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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat : Saat : 1,50 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip) Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Kırkdördüncü tçtimar 

1 Şubat 1341 Pazar 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı sabık hulâsası kiraat ve kabul olunduktan ve ev
rakı varide ait oldukları mahallere havale edildikten 
sonra 1341 senei maliyesi hesabatına müteallik Di

vanı Muhasabat Encümeni Mazbatasının müzakere
sine başlandı ve ceryan eden müzakere neticesinde 
birinci ve ikinci fıkralar aynen kabul ve teneffüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat ve Divanı Muhasa

bat Encümeni Mazbatasının müzakeresine devam edi
lerek üçüncü fıkra, hüştereken tetkik ve tespit edil
mek üzere Kanunu esasî, Adliye ve Divanı Muhase
bat Encümenlerine tevdi olundu, 

60 — 
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Dördüncü fıkra tadilen kabul ve beşinci fıkra En
cümene iade edildi ve müteakiben pazartesi günü top-
lanmak'üzere celse tatil olundu. 

Mazbatalar 
/. — Sirkat maddesinden ve tekerrürü cürmün- I 

den dolayı iki sene hapse mahkum Ademoğlu Ali'nin 
evvelki cürmü 9 teşrinisani 1339 tarihli Af Kanunu- I 
nun dairei şümulüne dahil bulunmak itibariyle cürüm 
addedilmemesi icabettiği ve keyfiyetin turuku kanuni
ye ile islâh ve tadili münselip bulunduğu cihetle ceza- I 
sından bir senesinin affı hakkında Başvekâletden mev- I 
rut 3/356 numaralı tezkere ve tasvibine dair Adliye I 
Encümeni Mazbatası. I 

REÎS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Sirkat maddesinden dolayı bir sene müddetle su

reti katiyede mahkumen mahpus iken erbabı ziraat-
ten olmasına mebni îcra Vekilleri.Heyetinin olbabda-
ki kararına tevfikan tahliye edilen ve serbest bulun
duğu sırada ika eylediği sirkat fiilinden dolayı indel- I 
muhakeme tekerrürü cürmüne binaen iki sene müd- I 
detle hapse mahkum olan ve ledettetkik cürmü evve
li 19 teşrinisani 1338 tarihli Af Kanununun dairei şü- ! 
mulüne dahil bulunmak itibariyle muvafıkı^made- I 
let olamayacağı ve turuku kanuniye ile islâh ve tadili I 
tariki mesdut olduğu cihetle cezasından bir senenin af- I 
fi Başvekâleti Celilenin 6/169 numaralı tezkeresinde -I 
talep buyurulan Ademoğlu Aliye ait evraki hükmiy- I 
ye ve teferruatı mütalâa ve tetkik olundu. I 

Merkumun mücahedei milliye esnasında Adapa- I 
zar'ı ve Kandıra havalisinde millî tşkodra müfrezesin
de hizmet ettiği evrak meyanında bulunan vesikadan I 
anlaşılmış, şu suretle 19 teşrinisani 1339 tarih ve 372 I 
numaralı kanunun şâmil olduğu birinci cürmünün se- I 
bebi tazif addedilerek ita olunan hükümde isabet ol
madığı tahakkuk etmiş bulunduğundan ve turuku ka- I 
nuniye ile meselenin tashihine imkân olmadığından 
cezasından bir senesinin affı Encümenimizce tensip 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin tasvibine arzo- I 
lunur. I 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan 
Mustafa Fevzi I 

Kâtip Aza 
Bozok Konya I 

Ahmet Hamdı Mustafa Fevzi 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri). Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul edilmiştir efendim. 

Aza Aza 
Konya Saruhan 

Eyüp Sabri Kemal 
Aza 

Konya 
Musa Kâzım 

REİS — Efendim! Adliye Encümeni Mazbatasını 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Beykoz civarında denizden doldurulan ma
hallerine bedelatı misliyelerinin itası hakkında Stan
dart Oil gaz şirketi tarafından vukubulan müracaat 
üzerine hazine ile şehremaneti arasında mütehaddis 
ihtilâfın halline dair Başvekâletden mevrut 31349 nu
maralı tezkere ve tefsire mahal olmadığına dair Maz
batası. 

