınma
lıdır. Bu. verdiler de iyi bir tetkikten geçirilme 
lidir ve belki bu tetkik neticesinde daha iyi olur' 

Belki bugün köylü, varidatın yüzde yirmisinden 
daha fazlasını veriyor. Bir tüccar, kazancının 
belki yüzde beşini veriyor. Binaenaleyh bu 
kayda da bendeniz itiraz ederim. Arkadaşlar, 
bu vesile ile şunu da arz edeyim. Benim dairei 
intihabiyemde bir mmtaka vardır, oradaki halk 
o kadar fakirdir ki mısır koçanı yiyorlar. Mısı
rın kendisini değil, koçanını dövüyorlar ve dağ 
fındıklarının kabuklarını değirmenlerde öğütüp 
ekmek yapıp öyle yiyorlar. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Buğ
day yüzlü görtnıezler. 

HALıÎD B. (Devamla) — Onun için fou ver
gi meselesi 'bilhassa fakirlere çok ağır geliyor. 
Onun için çok rica ederim Hükümet, pek fciddî, 
esaslı, ilmî bir tetkikat yapsın. Vergi, halk ta
bakasına fakire yükleniyor. Hâtimei kelâm t>la-
ralk şunu da arz edeceğim. Arkadaşlar, demin 
Vâsıf Beyefendi «ordunun siyasetle iştigal et
memesini söylediler. Mâlûmuâliriiz Erkânı Har-
'biyei Umumiye Reisi Muhteremi kaibineye, He
yeti Vekileye dâhildir. Haillbuki ordunun Başku
mandanı bulunuyorlar. Tâbiatiyle Heyeti Ve
kileye (girdikten ısıonra kaibineye dâhildir, (başı 
ve dimağıdır. Siyasetle iştigal ediyor delmektir. 
Onun içindir ki, bendeniz de Erkânı HaAiye-
nin kabineden ihracını 'bütün kalbimle temenni 
ederim. Sonra arkadaşlar, medeniyeti kadime-
nin zevali ismi altında Maarif Vekâletinden He
yeti öelileriize tevdi edilmiş 'bir kiıtap vardır. 
Ben merak ettim ve okudum. Roma İmparator
luğunun nasm inlkiraz ettiğini anlatıyor. Roma 
imparatorluğunun inkirazına sebep, askerlerin 
siyasetle iştigalidir. Ben askerim. Arkadaşlar, 
geçen nir kanun 'kabul ettiniz. Fakat 1340 sene
sinde tebdil edildbilir. O vakit beni de isterseniz 
nefer yapabilirsiniz. Maaliftilhar nefsimde ka
bul ederim. Askerler siyasetle iştigal etmemeli
dir, memleketin zararınadır. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

TALAT B. (Ardahan) — Efendiler, (bütçe
nin heyeti umuimiyesi hakkında arkadaşlarım
dan pek çokları 'büyük îbir vukufla gerek hükü
meti ve gerek Heyeti Celileyi tenvir ettiler. Bu 
tenkidatıtan hariç Ibir şey kalmamıştır diyebili
rim. Yalnız bütçenin heyeti umumiyesinden is
tifade e'tmiyen bir daireden ba'hsetmekliğime 
müsaade ^buyurunuz. Ruslar'dan istiradadoluna-
rak 5 - 6 sene evvel vatanı aslimize iltihak eden 
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•eîvi'yıei selâse veyahut bugünkü tiâlbirie vilâyatı 
selâse varıdır. Bu üç vilâyet yekdiğerine •benze
mez. Yani aynı hal, aynı vaziyet, aynı ihtiyaç-
ta değildir. Artvin başka bir 'muhittir, Kars 
Anadolu'ya mültasık diğer bir muhittir, Arda
han ise (bunların içerisinde 'kalmış bir mahrumi
yet muhitidir. Orada münhalt bir göl var. Çıldır 
gölü. Vilâyetin 'en ımunlhat bir yeridir. Refiki 
muhteremim Bâzım Beyefendi en hassas bir ba
rometreyle ölçmüşlerdi. (2 300) metre irtifaın-
dadı'r. Şita, hiçbir yer ile kıyas kaîbul etmiye-
celk surette kemali (şiddetle icrayı hükmeder. 
îki mahreci vardır. Birisi Karis yolu, diğeri Art
vin ve Hopa caddesidir. Kışın (buradan geçmek 
şöyle* dursun, bilhassa Hopa tarikini ihtiyar 
edenler; evlâ/t ve âyâliyle, aihlbabiyle vedalaş
madan "ve hattâ vasiyetini yazmadan gidemez
ler. O havaliyi pekâlâ bilen Maliye Vekili Muh
teremi ile Elviyei selâse mebusları bilirler ki, bir 
Iskaris geçidi vardır. Senede bilmem kaç kişi 
orada ölüyor. Bugün Ardahan mıntakası igayeıt 
güzel yollara ve mühim ticaretgâhlara ve en iş
lek limanlara merbut iken Ve onlardan disitifade 
ederken, bugün Ardahan ahalisinin Batum'a 
girmesi yasaktır. Yapılan nıulhadenet, ticaret 
mukavelename ahkâmına riayet etmek imkânı 
yoktur. Hattâ ben m'enediyordum. Hiçbir Türk, 

Müslüman yoktur ki, Batum'a, Tiflis'e -gitsin de 
hapsolmadan, tevkif olunmadan, malı müsadere 
olunmadan ve daha doğrusu hayatı tehlikeden 
âzâde olarak memleketine gelebilsin. Hiç olmaz
sa iki kişi çıkıyor, benim bunda alacağım var
dır diye o adamı hapse sokturuyor ve onu ora
da unutuyorlar. Buna Hariciye Vekâleti ve Şark 
cephemiz tamamiyle vâkıftır. ,Şiimdi Ardahan 
öyle bir muhittir ki, yolisuız bir vilâyet tasavvur 
eder (misiniz ? işte hiç yolu olmıyan 'bir yerdir. 
Esad Bey - Allah razı olsun - Hopa - Borçka 
caddesini açtırmak için çıok uğraşmıştır. Bende
niz mutasarrıflıkla oraya giderken mevsim pek 
müsait değildi. Kırk altı >günde Ardahan'a vâsıl 
oldum. Halbuki gelirken pek çok tehlikeleri gö
ze almak suretiyle oniki günde istanbul'a, gel
dim. Giderken Erzurum - Kars tarikini ihtiyar 
etmiştim. Gelirken Artvin - Hopa yolundan gel
dim. Dünyanın en müşkülmürur iki yeri varsa 
öenabıhak o iki yeri de bu vilâyete bahsetmiş
tir. Birisi «Yalnız Çam» mevkiidir ki, burada 
Ağustosta adanı donar. Cankurtaran karakolları 
vardı. Vaktiyle Ruslar tarafından yapılmıştı. 

Şimdi yıkılmıştır. Sonra Hopa ile Borçka arasın
da büyülk bir geçit vardır, Killidir ve Temmuz 
ayında dahi kuramaz. Killi Ibir çamur ve toprak 
üzerinde merdivenden çıkar gibi atlara bindi
rilmek suretiyle ailenizi çıkarmak mecburiyetin
desiniz. Başka çare yoktur. Bu yol sekiz saatlik 
bir mesafedir. Oradan müddetkik bir zat tara
fından gönderilen mektupta, amele taburları o 
yolu yapmak için iki seneden beri uğraştıkları 
(bildiriliyordu. Nafıa Vekili Beyden rica ederim, 
'meydana gelen semere nedir? Yanlış yapmışlar, 
iki senelik emek heba olmuştur. Şimdi güzergâ
hını tebdil edecekler. Çünkü toprak tutmuyor
muş, orası şimdi çamur deryası imiş... iki sene 
amele taburları orada 'envai mahrumiyet için
de çalıştılar ve bir kusmı <orada terki hayata 
mecbur oldular. Yol itibariyle livanın hali bu
dur. Yalnız yolsuz kalmış bir yerdir. Halbuki 
Batuım yolundan istifade edebilmemiz için tica
ret mukavellenameleri'nde birçok maddeler var
dır. Çorum nehri vasıtasiyle Artvin'le Batum 
arasını, zannederim, kayıkla ibeş altı saatlik bir 
'mesafedir. Tabiî Artvin Mebusu muhteremi de 
izah 'edeceklerdir. Bugün Artvin'in ticareti hiç 
kalmamış, herkesin eli böğründedir. Bir meyva 
seibze muhitidir. Satacakları şeylere müşteri bu
lamıyorlar. Nereye götürsünler? Ardahan'a ge
tirseler yol yok. Hopa»ya götürmek için yol 
yolktur. Evvelce Batum'a götürürlermiş, yevmi
ye dörtyüz büyük kayık, hem de ikiyüz bot ol
mak şartiyle.,. Çalışırlarmış, fakat bugün elleri 
böğründe kalmıştır. Bu yerler bize iltihak ettik
ten sonra biz hiç düşünemedik. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Nafıa Vekâleti tay
yare yapacak. 

TALÂT B. (Devamla) — Bu elviyei selâse 
dört defa harb görmüş mıtntakaldır. Ruslarla, 
Gürcülerle, Ermenilerle, Rumlarla üç defa alın
mış, üç defa verilmiş haralbolmuş 'bir yerdir. 
Sağlam bir bina, sağlam hiejbir hane kalmamış
tır. Bütün halk iç - Anadolu'ya dağıilmışltı. şiım-
ii avdet edenler de yerlerini, yurtlarını, hayat 
maişetlerini temin etmek için vesaite malik değil
ler, Hükümetten (muavenet bekliyorlar, vergiye 
'ştirak ediyorlar; maktu vergi veriyorlar. Hem de 
\ğırca bir vergidir. Fakat buna mukabil Arda
han'da bugün bir doktor yoktur. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Nerede var
dır ki... Yüz altmış kazada doktor yoktur. 
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TALÂT B. (Devamla) — Fakat vaktiyle ora
da pek çok doktorlar vardı. Halkın sıhhati muha
faza edilmişti. 