REÎS — Okunacaktır. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Beykoz da Serviburnunda Anadolu Kavağı istika

metinde Maniza'de Hacı Hüseyin Efendinin denizden 
doldurulan mahallerin bedelatı misliyelerinin itası 
hakkında Standart Oil Şirketi tarafından vaki talep 
üzerine hazine ile şehremaneti arasında tahaddüs eden 
ihtilâfın halline dair Başvekâlet tezkeresi ve evrakı 
müteferriası tetkik ve mütalâa olundu. 

«Rıhtım nizamnamesinin ihtiva eylediği sevahilde 
cari olduğu veçhile usulen belediyeden alınacak ruh
sata tevfikan rıhtım inşası suretiyle arazisini tevzi 
edenlerden nizamnamei mezkûrun altıncı maddesinde 
muharrer resmi ruhsatiye ile bunun hums miktarı 
hare ilâmdan gayrı cüzî ve külli imlânın vukuundan 
naşi Erazi Kanunnâmesinin maddei müteallikası rau: 

cibince başka cepheden bedeli misil istifası lâzım gel
meyeceği hakkında 12 Kânunuevvel 1331 tarihli Şu
rayıdevlet kararı tefsirfsi muvafık görülmüş ve tefsiri 
mezkûrun tebdil veya tağyir ve yeniden tariki tefsire 
şevki için 'bu husustaki komisyon itiraznamelerine 
münderiç esbap kâfi görülememiş olmakla beraber 
muamelâtı umumiyenin bir tariki salimde ceryanı 
için esasen kanunları vç mevâdı kanuniyeyi tavzih 
mahiyetinde tanzim eylediği cihetle katî olması lâzım 
gelen tefsirin herhangi bir hadise neticesinde tehavvü-

2. — EVRAKI VARİDE 
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lü mütemadiyeye manız kalması neticeisni tevlit ey
leyeceğinden usule gayri ^muvafık görülmüş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz;plunur> , 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Kayseri 
Muammer Ahmet Hilmi 

Aza Aza 
Çorum Rize 

İsmail Kemal •••••\ ;-Esat 
Aza 
tzmit 

-ltor^him; -

REİS — Efendim! Dahiliye Encümeni Mazbatası
nı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Dahiliye Encümeni mazbatası kabul edilmiş
tir. 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri ve Giresun 
Mebusu T ahir Beylerin, Muhamat Kanununun bazı 
mevadmın tadili hakkında 2(440-441 numaralı teklif 
kanunileri ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni Mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
4. — Diyarbekir Mebusu Zülfü, Ertuğrul Mebu

su Doktor Fikret Beylerin,-İstanbul Darülfünunun 
şahsiyeti hükmiyesine ait kanunun ilgası ile Maarif 
Vekâletine raptı hakkında 2/439 numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni Mazbatası. 

REİS — Maarif Encümenine gönderilmiştir. 
5. — İzmir Mebusu Ahmet Münir Bey ve on üç 

refikinin mübadillerden fazla kalan arazi ve emlâk ve 
akar atın bey'i hakkında 2J438 numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni Mazbatast 

R E t S — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

6. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasının 
damızlığı ve çifte elverişli hayvanatı bahariye vesai-
renin sureti muhafazası hakkındaki 16 Nisan 1340 ta
rihli Kanunun ilgasına dair 21437 numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni Mazbatası. 

REİS — Ziraat Encümenine gönderilmiştir. 

7. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin hâkim
lerin nakil ve azlinden evvel hakkı müdafaalarının isti
mal ettirilmesi hakkında 2/442 numaralı teklifi kanu
nisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni Mazbatast. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

8. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin biliştirak 
tasarruf edilen arazü emiriye ve mevkuf e ile müsakka
fat ve müstegallâtı vakfiyede şüyuun izalesi hakkında
ki 1 kânunuevvel 1329 tarihli Kanuna bazı mevat tez-
yiline dair 2/433 numaralı teklifi kanunisi ve şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni Mazba
tası (Adliye Encümenine) (Umuru Tasarrufiyeye de 
sesleri.) 

REİS — Umuru Tasarrufiye ve Adliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

9. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin (Kurt Kanu
nu) unvanlı 2/444 numaralı teklifi kanunisi ve şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni Mazba
tası, (Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümenlerine) 

10. — Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin, 
Kilis ve havalisi istihlâs harbinde şehit olan Ruhiza-
de Sahip Beyin validesi Belkıs hanıma hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisi hakkında 2/445 numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna da
ir Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS —• Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

11. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın, havalii 
Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin ta
mir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli Kanunla veri
len tahsisattan henüz sarfedilemeyen miktarının 1341 
senesinde dahi sarfı hakkında 2/446 numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni Mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Çerkeş kazasında bir cinayet mahkemesi teş

kili hakkında Kângırı Mebusu Talât Bey ve rüfekası
nın temenni takriri 4/145. 