KÂZIM B. (Ergani) — İştirak ediyoruz. 
TALÂT B. (Devamla) — Bugün Ardahan'da 

bulunan yallar dünyanın en güzel yol ve orman
larıdır. Fakat bakımsızlık yüzünden onların da 
birkaç sene zarfında Anadolu'daki aksama ben-
ziyeeeğine hiç şüphem yoktur. Zannedersem, ora
da Nafıa teşkilâtı yeni yapılmıştır ve bir mühen
disten ibarettir. Bu arz ettiğim muhit ise Ahıs-
ka'ya birbuçük, iki saat mesafesi olan bir muhit
tir. Diğer taraftan hem Ermenistan hem de Gür
cistan hududuna mültesiktir. Ruslarla münase-
batı ticariyemizin temini için, oraya giden halkı
mızın hayatı için her halde Hariciye Vekâletimi
zin kemali ehemmiyetle nazarı dikkatini celbet-
mek isterim. Zira orası her tarafı demir bir çem
ber içinde .boğulacak bir şekilde kalmıştır. Halbu
ki Ardahan muhiti Erzurum'a muadil olmak üze
re en büyük hayvan deposudur. İktisat Vekili 
Muhtereminden de istirham ederim, bu sene ora
dan hayvan mubayaa etsinler, orada en besili bir 
koyun iki liraya satılıyor. Halbuki Tiflis'e getiri-
lebilse yirmi liraya satılacaktır. Hiç olmazsa Hü
kümet zürra a hayvan, vesaiti ziraiye tedarik ede
ceği zaman Ardahan'dan hayvan mubayaa etsin
ler. - Romanya'dan değil - Bu hayvanlar Roman
ya hayvanlarından daha kuvvetlidir. Hiç olmazsa 
ahalinin cebine bu suretle birkaç kuruş girmiş 
olur. Mühim bir meseleden daha bahsetmek isti
yorum: Memur meselesi... Buraya memur gön
dermek imkânı yoktur. Ardahan'a gider misin de
nince, ahrete gider misin suali karşısında kaldık
larını zannediyorlar. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Her yer öy
ledir. 

TALÂT B. (Devamla) — Oraya giden me
murların bir ay sonra düşüneceği iş canını kurta
rıp kaçmaktır. Eğer buna 'nakil, becaiş gibi bir ça
re bulursa bulur, bulamazsa •mutlaka istifa ede
cektir. İstifa etmek için yol parası tedarik ede-
miyen birtakım fakir memurlar vardır ki... Allah 
onlara merhamet etsin, onlar orada kalmak mec
buriyetindedir. Oturacak bina da yoktur. Bugün 
Adliye rüesası bir evde toplanmış oturuyorlar. 
O kadar yıkık bir evdir ki, ona biz (direkler ara
sı) diyorduk. Seksen tane direk arasında dört ta
ne Adliye memuru oturuyor. Oradaki emvali met

ruke de tamir edilemiyor. Çok teşebbüs ettik, 
yazdık, nazarı dikkati celbedemedik. Binalar ah
kâmı umumiyeye tâbi imiş, Emvali Metruke Ka
nunu mucibince birisi satıldığı vakit onun para-
siyle diğeri yapılamazmış, ancak onun icariyle 
yapılırmış... Bu suretle orası ilâyevmilkıyam ha
rap kalacak demektir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Zaruret 
takdir edilmemiş mi? 

TALÂT B. (Devamla) — Oraya muktedir 
memurlar lâzımdır. Halbuki gönderilen memur
lar istihdam edilemiyecek derecede olmalı veya 
gayetle fakir bulunmalıdır ki, orayı kabul etsin
ler. Oraya muktedir memurlar ögnderilmelidir. 
Başka çare yoktur. Fakat bütçe meselesidir. Faz
la tahsisat vermeli ve memurların orada kalması 
için her halde onu ıtma' etmekten başka çare 
yoktur. Orada asayiş meselesi de mühimdir. Rus
lar Müslümanları askerlik şerefinden mahrum 
etmek için o mükellefiyetten vareste bırakmışlar. 
Askerlik yapmıyan efrat ise hiçbir vakit iyi bir 
jandarma olamaz. Oranın jandarması askerlik 
etmemiş köylü çocuklarından müteşekkildir ki, 
bâzan üç kişilik bir müfrezeye karşı, otuz kişilik 
bir müfreze gittiği halde maatteessüf eşkıya müf
rezeyi tenkil eder. 

ZEKİ B. (Grümüşane) — Bazen de öyle olur. 
TALÂT B. (Devamla) — Bunun için oraya 

mektepten çıkmış yazıcılar, çavuşlar olsun gönde
rilmelidir. Bunlara muallimlik edecek adamları 
hariçten tedarik etmek icabeder. Oralara gayet 
kıymetli, muktedir jandarma kumandanları is
ter... Sakal Tutan ve Yalnız Cam geçitlerinden 
yazın insan değil, kuş geçemez. Mutlak hırsızlar 
yakalıyacaik ve soyacalktır. Onun için oraya muk
tedir bir jandarma kumandanı izamını ve munta
zam bir jandarma teşkilâtı yapılmasını, Hükü
metten pek büyük bir ricam olmak üzere arz ede
rim. 

Tahsildarlar meselesi vardır. Burada vergi 
maktuan alınır. Buranın hususiyeti, bugün ver
gisinin maktuan alınması ile de müspettir. Ruslar, 
ahaliyi maktu vergiye alıştırmışlardır. Ahali, el
lerinde en ziyade para bulunduğu zaman ve elle
rine en çok para geçtiği zaman o taksitleri götü
rüp yatırmaya kırk üç sene alışmışlardır. 

Kendileri diyorlar ki, «Buna Allah razı ol
maz... 

— 425 — 



î : 113 27 . 2 . 1340 C : 2 

lar orada durur. Analının evleri yıkılmıştır di
yen yoktur. Bunun için İktisat Vekili Âlisinin 
nazarı dikkatini celbederim. Oraya meccanen 
kereste vermek kanununun tatbikini emir bu
yursunlar. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Umu
mi olmalı. 

TALÂT B. (Ardahan) — Bilmiyorum. Baş
ka yerler bundan istifade ediyor, zannederim. 
Fakat orası hiç istifade edemiyor. 

Bizim vergimiz, paralar hiç olmazsa bu harap 
memleketin bir şeyine sarf edilse daha iyi olmaz 
mı? Biz kendi elimizle parayı götürür,- teslim ede
riz » 

Efendiler! Bunun kuvvei müeyyidesi nedir 
bilir imisiniz? Bunun kuvvei müeyyidesi olmak 
üzere taksit ayı zarfında verilmemiş paralar için 
ufak bir faiz alınırmış. Binaenaleyh benim mm-
takam için tahsildarlığın bilüzum olduğunu ve bu
nun bir kalem tenzili ile Hükümete epeyce bir 
menfaat temin edilmesini arz ediyorum. 

Efendim Nafıa meselesini arz ettim. Dünya
nın en güzel yolları oradadır. On beş metre ar
zında gayet güzel şoseler vardır. Bizim elimize 
geceliden beri belki bir taş. konulmadığı halde 
bozulmasiyle de sabittir ki gayet muhkem ya
pılmıştır. öyle köprüler vardır ki her biri, bir 
memleket için medarı zinet olur. Fakat bunlar, 
yan tarafından, baş tarafından korkulukların
dan sökülmüş ve yakında yıkılmmaya mahkûm 
bir haldedir. Birçok Nafıa alâtı vardır. Lokomu-
bil, silindirler, Ardahan muhitinde lâyut velâ 
yuhsadır. Taş kırma makinaları vardır. Bizim 
memleketimizde ben - görmedim belki işletilme-
miştir - taş kırma makinasınm yaptığı vazifeyi 
biz, kol ile bilek ile yaparız. Orada motorlu ma-
kinalar, bir tane değil, belki binlercedir ve bun
lar açıkta çürümüştür. 

Sonra (Merdenk) vardır ki, Göle kazasının 
merkezidir. Kars, Ardahan, Erzurum caddesi
nin mültekası olan gayet güzel bir yerdir. Göle 
kazasının merkezinden Kars'a kadar bir dekovil 
vardır. Bunun da ufak bir himmetle tamir olu
nabileceğini ve bununla bilhassa Kars ve Erzu
rum'un mahrukat ve kereste ihtiyacı tehvin olu
nacağını ümidediyorum. Bu yolların yapılması 
için eğer şimdiden başlanmazsa sonra pek büyük 
bir masrafa ihtiyaç hissedilecektir. İstirham ede
rim; şimdiden başlansın. 

Ormanlar, zannedersiniz ki, el ile yetiştiril
miş bir bahçe gibi muttasıftır. Dünyanın hiçbir 
yerinde o kadar güzel ve temiz bir orman gör
medim. Maatteessüf bugün bakılmıyor ve mes
kenlerini, me'valarmı yeniden inşa etmek ihti
yacında bulunan ve dört defa harb tahribatına 
uğramış olan halkın, mesken yapılacak keres
tesi meccanen verilmiyor. Evvelce böyle bir mü
saade verilmişti. Sonra neden ise geri alındı. 
Sonra onlar için baltalıklar verilmişti. Bu da 
tehir olunmuştur. Sebebini bilmiyorum. Orman-

MEHMED B. (Kastamonu) — Hiçbir yer 
istifade etmiyor. 

TALÂT B. (Devamla) — Efendiler, dört 
türlü harbin netayici elîmesi olmak üzere ora
larda binlerce yetim kalmıştır. Arkadaşlar, bun
lar sokaklarda sürünüyorlar. 

Efendiler, avuç içi kadar bir Ermeni Cum
huriyetinde, Erivan'da kırik bin yetim talim ve 
terbiye edildiğini, yetiştirildiğini işittiğim za
man ben de, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletine müracaat ettim. İstirham ettim ve 
«Hiç olmazsa dört yüz tanesini, bakalım, yetiş
tirelim.»» dedim. Fakat maatteessüf bunları bu 
sefaletten ve felâketten kurtarmaya muvaffak 
olamadım. Yalnız numunelik olmak üzere on, 
onbes tanesini yetiştirmeye muvaffak olabilmiş
tim. Oralarda sanayi namına bir şey kalmamış
tır. Orada Malakan tayfası denilen gayet çalış
kan bir unsur varmış. Onlar - neden icabetti 
bilmiyorum - siyasetle iştigal etmiyen, sırf zira-
atle, ticaretle iştigal eden bir unsur olduğu hal
de çıkarılmıştır. Ona bir şey diyemiyeceğim. Fa
kat yerlerini tutacak bir kimse getirilmemiştir. 
Oraya hiçbir sanatkâr gitmemiştir. Bugün ora
da sanayi mektebi şeklinde bir eytamhaneye şid-
detle^ihtiyaç vardır. Bunun da Hükümet tara
fından tahtı temine alınmasını, orada bulunan 
binlerce yetimin duasını almış olmanız için is
tirham ederim. 

Adliye teşkilâtı, merkez ile Oltu kazasında 
vardır. Diğer üç kaza daha vardır. Çıldır, Po
sof, Göle kazaları... Posof kazası, Ahısha'ya bir-
buçuk saat mesafededir. Yani tam serhaddedir. 
Oranın ahalesi hukukunu tamamen eski usul ile, 
birbiri ile anlaşma suretiyle temin eder. Çünkü 
Ardahan'a yazın güçlükle 24 saatte gelemez iken 
kışın hiç gelemez. 

Efendiler, şunu arz etmek istiyorum ki, mil
let - hattâ bizim eski bir divan usulü vardı -
Vah onu arıyor. Mahkemenin merasimi, usulü 
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müddeti o kadar uzun ve fazladır ki, ve o ka
dar ağır geliyor ki, millet bunun celsei vahide-
de halledilmesini, yapılmasını istiyor. İster ka
zansın, ister kaybetsin. Şimdi Posof olsun, di
ğer kazalar olsun ahali merkeze gelemiyor ve 
Kars İstinaf Mahkemesine gitmek için kışın 
mutlaka donmak tehlikesine mâruz kalıyorlar. 
Orada bir .istinaf teşkilâtımız da yoktur. Sey
yar mahkemelere, seyyar hâkimlere en ziyade 
muhtacolan yerlerden birisi de benim dairei in-
tihabiyemdir. 

Yalnız hudutlarda bir şey vardır. Gürcüler
le bir noktada temas ediliyor. O da hayvan hır
sızlığı. Onlar bizim tarafa geçip hayvan çalıyor
lar, bizimkiler o tarafa geçip hayvan çalıyorlar 
ve alıp geliyorlar. Fakat işin garip bir ciheti 
vardır. Bendeniz yazdım ve bir de tefsir aldım. 
Memaliki ecnebiyede hırsızlık yapıyor. Geliyor, 
yakalıyoruz ve hırsızlığı tebeyyün ediyor. Me
selâ Gürcistan hududuna girmiş, yine bir Müslü
man kardeşin malını çalmış, oradan birçok hay
van yakalamış, elli tane at aldığı tebeyyün, ta
hakkuk ediyor. Hayvanları geriveriyoruz. Muka-
beleten birtakım hudut münazaatmm hudusuna 
sebebiyet vermemek için buyurun, evinde otu
run demekten başka bir şey yapmış olmuyoruz. 
Çünkü Usulü Muhakematta memaliki ecnebiye
de yapılan hırsızlığa hiçbir ahkâm yoktur. Usu
lü Muhakemata böyle yeni bir tefsir ile bir mad
de ilâve edileceği neşredilmişti. Fakat maatte
essüf neticesi çıkmadı. Bendeniz bu arz etmiş 
olduğum şeylerle pek noksan bir şey arz etmiş 
olurum. En müsait bir zamanda elviyei selâsiye 
bir heyet gönderilmişti. Hazım Beyefendi o he
yetin reisi idiler. Birçok sıkıntılar çektiler. Kı
şın her türlü şedaidine mâruz kaldılar. Gayet 
kıymettar bir rapor yaptılar. Zannederim, 400, 
500 sayfalık bir rapor olacaktır. Onu da Rah
mi Bey pek iyi bilirler. Heyete de dâhil bulunu
yorlardı. Efendim, Ardahan'da nüfus tahrir 
olunmamıştır. Hiç mi hiç! Yalnız ciheti askeri
ye kendisine münasip görecek sindekileri yok
lama suretiyle kulağından tutmuş, yakalamış 
ismini yazmıştır. İşte bundan ibarettir. Nüfus 
tahrir olmadığı gibi... 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Hepsi birden ya
pılacaktır. 

TALÂT B. (Devamla) — Tahriri nüfus ya
pılmadığı gibi arazi de tahrir olunmamıştır. 
Günkü burada 1393 tarihinden evvelki zamana 

ait Malakanlardan kalmış envali metruke; üç 
beş türlü arazi vardır. Bunun içinden çıkılmak 
ihtimali yoktur. Buna en güzel çarei hal olmak 
üzere birçok musip tedbirler irae eden o rapor, 
bilmem, nerede kalmıştır? Bunu Hükümetten 
soruyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kavanini maliyede tan
zim edildi. Muvazenei Maliyede uyuyor ka
nun. 

TALÂT B. (Devamla) — Bunun için hem
hudut komşularımızla münasebatı haseneyi ih
lâl etmemek için her halde hariçte çalman, Tür
kiye memaliki haricinden çalman hayvan hır
sızlığına dair de bir maddeye eşeddi ihtiyaç var
dır. Çünkü onlar gelip çalıyorlar, bilmukabele 
bunlar çalıyorlar, derken orada muhafızlarla bir 
arbede çıkmak ihtimali her gün için varittir. 
Efendim, orada bir de hastane ister. Doktor yok, 
hastane yok, eczane yok, aynı zamanda bizim 
bildiğimiz hastalıklardan başka bilmediğimiz il
leti cüzzam da vardır. O memlekette uyuz da 
müstevli bir haldedir. Acıyınız! Bunlar ise gayet 
sâf, samimî öz Türk evlâtlarıdır. Bunlar Hükü
metten rica ediyorlar. Efendim, şimdi Ardahan 
muhitinin en büyük membaı hayvanattır. Orada 
pekçok koyun ve hayvanat - elan az saydıkları 
halde - yine bugün bir adamın elinde 15 - 20 ta
ne sığır, inek bulunabilmektedir. Fakat bunlar
dan istifade edilemiyor. Satamıyorlar, mahreç 
yok, yol yok, aynı zamanda bunların tuza ihti
yacı pek fazladır. Halid Paşa Hazretleriyle ba
na gelen bir mektupda Tuz Resminin tenzilini 
istiyorlar. Kudretimiz bunu almaya yetmiyor 
diyorlar. Çünkü vesait noksanı yüzünden Kağız
man'dan ve Oltu'dan masraflı bir surette geti
riliyor. Buna hiç cevap vermiyeceğim. Galiba 
tenzil edemiyeceğiz. Şimdiye kadar arz ettiğim, 
Ardahan'ın ve Elviyei Selâsiye'nin ihtiyacına 
nisbe*t edilirse devede kulaktır. Bunun için tabiî 
vekâlet bütçelerinde de Heyeti Celilenin refetini 
celbedici istirhamat da bulunacağım. Şimdiden 
bu mahrumiyet harabesi olan yerler hakkında 
nazarı dikkati âlinizi celbetmiş olursam kendi
mi bahtiyar addederim. Hâtimei makâl olarak 
da büyük bir derdim vardır. Onu arz etmek is
tiyorum. O da her şeyde bir inkilâp yapmak za
manında bulunduğumuzu anlıyarak şimdiye ka
dar mühmel bırakılmış Babıâli makinasmm da 
bir inkılâba uğratılmasmı istirham edeceğim. 
Hâlâ bugün o eski köhne makina ufak bir dö-

— 427 — 



İ : 113 27 . 2 . 1340 C : 2 

misle, talim ile yine devam ediyor. Yeni bir ma-
kinaya ihtiyaç vardır. 

ALÎ RIZA B. (Istanlbul) — 'Kafa 'meselesi
dir ibu!. 