REİS — Başvekâlete gönderilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MEVAD 

REİS — Efendim! Sualleri yarınki ruznameye it
hal edeceğiz. Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ruznamenin diğer me-
vadı olduğu gibi duruyor mu? 
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REİS — Tabiî efendim. Diğer mevadı mevcuttur. 
Yalnız bütçe yazılmıştır. _ Ma'badı mevcuttur. 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506) (1) 

REİS — Ali Fuat Paşa buyurunuz. 

ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Efendim' 1341 
bütçesi hakkındaki mütalâatımı arz etmeden evvel 
müsaade buyurursanız 1340 senesi bütçesi, ki hitam 
'bulmak üzeredir, bunun hakkında mühim bir nokta 
var, bu hususta nazarı dikkati âlilerini celbedeceğim. 
Malumu âlileri 1340 bütçesi 140 433 369 liradan iba
rettir. Bunun 78 milyon küsuru masraf, 62 milyon kü
suru memurin maaşatı olmak üzere mecmuu 140 mil
yon küsurdan ibarettir. Bu bütçenin Mecliste esnayı 
müzakeresinde - Şüphesiz hatırı âlilerinde kalmıştır -
Hükümetin katî teminatına rağmen bu sene esnasın
da malumu âlinizdir ki 26 milyon lira bir tahsisatı 
munzamma alınmıştır ki, bunun 17 milyon küsuru 
masraf, 232 bin küsuru, kısmı azamı memurini ma-
zuleye ait olmak üzere, maaşata, 6 390 705 lirası 
düyunu umumiyeye 1 500 000 lirası inşaata tahsis 
edilmiştir. Malumu âliniz inşaata tahsis edilen para 
1 500 000 lira değildi. Beş milyondu. Yalnız 1340 
bütçesine 7 500 000 lira vazedilmişti. Bunun mec
muu 26 milyon lira ederki işte bu, bu sene alman 
tahsisatı munzammadır. Tahsisatı iptidaiyeye nispet 
edilecek olursa göreceksiniz ki; yüzde yirmi nispe
tinde bu sene tahsisatı munzamma istenmiştir. 

Geçen gün Maliye Vekili Beyefendi bize eski Os
manlı İmparatorluğu zamanındaki bütçe hakkında 
bazı kiyaslar, nispetler yaparak bir çok müfit ma
lumat vermişlerdir. Bendeniz de o bütçelere istinat 
ederek bazı esasları arz edeceğim. Bütçe vazedildiği 
seneler, 1326 - 1327 seneleridir ki, bu senelerde o va
kit Hükümetin talep ettiği tahsisatı munzamma yüz
de altı ve yediyi geçmemiştir. Hele yüzde on hiç bir 
vakit olmamıştır. Eğer bu tahsisatı munzamma bir ih
tiyacı fevkalâdenin veyahut evvelden tahmini müm
kün olmayan bir halin neticesi olmuş olsaydı şüphe
siz bu hususda nazarı dikkatinizi celbetmiyecektim. 
Fakat ekserisi Müdafaai Milliye ve İmar Vekâletine 
ait olan masraflardır ki bunlar daha evvelden tahmin 
ve istidlal edilebilir masraflardı. Halbuki o vakit 
Hükümet - hatiri âlinizde kalmıştır - mahza masrafı 
dün göstermek ve bilhahere bunu tahsisatı munzam-

(1) Lâyiha 31.1.1341 tarihli 43 ncü İçtima Zap
tı sonundadır. 

me ile kapatmak üeere-bir masraf bütçesi yapmıştı. 
Bunun neticesi olarak heyeti celineniz daha o vakit 
devletin hakiki masrâlı miktarını anlayamamıştır, ta
biî meçhul kalmıştır. -