TALÂT B. (Devamıla) — Bir de efendim, 
Meclisi Âlinizden 'istirham ederim, 'bu sene [kâğıt 
masrafını kabul etlmiyelim. Avrupa hükümetle
rinin hepsi bir araya gelse bizim kadar kâğıt 
sarfetımez. Efendim, ben idare memuruyum, eli-
ıme bir kâğıt verildi mi, >onu ben hafif görürsem 
makbul olmuyor. Bir kalemde muamelesi (görül
müş, hiç olmazsa Nafıaya uğraıtmalı, hiç olmaz
sa tomar teşikil eteneli, okkalık olmalı. Her mu
ameleye - bir okka kâğıt hesabiyle düşününüz -
ne kadar kâğıt sarf 'olunuyor. Bu ködıne 'maki-
nayı yıkalım, Allah aşkına olsun!... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
Ibir haftadan beri bütçenin e'heımmiye'tiylle müte
nasip cereyan eden müzakerede beyanı mütalâa 
eden arkadaşlarımızın hakikaten imütalâaltın-
dan ımüstefidolduim. (Encümen namına mı ses-
leni) Hayır Mebus Madhar söylüyor, encümen 
namına değil. Bu gayet değerli mıütalâaıt arasın
da zannederim ki, ehemmiyetli olan (bir şeyden 
bahsetmek lâzımdır. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Encümen namına 
mı Beyefendi ? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Kulak-
llarmız komşuda mı Beyefendi, simidi söyledim 
bağırarak, şahsim namına diye arz ettim. Malû
mu devletiniz Devletin varidat ve masarifatı se-
n'eviyesini tahminden ibaret 'Oİan Bütçe Kanunu 
öyle Ibir kanundur ki, ıO kanunun havi olduğu 
mjövaddı tamamen icra eder. Halbuki kanun de
nince kanunun havi olduğu mevaddın taımaımen 
icra edilmesi lâzımıgefir ki, bütçede bu yoktur. 
Günkü varidat ve maSarifaitm bebemalhal kalbul 
edildiği veçjhile diğer mevaddı gilbi taımaımen tat
bik ve doraısma imkân yok, şu halde bir tezat hâsıl 
oluyor. Hem kanun deniyor hem aynı zamanda ta-

m'aımiyle icra edilmiyor. O halde efendiler; bu Büt
çe Kanununun mütemmimi olan ikinci bir ka
nun vardır ki, ıo kanun yapılmadıkça ve icra 
edilmedikçe Bütçe Kanununun kalbulü bizim is
tihdaf ettiğimiz gayeye bizi tamaımiyle isal ede
mez. Eğer Bütçe Kanunu bu şekilde kalır da 
o'nun mütemmimi olacak olan arz ettiğim kanun 
yapıîlmazısa, efendiler, Bütçe Kanunundan bek
lediğimiz fayda hâsıl olmaz. ('Nedir o kanun ses

leri) Malûmu ihsanınnzdır ki, bu bütçede; arız 
ettiğim tenakusu itmam edecek Hesafbı Kati Ka
nunu vardır. Bütçe Kanunu istikbale ait bir ka
nundur. Hesabı Kaltî Kanunu o 'bütçenin maızi-
sine ait ve katî 'bir kanundur. Hesabı Ka
ti Kanunu bir hesap kanunu değildir. Varidat 
ve masarifatm, Bütçe Kanunu mucibince tahsil 
olunabilen, sarf (olunabilen aıksaımmı gösterebi
lecek ancak Hesabı Katî Kanunudur. Yine ma
lûmu ibsanmi'zdır ki, İbu Hesalbatı Katiye Kanu
nu bir şenel devriyei heısabiyenıin 'meselâ bu Kâ
nunusani iptidasından 'gelecek Kânunusani ipti
dasına kadar ayların ıher vekil (tarafından sâl 
'muhasebeleri yapilmalk 'suretiyle Divanı Muha
sebata gönderilir. Divanı Muhasebat bunları 
toplıyacaik, Heyeti Vekileye gönderecek, gerek 
'bütçeye tatbik edecek, ıgerek münferiden rüyet 
ettiği vekâletlerin hesa'batmı da naızarı dikkate 
-alacak, böylece bize katî bir kanun gelecek. İşte 
ancak o 'zamandır ki, kabul ettiğiniz bütçenizin 
ve talhminden ibaret olan bütçenizin varidatının 
ne miktarı alınmış ve ne miktarı sarf edilmiş 
olduğunu katî ıbir surette o kanunla anlıyaca-
ğız ve her memlekette, her Devlette bu kanun 
olmadıkça Bütçe Kanunu ınâtamam olarak kalı
yor. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — O da tah
minidir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — O tah
mini değildir hoca efendi hazretleri. Katî he
saptır. 7ine malûmu dfcsanmıızdır efendim, teftiş 
ibirkaç türlü olabilir. Bir teftişi kanuni, bir de 
teftişi malî, bir de teftişi adlî vardır. Malûmu-
âliniz teftişi malî Maliye Vekâletinin Maliye Mü
düriyeti vasTtasiyile icra ettikleri ıheSabat. Fakalt 
teftişi kanuni doğrudan doğruya heyeti âliye-
nizindir. Bunu Heyeti Vekil enin yani âmiri ita 
olan Heyeti V ekilenin bütçe üzerindeki muame
lâtının bir teftiş hakkıdır ki, bir teftişi kanuni
dir, o da sırf Heyeti Celilenize aittir. Teftişi ma
lî, o da malûmuâliniz Divanı Muhasebatındır. 
Sonra bir muhterem arkadaşımız Islahatı Mali
ye Komisyonu teşkili lüzumundan bahsettiler. 
Beyefendiler bizim kavaninin .çoğunda talebet-
tiğimiiz şey, mevcuttur. Fakalt dert tatbilkınde-
dir. Meselâ bir Divanı Muhasebat teşkil ettik, 
benim hatırumda kalan, vazaifmden kalan birisi, 
zannederim, Kanunu Esasinin 105 nci maddesi 
mucibince her üç ayda (bir ahvali maliye hakikin-
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da Sadrazam vaisitaisiyle Padişaha yani şimdi 
Meclisi Âlinize malûmat vermek mecburiyetin
dedir. 

MUSTAFA B. (İzimit) — Veriyorlar zaten! 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — O değil 

(Beyefendi! Her üç ayda masarifte muttali oldu
ğu yolsuzluklar hakkında bdr rapor vermeye 
mecburdur. Bundan ba^ka her ısene nihayetin
de Divanı Muhasebat, vergilerin tarzı eübayetin-
den, varidattan, şundan, bundan yani maliyeye 
taallûk eden husuisaıttan ıslahatı maliyeye dair 
'bir rapor tanzim edecek ve reis, reisisani, müd-
deiumufmdler hazır olduğu hailde bu raporu ter
tip ve Heyeti Aliyenize takıdim 'edecek. Bende 
nizin Maliye Vekâletinden isimdi istirhamım, he-
saibatı katiye yoktur, şimdiye kadar yapılmamış-
tır. Zannederim Meşrutiyetten beni bir defa he-
'sa'batı katiye kanunu yapılmıştır. Bu heisalbatı 
katiye olimadan, yine teikrar ediyorum, 'bütçe 
üzerinde ne kadar uğraşırsalk uğraşalım tama
men beklediğimiz faideyi elde «dermeyiz. Onun 
için heisalbı katı söylüyoruz ve yine onun içimdir 
ki, Divanı Muhasebatın şu vezaifini tamaımiyle 
icra <eltmesi için Maliye Vekili Beyefendiden is-
tirihaim 'ediyorum. 

Efendiler benim şahsan müzakerelsinde bu
lunmadığım veyahut muhalif lolduğum bâzı büt
çeler vardır. Meselâ, Hanedan 'bütçesinde 'bu
lunmadım. Beyefendiler ıbenim Hanedan bütçesi 
halkkrnda'ki noktai nazarım gayet basittir. 

ALÎ RIZA B. (İstaübül) — Ama açik söyli-
ye'celksin. (Handeler) 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Tabiî 
efendim! Bence Hanedanın bütçede yeri yok
tur. Çnükü bütçede yeri olan ancak hak sahi
bidir, hak sahibi ise ancak vatandaştır. Hane
dan ise vatandaş değildir ki, hak sahibi değildir 
ki bütçede yeri olsun! (Bravo sesleri) bütçede 
ancak hak sahibi olanın yeri vardır. 

Evet öyledir beyefendiler, bütçe de ancak 
hak sahibinin yeri olur. Hanedan diyorsunuz. 
O vatandaş değildir, hanedandır. Öyle bir ha
nedandır ki her cülusta, tarihe bakınız; her cü
lusta babasının, amucasmm, kendisinden ewefki 
akrabalarının hattâ henüz daha süt emen ken
di evlâtlarını, yani saltanata hakkı olan evlât
larını da beraber boğduran, öldüren, sarayı ka
sap haneye çeviren, kendi evlâtlarına rahmi ol-
mıyan bir hanedandır. Mesele, bugün haneda
na verilecek iki yüz lirada, beş yüz lirada değil

dir beyefendiler! Mücadelci Milliyede yüz bin
lerce Müslüman ve Türk. kanını akıtırken o ha
nedana mensubolan sultanlar, prensler, bilmem 
neler bizimle çarpışan bir düşmanın gemisinde 
dans ettikten sonra ona bu millet on para vere
mez efendiler!... (Bravo sesleri) 

Beyefendiler, bu millet verirdi. Fakat mem
leketi için, dini için, mukaddesatı için canını 
feda ederken, kanını îsar ederken memleketi ya
kıp yıkan bir düşmanla, harabezara çeviren 
bir düşmanla müttehiden hareket eden Vahdet
tin gibi bir hainin ailesine elbette bir para bile 
veremez efeindiler. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Neye dâhil et
tiniz?.. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bulun
madım müzakeresinde dedik ya a canım! (Han
deler) Ya bendeniz az bağırıyorum işittiremiyo-
rum veyahut zatiâliniz duymuyorsunuz. 

Efendiler.! Bundan da sarfınazar ediyorum. 
Bu para meselesinden, bunların feeayı mesele
sinden sarfınazar ediyorum. Efendiler! Halife 
diyoruz. Yani Halife nedir? Dinin hadimi mi
dir? Aksini iddia ediyorum. (He) ile söylüyo
rum, hadimidirler. Ne çabuk unuttuk vaktiyle 
bunlardan bir tanesi ulemayı toplayıp da siz 
sarhoşsunuz, sizi yakdıracağım diyenler bunlar 
değil miydi? 