Bendeniz"1340 senesindeki bu mühim noktayı arz 
ettikten sonra Hükümetten şu temenniyatta buluna
cağım. Evvelâ, 1341 senesinde 1341 senesinde aynı 
halin tekerrür etrnemesini,; bütçenin ahvali maliyemi
zin tam bir ayinesi olmasını ve tahsisatı munzamma -
nın tam bir miktarları muamelâtın derecesine ve fiat-
lan tabi olan umur ve hideınat için istenmesini te
mindir. Zannediyorum ki: Fiyatların tereffüü dolayı-
siyle de belki tahsisatı muhzamma almaktan Hükü
met içtihap edebilir. Malumu âliniz eğer piyasada 
büyük bir teşevvüş yoksa bir senelik fiatın vasatisi 
alınır, kontratosu yapılır ye neticede bir senelik mas
raf tespit edilir ve bu suretle bir sene için tahsisatı 
munzamma istenilmeğe ..lüzum kalmaz. Çok ümit 
ederim ki; Hükümet aynı yola sapmaz. 

Avrupadan yapılan mübayaât hakkında da söy
lenecek söz vardır. Malumu âliniz mademki günü gü
nüne ihtiyacatımızı tespit etmek mecburiyetindeyiz. 
Madem ki Avrupa müessesatr maliyesinde kredileri
miz yoktur. Binâenaleyh tediyat hususunda gayet iti
na ile hareket etmek mecburiyeti vardır. Bendeniz 
öyle zannediyorum ki - filvaki Maliye Vekili Bey
efendi bir cetvel irâe ederek İngiliz lirasının teref-
füünü sair başka esbaba da atif buyurmuş isede bu 
bendenizi temamıyle tatmin edemedi. - Çünkü zan
nediyorum ki itina ile hareket edilemediği için ingi
liz lirasının da tereffüüne sebebiyet verilmiştir. Bi
naenaleyh bu hususda gelecek sene çok ümit ederiz 
ki; daha itina ile hareket etsinler. 

Efendim; 1340 senesi bütçesi hakkındaki nok
tayı nazarım budur. "Şimdi l34î bütçesi hakkındaki 
mütalâatımı arzedeceğim'. Acaba bu sene mühessa-
sati gecen sene mühâssasâtırra nispeten daha ciddî, 
daha hakikî bir surette yapılmışmıdır? Yapılmarmş-
mıdır? Bunu tetkik edelim. 1341 senesi için Muvaze
neyi Maliye Encümeni şu tahsisatı talep' ediyor: 80 
milyon liı a masraf 78 890 222 lira maaş olmak üze
re 158 980 222 lira talep ediyor. "Masraf kısmı ge
çen senenin, yani 1340 senesinin tahsisatı iptidaiyede-
ki masrafıyle tahsisatı munzammadaki masraf mec-
muuna nispet edilecek olursa 24 milyon lira kadar 
bir tenezzül vardır. Maaş kısmına gelince; bilakis 
16 milyon bir tezayüt vardır.' Bendeniz bu maaş 
kısmındaki tezayüdü eh ziyâde rhemurlarımızın ade
dinin tezayüt ettiğine atfediyorum. Esasen bu hususu 
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Hükümet esbabı mucibe lâyihasında kısmen de itiraf 
etmiştir. Diyorlar ki bu maaş kısmının tezayüdüne 
bir sebep de memur adedinin tezayüdüdür. Diğer ta
raftan Muvazeneyi Maliye Encümenide Teşkilât 
Kanununun biran evvel yapılmasını talep ediyor. 
Bundan anlaşılıyor ki; hakikaten memurlarımızın ade
dinde bir çok tezayüt vardır. 

Şimdi size ispat edeciğim ki hakikaten bu te
zayüt mühim bir derecededir. 1340 bütçesine naza
ran merkezde 2 656 memur, taşrada 71 821 me
mur vardır. Tabiî bu memur adedi içinde Müdafaai 
Milliye ve Bahriye Vekâletleri ve Jandarma hariçtir. 
1341 bütçesinde - vaktim olmadı Encümende bu hu
susta bir tashih yapılmışmıdır yapılmamışmıdır, 
görmedim. Çünkü bütçeyi daha bugün aldık - fakat 
zannediyorum ki mühim bir fark yoktur. 1341 büt
çesinde merkezde 3136 memur vardır. Taşrada 75 917 
memur vardır, bütçesinde merkezde 3 136 memur 
vardır. Taşrada 75 917 memur vardır. Farkını arz-
edersem şimdi anlaşılacaktır ki merkezde 480 me
mur tezayüt etmiş, taşrada 4 096 memur tezayüt et
miştir. Bu yukarda arzettiğim gibi bir sene içinde 
vaki olmuş bir tezayüttür. Şimdi bu miktar hakika
ten Cumhuriyet idaremiz için istiksar edilecek bir 
miktarmıdır değilmidir? Bunu anlayabilmek için ben
deniz 1 326 senesinde Osmanlı imparatorluğunun is
tihdam ettiği memur miktarını tetkik ettim, şimdi o 
miktarı arzedeceğim. 

Malumu Âliniz 1326 senesinde Osmanlı İmpa
ratorluğunun işgal ettiği kıta, bugünkü Cumhuriyeti
mizin işgal ettiği kıtadan 3 - 4 ve belki beş misli 
büyüktü, buna nazaran merkezde 7 400 bahriye, 
herbiye, jandarma hariç olmak üzere taşrada 7 500 
memur varmış. Filhakika o vakit ilmiyenin 5 000 
memuru varmış fakat buna mukabil bugün Diyanet 
İşlerinin Evkaftan müdevver olan 1 400 memuru var
dır. İmar Vekâletinin lağvı dolayısıyle 600 kadar me
mur eksilmiştir. Bununla beraber. 9 000 küsura ba
liğ oluyor. Dokuz bin kusuru yetmişbinden çıkar
tırsak malumu âliniz 66 000 kalıyor, şu halde şimdiki 
Hükümetimizin yanlız taşrada altmışaltı bin memuru 
var iken o vakit Osmanlı İmparatorluğunun yetmiş 
bin memuru varmış. Arada, 4 000 memur farkı var
dır. Binaenaleyh bu da gösteriyorki hakikaten me
murlarımızın adedi fazladır. Size bazı rakamla daha 
arzedeceğim. 

Osmanlı İmparatorluğunun 4 848 Emniyeti umu
miye memuruna mukabil Türkiye Cumhuriyetinin 
5 912 memuru vardır. Osmanlı İmparatorluğunun 

i 9 886 Adliye Memuruna mukabil Türkiye Curfı-
I huriyetinin, Adliye dairesinin istinaf mahkemeleri 

lavğedildiği halde 8 576 memuru vardır. (Şayanı 
I şükrandır sesleri) Evvelce mevcut olan 3 849 zi

raat memuruna mukabil, bugün 3 974 memur vardır. 
Bunları arz etmekten maksadım görülüyor ki, memur 

I adedinde bir tezayüt vardır. 

I Bu mukayeseyi diğer bir noktaı nazardan daha 
I yapalım. 1326 senesinde maaşat kısmı o vakit ki tek-
I mil bütçenin üçte birini teşkil etmekteyken geçen gün 
I Muvazeneyi Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
I Beyefendinin de burada söyledikleri gibi, bizim büt-
I çemizin nısfını teşkil etmektedir. Demekki o vakit 
I bütçenin üçte biri maaşa tahsis edilmekteyken, 
I şimdi yarısı tahsis ediliyor. Yine itiraf etmeli-
I yiz ki bu kadar fazla bir maaş koyduğumuz halde 
I memurlarımızın tamamiyle terfih edildiğini iddia ede-
I meyiz. Bunun neticesi olarak, idarede bilhassa tahsilat 
I ile muvazzal olan devairde her gün tesadüf edilen 

suiistimaller vukua gelmektedir. Bizim Hükümetten 
talep ettiğimiz şey, memur miktarımn azalması ve 

I mütebakilerin maaşları tezyil edilerek, kendileri-
I ne bulundukları yerde temsil ettikleri Hükümetin 
I şanına lâyik bir surette yaşamak, imkânının bahşe-
I dilmesidir. Bu neticenin temini için yapılacak şey, 

vazaif ve umuru devlete, her gün bir yenisini ilâve 
değil, bilakis hattı asgariye indirmektir. Memurların 
hali aslisinde durması şöyle dursun, her sene tezayüt 
ettikçe bu gayeye varmak imkânı da malumu âli-

I niz kabil değildir. 