MUSTAFA B. (İzmit) — Tarihten bahset
tiniz ; 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Tarih
ten bahsediyorum. Fakat sağ olduğum zaman
da bahsedeceğim. Pekâlâ biliyorum ki İstan
bul'da kolera vardı, sabah gazetesinde sayei sıh-
hatvayei zıllullahide hastalık mündefi olmuş
tur diye halife ve padişah ve sultan dediğimiz 
Abdülhamid hakkında yazılar vardı. Sayei zi-
lüllahi bu mudur ve dine hizmetleri bu 
mudur? Fıkıh kitaplarında imamı Kureyş ola
caktır tâbiri vardır diye akaid kitaplarını Çem-
bcrlitaş hamamının külhanında yaktırmak mı
dır dine hizmetleri beyefendiler? Alt tarafı ar
tık malûmu zarafetiniz... (Handeler) Şu halde 
dine ve memlekete hizmetleri olmıyan hattâ 
beyefendiler, kendi evlâdına rahîm ve şefkati ol
mıyan bunlara para vereceğiz Öyle mi efendiler? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Neye bir kanun 
yaptınız? Bunlar Halife olacak diye yaptığınız 
kanuna tebaiyet ediyorsunuz? 
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MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Son
ra efendiler, bendenizin endişem şudur. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Fetvalardan bah
setmediniz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bizim 
karşımızda Vahdettin Han Hazretlerinin, Sul
tanlar hazretlerinin, kadın efendiler hazretleri
nin bilmem prensler hazretlerinin esamisini ca
mi bir hanedan bütçesi bulunuyor. 

FALİH RIFKI B. (Bolu) — Bunları ne için 
encümende söylemediniz ? (Handeler) (Alkış
lar) 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Falih 
Rıfkı Beyefendi! Ne için vaktiyle gelip beni 
burada dinlemedin de dışarıda kahve içtin? 
(Alkışlar) Şu halde efendiler, bütün bu parlak
lığı ile, Sultanlık isimleriyle, kadın efendilik 
esami!eriyle karşımızda bir hanedanlık bütçesi 
var. İhtimal ne kadar zayıf olursa olsun, ister
se binde bir nisbette zayıf o'lsun, ben korkarım 
ki bu unvanlara zayıf bir ihtimal dairesinde 
raptükalbedecek, ümit besliyecek adamlar bul
mak ihtimali vardır. Soruyorum beyefendiler; 
Cumhuriyet mefhumu ile bu zayıf ümit, karşı-
karşıya gelmek ihtimali var mıdır? Yoktur. İş
te ben hanedan bütçesini yırtıp atmak istedi
ğimin esbabı böyle zayıf ümit ve ihtimali; değil 
ref'etmek hattâ kökünden kal'etmek isterim. 
Beyfendiler. Tarihten bahsetmiyorum ve benim 
hatıratımdan da bahsetmiyorum, çünkü yaşım 
ileridir, belki gençler bilmiyoruz derler. Onun 
için yakından bahsedeceğim bir hafta evvel 
gencimizin ve ihtiyarlarımızın gördüğü bir va
kadan bahsedeceğim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Beyefendi, Mu-
vazenei Maliye Encümeninde söyleseydiniz çok 
iyi olurdu. (Handeler) (Alkışlar) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Nazarı dikka
tini celbetmemek için encümende söylememişim-
dir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Beye
fendiler celsei hafiye olsa idi bu sualin ehemmi
yeti yok ama alenî celsede söylersem iyi kaçmı-
yacak. Bu suali soran mebus Beyefendilerin 
dışarıda gezdiklerini kendileri ispat ediyorlar 
ki tekrar bir daha söyliyeyim Mustafa Bey. 
Bunun müzakeresinde encümende bulunmadım. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ne için? 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Demek 

oluyor ki, beyefendiler halifedir deriz, din ile 

bii" alâaksı yok. Hanedan deriz, içlerinde demin
den beri tadadettiğim ve ancak bir Yunan gâvu
runun bize yaptığı feeayıa iştirak etmiş adamlar 
var. Bunlara da hanedan diyoruz. Sonra işlerin
den bir tanesi geçen gün gazetelerde gördüğünüz 
v'eçhilc Burhanettin denilen herif - efendi demem 
çünkü kaatildir. - Bu katil herif hanedandandır. 
hu. Bir vatandaş Ahmet, Mehmet katili olduğu za
man merkum kaatil diyoruz. Halbuki buna hane
dan diye kaatil demij^oruz Hanedanın kaatilinin 
başka hususiyeti mi vardır? Gazetelerde gördük 
Burhanettin zavallı bir şoförü öldürüyor ve son
ra kendisi Avrupa'ya gidiyor zevk ve safa için. 
Şöyle oluyor, böyle oluyor, müruru zamana uğ
ruyor ve sonra o maktulün kız kardeşi müracaat 
ediyor, diyet istiyor. Mahkemei Şer'iye diyete 
hüküm vermiş. Fakat ne çare ki, ilâm bulunamı
yor. Müruruzaman oluyor. Kız da kendisini deni
re atıp intihar etmek istiyor, kurtarıyorlar. Efen
diler, işte maaş vermek istediğiniz hanedan!... (Bi
raz daha, sesleri.) Şu halde tekrar ediyorum, be
nim bütün bu meselede prensibim, iddiam şudur; 
bütçenin içine hak sahibi olan girecektir ve hak 
sahibi de vatandaştır ve bütçe vatandaşa mah
sus bir bütçedir. Madeni ki, bu adamlar ne hak 
sahibidir, ne vatandaştır, bütçede yeri yoktur 
eıendiier. 

RAGrlB B. (Kütahya) — Ne de vazifesi var
dır. » 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ne de 
vazifesi vardır. Efendiler! Hattâ müsaade bu
yurun açık söyliyeyim, yalnız bütçede yeri yok
tur demek kâfi değildir. Madem ki, vatandaşlık
ta yeri yoktur, haini vatandır, çünkü Yunanla be
raber bizim karşımıza gelenlere haini vatan diyo
ruz. Bunlar da bize darbe vurmak üzere gelmiş
lerdir. Haini vatandır, bunların yalnız bütçede 
yeri yok değil; 'madem ki vatandaş değildir. Halis 
Türk ve Müslüman vatandaşlara mahsus olan bu 
mübarek Türkiye Cumhuriyeti memleketinde yeri 
yoktur efendiler. 

REİS — Reşid Ağa Malatya! (Yok sesleri) 
Emin Bey Karahisarı Şarki. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Efendiler babalarımız, dedelerimiz çok bedbaht-
mışlar. Çünkü alınlarında esaretin demirden tas
larını gezdirirlermiş, hür düşüncelerini söyliye-
mezlermiş. Ben bugün hür bir devrin insanıyım. 
Alnımın üzerinde namütenahi gökten başka bir 
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şey yok. Düşündüğüm gibi inanmak, inandığım 
gibi söylemek işte benim bayatımın düsturu!... 
Efendiler. Millî ruh, mukaddes ocağın' ateşiyle 
iki şey döktü. Birisi kı'lınç, hakkın, hakikatin kı
lıcı; ikincisi, çekie, inkılâbın, hürriyetin çekici. 
Türk bu kılcıyla kollarında bulunan zinciri par
çaladı. Türk bu çekiçle eski dünyanın tahtını de
virdi. Lâkin kırılacak daha başka zincirler var fi
kirlerin zincirleri, vicdanların zincirleri, ruhların 
zincirleri. Yıkılacak daha başka şeyler var; fena. 
hurafeler var, zalim ananeler var, eski bir mazi 
var; bunların da kırılıp yıkılması lâzım. 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — Kırıl
mıştır. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
İnkılâp, asrın rüzgârının-zekâ] arda uyandırdığı 
fırtınadır, vicdanlarda uyandırdığı fırtınadır, 
ruhlarda uyandırdığı fırtınadır. Bu fırtına Fran
sa'da 1789 da hırsın, grururun putlarını yıkmak 
istedi. Cehaletin, taassubun putlarını yıkmak is
tedi. Tahakkümün tagallübün putlarını yıkmak 
istedi ve yıktı. Lâkin ne yazık ki, Türkiye yaptı
ğı inkılâpla henüz bunları yapamadı. Bunlardan 
henüz birincisi karşısında dikili duruyor. Çünkü 
mukaddes çekiç yıkılacak dünyanın ta temeline 
kadar işledi. Çatılarda bulunan bâzı ita şiarı dü
şürdü. Eski saltanatın Hükümetini yıktı. Fakat 
onlar yanında yine bugün büyük bir saray var. 
Bu sarayın içinde yine koca ve muhteşem bir sal
tanat var. Yine burada birisi her hafta bindiği 
sırmalı beyaz atının mütekebbir ayaklariyle önün
de eğilen 'alınların üzerinde yürüyor. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Ve ecdadını da 
yâdediyor. 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — Zaten 
başka türlü yapamaz. 

MEHMED EMİN B. (Devamla) — Halife 
ini?,. Hayır efendiler! Allah, Muhammet varken 
bunların vekillerine lüzum yok. Müslümanlık; Hı
ristiyanlık gibi Allah'ın vekili olmak suretiyle 
Müsiünıanilara Papalığı emre tünemiştir. Benim 
dinim, akıl ve hikmetin dinidir. Akıl ve hikmet 
dinkıin esası ve gayesi böyle şey kabul etmez. 
Onun içindir ki, ben dinlinin harisi ve nigâhbam 
dlacak bir fert bilmiyorum. Bu vazifeyi yapacak 
olan ruhu mukaddes çatının altında bulunan kar
deşlerim -görüyorum, milletimin ulemasında, mü
tefekkirlerinde görüyorum, milletimin her ferdin
de görüyorum. Bundan başka hiçbir şey kabul et

miyorum. Ya hep; ya hiç efendiler!... (Bravo ses
leri, alkışlar.) 