" Efendim! Bu meseleyi diğer bir mukayese ile 
I yine nazarı dikkatinize arz ediyorum. Malumu âliniz 
I Hükümet Meclisi Âliye takdim ettiği bütçede me-
I murlarımıza muayyen bir prensip dahilinde bir zam 
I teklif etmiştir. Bunun miktarı da malumu âliniz ye

di buçuk milyon lira kadar tutuyor. Bu teklife na-
J zaran bin kuruş maaş alan bir memur dört misli 
I zamma nail oluyordu. Binaenaleyh eline kırk lira 
I kadar bir para geçiyordu. İtiraf etmeliyiz ki bu para 
I ile memleketimizin her yerinde geçinmek kabil değil-
I dir. Şimdi altı yüz kuruş maaş alan bir memurumu

zun vaziyetini düşünelim ki bu zamma nazarının 
yirmi dört lira alacaktır. Cümlemizin malumudur ki 
bugün şu Ankara da ekmeğin okkası yirmiyedi ve 
sonra kaşarpeyniri ikiyüz otuz kuruş olduğuna na
zaran böyle yirmi dört lira alan bir memur, iki kıy-
ye ekmek ve biraz peynir alabilecektir. Binaenaleyh 
nazarı dikkati âlilerini celbederim; şu mukayese ile 

I görüldüğü veçhile bu para ile geçinmek mümkün de-
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ğildir. Yani memurinin böyle maaşatını tezyit et
mekle onları terfih etmek kabil değildir. Bir de 
memleketimizin haricindeki devletlerin memurları
nın vaziyetine nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. 
Tetkikatıma nazaran bugün İngiltere müstasna olmak 
üzere diğer devletler hayat pahalılığı nispetinde me
murlarını terfih edememiştir. Ingilterenin edebildiği 
iddia olunuyor. Biz de itiraf etmeliyiz ki memurları
mızı hayat pahalılığı karşısında terfih edemiyeceğiz. 
Şu halde başka yollar aramak zaruretindeyiz. Hele 
büyük memurların vaziyetini anlatacak olursam, me
selâ yüz lira maaş alan bir memur şu zammiyat ile 
beraber zannediyorum ki, ikiyüz iki buçuk lira gibi 
bir para alacaktır. Bu da yüz de bir buçuk nispetinde 
bir zamdır. istanbul da galayı esasın yüz de iki
yüz nispetinde tezayüdüne rağmen ancak sekiz bu
çuk nispetinde oluyor. Görülüyor ki bu zammiyat-
tan büyük memurlar bir istifade görememişlerdir. 
Eğzer bunlara da bir zam yapmak lâzım gelirse zan
nediyorum ki o vakit yedi buçuk milyon değil on bir 
milyon liralık bir zam yapmak lâzım gelirki memur
larımızı bir dereceye kadar terfih etmiş olalım. Hal
buki bu da gayri kâfidir. Binaenaley yaptığım muka
yeselerle bu neticeye gelmek istiyorum ki buna ye
gane çare memur adedini tenkis etmektir. Bunun için 
İngiltere de, Fransada yapıldığı gibi bütçeyi geniş ve 
iktisadî bir noktaı nazarla tetkik ederek, devair teş
kilâtında azamî tasarrufatı yapmak üzere tensip bu
yurursanız Meclis dahilinden ve haricinden bir ko
misyon teşkil edilerek tetkik edilmesini teklif edece
ğim ve bu bapta müsaade ederseniz bir takrir takdim 
edeceğim. Arz edeyim. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyede arz ve izah ettiğim veçhile 

hem memurlarımızı terfih etmek hem de bütçenin 
nısfına baliğ olan maaş kısmını tenkis ederek bütçe
nin tevzinine yardım etmek maksadıyle İngiltere de, 
Fransada yapıldığı gibi bütçeyi geniş ve iktisadî bir 
noktayı nazarla tetkik ederek Hükümete devair teş
kilâtında yapılabilecek tasarrufatı teklif etmek üze
re Meclisi Âli dahil ve haricinden bir komisyon 
teşkiline dair olan bu takririmin Meclisi Âlice tas-
viben Heyeti Vekileye havalesini teklif eylerim. 

Ankara Mebusu 
Ali Fuat 

Efendim! Bendenizin yaptığım teklif ve kıyaslara 
nazaran ve Avrupa hükümetlerinde de yapılan tetki-
kata nazaran yegâne çare hu olduğuna vasıl oldum. 
Ümit ederim ki Heyeti Celileniz bu ta'kriri tasviben 

Heyeti Vekileye havale eder ve yine ümit ederim ki 
Heyeti Vekile de hu takriri nazarı dikkate alır ve 
müktezasına tevessül ederler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozoik) — Geçen dev
rede höyle bir Encümen teşekkül etmişti. İkmali va
zife edemedi. 