REİS — Hafız İbrahim Efendi, buyurunuz. 
(Yok sesleri.) 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim bendeniz 
memleketimizin maddi ve iktisadi ihtiyaçlarına 
ait aklıma gelenlerden biraz bahsedeceğim. Halkı
mızın basit bir hayata alışması, memleketimizde 
arazinin vüsat ve kabiliyeti Inbatiyesi, halkımız-
daki itaat, artık bu milletin içinden anasırı ec
nebiye ele çıktıktan sonra, bahtiyar ve mesut ol
mamasına hiçbir sebep görmüyorum. Maaliftihar 
arz ederim ki, İstanbul Hükümetlerinden farklı
yız. Hakikati, hiç olmazsa aşağı - yukarı tutmak 
üzere tevcih etmişizdir. Halktan uzak, hayal ve 
nazariyat vadisinde kaba minderler üzerinde otu
ran vekillerimiz yok. Gerçi hakikati bütün üryan-
lığiyle görmüyorlarsa da hiç olmazsa hakikati gör
mek üzere teşebbüsleri var. Bundan dolayı her 
halde şayanı iftiharız ve her halde mesut bir ha
yat yaşıyacağımıza emniyet ediyorum. Memleke
timiz denince 'memleketimiz, sırf çiftçi memleketi 
olduğunu ve Devletin siyasetinin temelini teşkil 
etmesini ve bütçede mühim bir mevki işgal etti
ğini görseydik hakikaten, o vakit .ihtiyacı tama-
miyle tatmin edecek ve haikikaten o vakit yaşa
maya müstahak ve kabiliyetli bir esasta, bir yol
da yürüdüğümüzü herkese göstermiş olurduk. 
Fakat maatteessüf iktisat bütçesinde hiçbir ra-
ikam görmedim. Hattâ maatteessüf diyeyim ki, 
Muvazenei Maliye Encümeni, Hükümet beş mil
yon teklif ettiği halde, memleketin istihsalâtmm 
ehemmiyeti yok imiş de daha başka mühim şey
ler varmış gibi İktisat Bütçesinden iki milyon 
lirayı (kaldırmış, başka bir yere ilâve etaniş. Ben
deniz bunu çok acıklı buldum. Muvazenei Ma
liye Encümeni azayı muhteremesi içinde çiftçi 
arkadaşlar da bulunduğu hâlde bilmem ki ne ka
naat ve ne his bu rakamı iktisat bütçesinden (kal
dırmaya kendilerini sevik etmiştir, 

ALİ CENANİ B. (Gaziantefb) — Hükümet 
üç milyon teklif etmiştir. Encümen de üç milyon 
lirayı kaıbul etmiştir. Yanlış söylüyorsunuz. 

EMİN B. (Eskişehir) — Hükümet beş mil
yon olarak teklif etmiştir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Lâyiha üç, 
milyon olarak gelmiştir. 

EMİN B. (Devamla) — Zatıâlileri üç müyon 
olan bahriyeyi beş müyon yaptınız. İki milyonu 
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iktisattan aldınız, oraya 'koydunuz. Efendim zan
nederim, Nafıanın bütçesi on milyondur. Bu 
sene ne kadar çalışırsak çalışalım, her halde bu 
on milyon lirayı sarf etmek imkânı yoktur. Biz 
beşyüz bin muhacir getiriyoruz, beşyüz bin de 
asker avdet etmiştir. Bunlar da muhacir gibidir. 
Silâh altından çıkıp evlerine dönmüşlerdir. Ökü
zü yok, tohumu yoktur. İki milyon da raemâ-
lüki mustalhlâsa ihalfcı var, onlar da mahvolmuş-
Itur. Bunlar Devletimizin istinatgahıdır. Evvelâ 
bunları ölümden kurtarmak ve müstahsil bir ha
le koymak için muktazi parayı bütçeye koyacak 
olursak, iki sene sonra istediğiniz kadar, iste
diğiniz vekâlete zaımmiyat yapabiliriz. Biz bu 
memlekette - inşallah - yaşıyacağız. Memleketi
mizde ''ebediyen payidar olmak için bir sene ol
sun bir mücadelei iktisadiye yapsak, artık ne 
Amerika'ya kıyas edilebiliriz, ne de hiçbir yere.:. 

' Bendeniz kendimi o kadar bahtiyar addediyorum. 
iBâzı doktorlar en mühim bir kuşpalazma 

ehemımiyetsiz bir ilâç verirler. Fakat o hayatı 
kazanır. 1340 senesinde zürraa tohumluk, hay
van, (traktör gibi şeylerle edeceğimiz yardımlar
la 'teşkilât ve saire ile - İktisat Vekâletinin daha 
neler yapması lâzımgeldiğini arz edeyim - 1341 
senesi için açık ve serbest altınla ve serbest bir 
kanaatle bütçemize İkiyüz milyon lira varidat 
koyabilirdik. Efendim iktisat bütçesine konula
cak para öyle bir şey ki bir vereceksin beş ala
caksın ve memleketin muvazenei umum iyesin i o 
temin edecek. Memleketlin yüz milyonluk, yüz on 
milyonluk ihracatı var, bunu veren bütün çiftçi
dir. Davar, zahire, 'tiftik, zeytin ve pirinç ve 
saire ne çıkarsa çiftçinindir. Sanayi ve saire 
gilbi istihsal âtımız var mıdır ve neyi ihracedi-
yoruzf Türkiye demek çiftçi demek, müstahsil 
sınıf dermek olduğuna nazaran bunlara lâzım 
olan alât ve edevatı tedarik ederek bunları can
landırıp isonra kendimize hadim kılmalıyız. 
Maatteesüf İktisat Vekili Beyefendi bu üç mil
yonla iktifa etmekle m'emlekete hizmet etmiye-
eeikftir. Eski nazırlar, eski vekiller 'gibi kayfede-
cek, makam işgal edecektir. 

Bendeniz zannediyorum ki İktisat Vekili Bey 
v bunu kabul etmiyecektir. İş görmek isterlerse 

her halde bu rakam azdır. Efendim bir de mu-
hassasatı zatiye meselesi var. Her halde bunlara 
tazminat şeklinde bir şey yaparak hiç olmazsa 
bunların evlâtlarını olsun müstahsil bir halle ge
tirmek için bir çare bulmalı ve bundan sonraki 

tekaüdiyeleri de Devlete değil bankalara verilme
lidir. Yani herkes emin olsun. Fakat her halde 
bunlarda bir tasfiye lâzımdır. Bu millet ve eli
mizde kalan dört buçuk vilâyet bir tarafı Tuna, 
bir tarafı Bağdad, diğer tarafı bilmem nerelere 
kadar uzıyan koca bir Osmanlı İmparatorluğu
nun iskeletini çekemez. Bu hususta esaslı bir 
şey yapmalı ve bunlar müstahsil bir hale geti
rilmelidir. Buna Allah razı olmaz. 

Efendim bir de göğeri meselesi vardır. Gröğeri 
hakikaten bâzı manatıkta pek fenadır. 'Halka 
âdeta azap için bir vasıta oluyor. Hükümet yüz 
kuruşluk hasılat vermiyen bir şeyden ikiyüz ku
ruş alıyor, bir adamın bir bağı var. 'Bundan al
mayı versin. 1340 senesinde buna muhakkak bir 
çarte bulmalıdır. Aşar hakkında arzı malûmat 
edeceğim. Aşar hakkında umumi bir kanaat var
dır. Beyefendiler bu kanaat yanlıştır. Aşarın 
lağvı demek, şüheda ve eytam ve eramilin arazi
sini çalışabilecek kollara, sermayedarlara terk 
etmek demektir. Yani beyhude yere bu hususta 
fikir yormıyâlım. Aşar ne vakit lâğvedilebilir? 
Beyefendiler halika tohum verirsen, vesait verir
sen, yiyecek verirsen, halkı bütün arazisini imar 
edecek bir kabiliyete korsan ondan sonra lâğv
edersin. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu), — Mak
sadın Aşarı vesaitsiz çalışanlardan mı almaktır? 

EMİN B. (Devamla) — Aşarı kaldırmak hu
susundaki fikirlerimiz mukaddestir. Bu hakika
ten'çok mühim bir bârdır. Birtakım insafsız in
sanlar bunu vasıta ediyorlar. Aşarı kaldıracak
tanız İktisat Vekâletine 15 milyon lira verirsi
niz, inanırım İki ben aşarı kaldırmak istiyorsu
nuz, ziraati canlandırır, herkese çalışacak bir 
zemin mesai bulursunuz, ondan sonra aşarı kal
dırırsınız. Bendeniz bunu şimdiye kadar ro
manlarda gördüğüm rüyalar gibi gazetelerde de 
bir mütalâa sekilinde görüyordum. Affedersiniz. 
Bir de efendim, gümrük meselesi İstanbul'un ar
tık bizimle bir farkı kalmamıştır. Maatteessüf 
ihtiyaç yüzünden biz de dışardan zahire getiriyo-
r4iz. Bu, gelen zahireden İstanbul'da yüzde (12), 
burada yüzde (12) gümrük alınıyor ki bunun 
mânası yoktur. Bu 'müsavi olmalıdır. (Bu aradaki 
farkın esbabı mucİbesini; İktisat Encümeninden, 
İktisat Vekilinden, Muvazenei Maliye Encüme
nin, Maliye Vekilinden rica ederim, söylesinler 
ve bendenizi ikna etsinler, Bir. Sonra ımitekirat 
meselesi... Bendeniz, ömrümlde Elhalmldürülillâh 
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rakı içmedim. Hiç'müskirat kullanmadım. Yalnız 
bunun hakkındaki kanunun kabili tatbik oldu
ğunu gördüm. Efendiler! Demek ki, insanlara 
'bir zehir lâzım Cenabı'hak bunu emretmiş içme
yin ! demiş içiyorlar, kulları yapıyor. 

HAMDİ B. (Ordu) — Bırak'da zehirlensinler. 
EMİN B. (Devamla) — Böyle zehir lâzım ol

duğuna -göre ve 'bütün bu kanunları yapan ve 
tatibik öden arkadaşlarımızın da buna alışmış 
olduğuna nazaran 'demek ki, (burada bu hususta 
yapacağımız kanunların kabiliyeti tatıbikiyesi 
yoktur. Binaenaleyh Hükümet inhisarı katiyen 
lâzımdır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — İfadeni 
tasrih et, umumiyetle söyleme!.. 

EMİN B. (Eskişehir) •— İsterse bir bin 
gümrüğe tabi olsun; alafıranga içkiler lazımsa 
onu 'da yapmalıyız. Hükümtet inhisarı şeklinde 
meni Müskirat Kanununun lağvına şiddetle ta
raftarım ve lâğvedilmelidir. 

Sefirlerimiz; efendim bu milletin bedava bes
lediği bir sınıfı varsa o ila sefirlerimizdir efen
diler. 

İZZET ULVİ B. (Afyonkarahisar) — Lâzım, 
lâzım. 

EMİN B. (Eskişehir) — Bu sefirlerin şimdi
ye kadar aldıkları paraya ve şimdiden sonra 
alacakları paraya akıl erdiremiyorum. (Lâzım 
sesleri) Hayır b'en sefirlerin faydaismı görmü
yorum. Efendim dünya başka dünya İdeğildir İk
tisat (dünyasıdır, para dünyasıdır. Hangi sefir 
gitmiştir de bana memleketim hakkında ikti
sadi feir fikir yermiştir. Hangi sefir gitmiştir 
de benim tüccamma akıl öğretmiştir?.. Sefirler 
Londra'da bilmem nerede keyif yapmaya gide
cek... 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — 'Bundan 
sonra iyisi gidecek. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim iyi de gi
demez. Sefirlerimize katî talimat vermeliyiz. 
Efendim senin vazifen 'buldur, delmeliyiz ve ona 
verdiğimiz 'vazife nedir, onu da bilmeliyiz. Yok
sa bendeniz bu memleketin süfera hakkında 
şimdiye kadar yaptığı masrafa acırım ve hâlâ 
da acıımaktayıim. 

Sonra «fendim teşkilâtı Devlet!... Biz iburada 
İktisat 'bütçesine koyacak para 'bulamıyoruz, di
ğer taraftan "teşkilât yapıyoruz. Nüfusu yüızyir
imi binden aşağı nasıl vilâyet oluyor? Nüfusu 

on'b'eş binden, yeldibinden aşağı nasıl kaza olu
yor efendim? Benim memleketim, benim ka
zam diye yapmıyalım, hu memleket hepimizin 
ımeimleketidir. Hepimiz 'bundan nnelsudolaca-
ğız, hepimiz bundan beraber müteessir olacağız, 
Allah rızası için hu teşkilâtı idariyeye dair 'bir 
kayıt koyalım, Hükümete, dahiliyeye 'bir salâhi
yet verelim yüzyirmi binden, yahut yüzelli 'bin 
nüfustan aşağı vilâyet olmaz, onibeş hin nüfus
tan aşağı kaza olamaz .diyelim, isterseniz esami
sini, adedini koyalım. (805) nüfuslu kazamızı 
vardır. Oııbeş bin, ©nsekiz 'bin nüfuslu vilâyeti
miz vardır. Bu milleti yaşatacağız. Bu hal idarei' 
maslahat demektir. Biz maddi adamız. Bu dün
ya maddiyat dünyasıdır. [Böyle yaşıyacağız, 
eski dedelerimiz gibi'olacak isek o (başka, onlar 
tâ Tuna'ya kadar gitmiş, biz ide 'böyle yapalım. 
Yarın bizi de buradan çıkarırlarsa 'bizim gide
ceğimiz yerimiz de yok. (Biz 'gitımiyeceğiz ses
leri) Oitlmiyecek isek sıkı sarılalım efendim!. 
İktisat büfesine iki milyon lira daha ilâve ede
lim. Bahriye bütçesinin bu sene İde Hiç ımilyon li
ra ile iktifa (etmesini rica edeceğim, alâkadar 
encümenler ve vekiller toplanarak 'bunun iki 
milyon lirasını İktisat 'bütçesine koyalım. Gele
cek sene dört milyon koyalım dert ide vapur alı
rız. Bir sene m üs ad e edelim ve yine İktisat büt-
çesine iki milyon lira da Nafıadan alalım. Na
sıl olsa hu sene bunu sarf edemiyeceğiz. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Yüz 
ımilyon lira koysak yine bir şey olmaz. 

Tun alı Hilmi Bey : Zonguldak'a da tahsis 
edilmek şartiyle kahul ediyoruım. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim ibilmem ne 
hikmettir. İktisat Vekâletinden arzu ettiğimiz 
menfaati göremiyoruz. Bendeniz hu Devletin. 
içinde bu Heyeti Vekile teşkilâtının içinde İkti
sat Arekilinden başkasını hiç maletmiyorum. Ak
lım ermiyor, ben memleketin bütün varlığını İk
tisat Vekâletine veriyorum. Ondan sonra öbür
lerini arıyorum efendiler! Bir köye varan bir 
ziraat memura Tür şey bilmiyor. Bir çiftçi ka
dar 'bilmiyor. Bunun tahsili mi noksan nedir? 
Baytar 'geliyor. O da bilmiyor. Yalnız şeklen 
rapor yazıyor. Efendiler! Bu adamları da kurta
ralım köylüler bir ziraat memuru, bir baytar 
memuru gördü mü onlara içinden ibuğzederek 
'bakıyor. Mühendisler bu halden kurtulmuştur. 
Yol yapmışlardır. İşletmişlerdir. Onlara da ev-
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velce aynı böyle müstehlik sınıftı. 'Bunlara da 
'bir şekil bulalım. Baytarlar burada .oturtmasın, 
kalemde yeri yok, gitsin ahırda yatsın. Evvelâ 
«oban kadar, âdi gördüğümıüz, çoban kadar 
ımalûmat edinsin. Yani 'bizim baytarlar -evvelâ 
çobanlar kadar bir ımalûmat edinmeli de ondan 
sonra çobanlara fazla tafsilât vermeli. 

İZZET ULVİ B. (Afyonkarahisar) — Demek ' 
çobandan daha aşağı ? 

EMİN B. (Devamla) — Tabiî efendini. 
MUSTAFA B. (İzmit) — Diplomaları var. 
EMİN B. (-Devamla) — ,'Selbib'i (bunların.. 

Vaktiyle (bakılmamış, sevk ve idare edilmemiş 
olmalarıdır. Bunlar âtıl bırakılmış, Hükümet fe
na bir şekil bulmuş, onları âtıl 'bırakmış. Ha
san Beyefendi buradadır. Yine Hasan Beyefendi 
olacak olursa her halde şimdiden buna kaıtî bir söz 
vermel'i ve böyle kabul etmeli. 

İktisat Vekili Hasan ıBey : Bütçenin müza
keresinde konuşuruz. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim alâkadar
larımız da bu memlekette ısırf şahsa 'münhasır 
'hususatla alâkadar oluyorlar. Tiftik o kadar 
kıymetli bir şey ki, 'iplikten de yüksek. Bugün 
tiftiklerin hastalığını, baytarlarıımıız bilmiyor. 
Avrupa kitaplarında buna dair !bir şeye tesadüf 
etmedik. Bu tiftik Avrupa'da yok ki, orada tet-
kilkat yapılsın. Binaenaleyh arz ettiğim gibi bu 
kötü dediğimiz baytarlar, ziraat memurları İstan-
bul'unkine benzemezler. İstanbul Hükümeti Ha
ziranda tohum vermişti. İktisat Vekâletine ta'-
nediyoruz. Fakat o yine Kânunusanide verdi. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ben de 
bekledim ki, baytar mektebi ile ziraat mektebi
ni kapattıracaksın. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim, ben işe ya
rar mektep isterim. Öyle havai lâf mektebi is
temem. Binaenaleyh İktisat Vekâleti için yeni 
bir teklif vardı efendim. Ticaret, sanayi, rnaadm 
kısımları ayrılsın deniyordu. Ziraat, umuru 
baytariye ve orman idaresinin bir vekâlet olması 
ki, bu çok musip idi. İmar Vekâleti 40 - 50 mil
yon lira paramız olmayınca imar yapamıyacağı 
tabiî bulundnığundan buna lüzum yoktur, İmar 
Vekâletini muhacirin Müdüriyeti Umumiyesine 
kaibedip Ziraat Vekâletini muhacirlere memur 
etmeli, Ziraat Vekâleti onları müstahsil bir 
hale getirmek için 'onlara bakar, Allah razı ol
sun, Necati Beyefendi iyi çalışıyor diyorlar. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Çalıştığını sen bil
miyor musun? 
EMİN B. (Devamla) — Bendeniz fiilen görme

dim, gazetelerde okudum. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ya İmar 

Vekâleti ne demek ? 
EMİN B. (Devamla) — İmar Vekâleti de< 

ımek : Yüz milyon lira versin, gel oğlum senin 
evin kötüdür, sana şık bir ev, burada otur. Efen
dim, o onu istemiyor, dört tane ağaç getirece
ğim, ld!ört tane kerpiç koyacağım bir kenarda, 
zengin olduktan sonra kârğir yaptıracağım efen
dim. iSen benim karnımı doyur evvelâ.. Karın 
doymadan bana vereceğin ziyneti ben ne yapa
yım. Süslü 'bir adam olur; kesesinde metelik ol
mazsa onun ne kıymeti olur? Herifin parası çok. 
koynu dolu, karnı tok ise ımes'udolur. Binaen
aleyh bendeniz İmar Vekâletinin de Muhacirin 
Müdiriyeti Umumiyesi namına kalbini ve Ziraat 
Vekâletine kuvvet verilmesini Heyeti öelil ele
rinden istirham ediyorum. Tütün : Fırkai ımuh-
teremeleri de kabul etti. İnşallah lâğvedecek
siniz. Yani Reji meselesini. Fakat beyefendi
ler ! Bu da çok acı geliyor. Bendeniz bunu şöy
le 'görüyorum., Bendenizin misalim : Ben yüz 
paralık tütünü milletime yüz kuruşa içireceğiım. 
Şu halde milletimi soytmak istiyorulm, fakat ka
biliyetim yok. Sen gel şunu soy, doksanını isen 
al, onunu da bana ver. Ben bunu, yani istihlâk
ten alman parayı öyle görüyorum, başkası yok. 
İstihsalât üzerine sermaye lâzım. Hükümetin 
nazarı dikkatini celbederim. Bir stermaye bul
sun. Bıı imemlekette on milyon liralık tütün çıkı
yorsa müteızayid bir surette istifade etsin. Şim
diki Reji Kolcusu yerine fen meimurları koysun. 
'Tütün zürrama sermaye versin ve böylece hie/m 
o şirket istifade eder, heım biz istifade ederiz. 

Efendim, ziraatte elyevm Hazreti Âdem za
manında gördüğümüzü yapmaktayız. İktisat Ve
kâletinin traktör hakkında bâzı teşebbüsatı var. 
Bunun büyük çiftçilere faydası olabilir, ve Hü
kümet namına işitilmesi biraz güç olur. Her 
halde askerden dönenlere, mesaisini hiç sayan, 
bir çift öküzünü onbeş kuruşa satan bir adama 
hariçten geldiği için seksen, yüz kuruşa mal-
olur. Binaenaleyh bu çiftçiler için çok iyidir. Me
saisi boşa gidecek, âtıl kalacak insanlara vesait 
vermeli ve bu suretle yapmalı. Bilhassa tekrar 
edeceğim. Ziraate kabiliyattar öyle yerler var
dır ki, fevkalâde pirinç yetiştirir. Hâli yerdir. 
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Burada yoktur, burada birtakım eşcarı müsmi
re yetişir. Oturmaya gölge edecek bir söğüt ağa
cı yoktur. Yani bunları her halde esaslı bir su
rette yapmalı. Yine on milyon liraya ihtiyaç var. 
Tekrar rica ediyorum. 

Efendim, mekteplerimiz hakkında da bir şey 
arz edeceğim. Mekteplere bakıyorum; Beypa-
zarlı bir çiftlik sahibi var. Bu, çocuklarını İs
tanbul'da okuttu, getirtti. Bir çiftliği var, 30, 40 
bin dönümü var. Çocukla münasebetimiz var. 
Okadar ısrar ettim, çiftliğine gönderemedim. 
Ne var, ne yok satıyor. İstanbul'a gidiyor, ben
deniz mektebi de şöyle anlarım. Mektep demek 
hayatta kırk sene tecrübe göreceğim diye uğraş-
maktansa, on beş yaşma kadar çocukluk vaktin
de hayata hazırlanmak demektir. Ben neyim? 
Çiftçiyim. Armut aşılamasını bilmeliyim. Tütü
ne nasıl bakılacağını görmeli, Darülmuallimm-
den bu kabiliyette muallimler yetiştirerek o 
muhite onlaıı göndermeli. Tüccar olacak, esnaf 
olacak yani hayata hazırlıklı çiftçiler olacak, 
yani ben her halde kendi çocuklarımdan korku-

• yorum. 
Avrupa mütehassısları meselesinde de şunu 

rica edeceğim, biz bu memleketin yoksuzluğuııu 
fiilen tatmış nazariyatı bitirdikten sonra ameli
yat görmüş ve bocalamış insanları Avrupa'ya 
gönderelim. Avrupa mütehassıslarına bendeniz 
itimadetmiyorum. Bu memlekette yetişmiş, bo
calanmış, kendi yaralarımızı görmüş olmalı. Me
selâ, bugün Muhtar Beyi göndermeli; kırk ya
şından sonra memleket namına talebe olsun. 
Menfaat bunlardadır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Allah aşkına ben
den paso. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim, yol mese
lesinde benim çocukluğumdan beri bir imanım 
var. Belki Muhtar Bey darılacaklardır. Amelei 
mükellefe. Bundan başka bir çare göremiyorum. 
Bunu da ne için? Hepimiz çiftçiyiz. Mart geli
yor efendim, Yaz tohumlarımızı ektik mi; hay
vanlarımızı bahara salarız, bağı olanlar bağı ile 
uğraşır, bağı olmıyanlar mutlaka lâklâkıyatla 
vakit geçirir. Yani senenin onbeş gününü böyle 
yol gibi hayati bir işte sarf etmekten bu halk 
bizar olmaz; buna zulüm denmez. Angarya da 
denmez; âdeta ibadet denir. Marttan Hazirana 
kadar bir hafta çalışabilir. Eylülden Teşrine ka
dar bir hafta çalışabilir. Senede onbeş gün ça
lışabilir ve bunun usulünü de bendeniz bilmiyo

rum. Mühendis değilim; fakat kolay zannede
rim. Devlete lâzım umumi yolları yapabiliriz. 
Diyorum ki, falan köyden filân köye kadar o 
köyün hududunu ayırdım çizdim, nüfus başına 
beş metre düşüyor; Bunu kondoktorlar şeritle
rini çeker, mühendisler taksimatını yapar. Aha
liden o zaman bu yolu yapmıyanlarm öküzünü 
sat, al, zulmet ki, mecbur olsun. Bu suretle yol 
parasını da çoğaltırız, çalışamıyan insanların 
yerine veririz. Seksen lira yol parası veririm. 
Efendiler, bu ne akıl ister, ne sermaye ister. Bu 
memlekette çalışılınca iki sene zarfında olur. 
Bu memlekette bunu yapacağım diye uğraştım 
yapamadım. Niçin? Sorarım alâkadar olanlara; 
Muhtar Beyefendi gibilere. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Mayısta yaptı
ğım Eylüle kadar tahribolunur. İki hafta çalış
tırmakla olmaz, hiç olmazsa iki ay çalıştır. Söy
lediğiniz şey üstü kaval altı şişhane oldu. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim, eğer bu 
Devlet kambiyoyu muhafaza etmek. istiyorsa 
zürram yanında mühim bir şey vardır. Şeker 
için bu memleketten çok para gidiyor. Kibrit, 
kâğıt, bunlar alelade sermaye ile de yapılacak 
şeylerdir. Sermaye olduktan sonra yapılacak iş
ler çoktur. Fakat başka şey yapamazsak sanatı 
memleket de sırf ziraat vadisinde yürütelim. 
Başka sanat vadisine hiç dökmiyelim. Çünkü 
sermayemiz yetişmez. Bu 2, 3 şey hakkında bu 
Devletimiz bu sene her halde sarfı himmet etmeli 
ve bu bârdan kurtulmalıyız. İstikrazı dahilî hak
kında bâzı fikirler oldu. İstikrazı dâhiliye altın 
vermeye lüzum yoktur. Bizim paramız kâğıttır. 
Faizini de kâğıtla veririz. Yalnız bir şey hatırı
ma geliyor. Lozan Konferansında bu hususu ha
tırlamıyorum. Bizim ahalimizde kalanları dam
galamak lüzumuna kaaniim. Hariçte kalan bey
hude âlemin parasını da bizim vermekliğimize 
lüzum görmüyorum. Belki hata edebilirim. Çün
kü siyasi şeylere pek aklım ermez. Yalnız ka
nunlarımız çok tefsire mâruz kalıyor. Bir Ayan 
teşkilâtına lüzum vardır zannediyorum. Şûrayı 
Devletin vazifesini Mahkemei Temyizde bir şu
be bilintihap yapabilir. İntihapla ve saire ile 
olabilir. Fakat bir ayan teşkilâtına lüzum var
dır zannediyorum. Bunu da alâkadarların nazarı 
dikkatlerine arz ederim. Siz (alâkadar değil mi
siniz, sesleri) Bendenizin fazla aklım ermediği 
için. 
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Efendim, daha bir şey var. Bundan dolayı 
encümeni âliye âdeta gücenımişimdir. Bir karar
sızlık yapmak istemiştir. Posta ve umuru tasar
ruf iye Müdüriyeti Umumiy elerini İstanbul'a 
gönderiyor. Niçin efendim, ne demek ? Devletin 
merkezi burasıdır. (Gidemez, sesleri) 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — Hiç
birisi gidemez. Zerre zerre koparıp İstanbul'a 
gitmek istiyorlar. 

EMİN B. (Devamla) — O vazife için muk
tedir bir adam göndeririz, yüz lira yerine iki 
yüz lira maaş veririz, bir şey buluruz. 

REŞAD B. (Saruhan) — Tekrar müskirata 
gelelim. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim, müskiratın 
şiddetle taraftarıyım. Meni Müskirat Kanunu
nu refetmelidir. O olacaktır. Şimdi bütün rica
larım, ve memleketi yaşatacak İktisat Vekâleti
ne, Ziraat Vekâletine on milyon lira veriniz. 
ötesini ne yaparsanız yapınız (Alkışlar) 

REİS — Efendim, söz istiyen kalmamıştır. 
Söz Maliye Vekili Beyin ise de vakit gecikmiş
tir. Maliye Vekili Beyin sözünü talik ve yarın 
benmutad içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 6,23 
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