ALİ FUAT PAŞA (Devamla) — Efendim! Bu 
senenin masraf kısmı seksen milyon liradır. Geçen 
senenin ıtahsisatı iptidaiye masraf kısmiyle, tahsisatı 
rnunzamma masraf kısmı mecmuuridan yirmi dört 
milyon kadar Idaıha azdır. Zannetmiyorum ki masa
rifi devlet azalmıştır. Veyahut bendeniz zannetmiyo
rum ki senenin ortasında hüküimet mecbur olup biz
den tahsisatı rnunzamma istemiş olmasın. Bu husus
ta beyanı mütalâa etmezden evvel bir meseleye naza
rı dikkatinizi celp edeceğim. Tahsisatı munzamma-
daki masrafı kale almaya vaktim olmadı. Yalnız 1340 
senesi muhtelif Vekâletlerde olan masraf kısımlarını 
topladım ve aynı zamanda 1341 senesindeki bütün 
Vekâletlerin masraf kısımlarını topladım. Yekdiğeriy
le kıyas ve nispet ettim. Bu nispetlere nazaran gör-
dümki Başvekâlete, Maliye, Maarif, Bahriye Vekâ
letlerinde bir tenezzül vardır. Fakat bunların hepsi do 
zahiridir. Başvekâlet bütçesindeki tenezzül malumu 
âliniz bir defaya mahsus olan salkit hanedanı saltana
tının harcırahıydı. Bu sene bütçede böyle bir şey 
mevzubahis olamayacağından Başvekâlette şu tenezzül 
görülüyorki zahiridir. Maliyenin 1340 masarif atı 
6 811 129 lira iken 1341 senesi için 5 900 525 lira 
teklif ediliyor. Bu fark geçen senenin bütçesinde as
kerî fabrikalar tesisat ve sermayei iptidaiyesi olarak 
bir milyon lira, aşar hissei mubayaası karşılığı olarak 
bir milyon lira, Ankara Şehremanetine ikrazat ola
rak yarım milyon lira ve eytam sandığı için dört yüz 
bin lira ki ceman 2 900 000 liranın bütçeden tayye-
dilmesinden ve 1340 bütçesinde ecnebi mütehassıslar 
celbi için mevcut olan bir milyon lira yerine 880 000 
lira nöksaniyle 120 000 lira konulmasına nazaran 
378 000 lira tasarruf olunması iktiza ederken, yalnız 
bir milyon küsur lira tasarruf görülmektedir. Binne-
tice Maliye Vekâleti masraf muhassasatı için geçen 
seneden iki milyon fazla para istemektedir. 'Bunun 
600 000 lirası Darülfünun tahsisatıdır ki geçen sene 
Maarif bütçesindeyken bu şene buraya geçmiştir. 
(206 OTO) lirası da tevliyet bedelâtını teşkil etmekte
dir. Şu hale nazaran heyeti umumiyesinde gördüğü
müz tenezzül zahiridir. Bilâkis fazlalık bile vardır. 
Bendeniz Maliye Vekili Beyefendiden bazı sualler sor
mak isterim, o da şunlardır : 1340 bütçesinde bulu-
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nan askerî fabrikalar sermayeyi iptidaiyesinin verildi
ğine nazaran bundan ne netice hâsıl olmuştur? 

ikinci sualim de şudur : Anadolu demiryolu Hay
darpaşa limanındaki tamirat ile alât ve edavatı. mu
harrike ve müteharrike mubayaası için tahsis edilen 
üç milyon liradan şirrMiye k«âar ne sarf ediimiştîr? 

Üçüncü sualim : Ankara - Sivas, Sivas - Samsun 
hattında kavi olan sarfiyatın mecmuu neden ibaret
tir? Bir kilometresi kaça malölnîüştur; muhtelit-sarfi
yatın ne miktarı dahilde ve ne miktaı^ı hariçte sarfe-
dilmişitir. 

Dördüncü sualim : Anadolu Demiryolu mubayaa 
muamelesi keyfiyeti ne deî ecededar? 

1340 senesindeki tahsisatı munzammedeki masraf 
kısmı nazarı itibare alınmaksızın diğer devairde bu 
tezayüt vardır. Fakat eğer tahsisatı munzammedeki 
(17) milyon raddesinde olan masraf kısmını nazan 
dikkate alırsak bu sene umumî bir tenezzül vardır ki 
miktarını yukarda arz etmiştim. Bundan başka Mu
vazeneyi Maliye Encümeni zannediyorum ki bir he
saba müstenit olmaksızın sırf bütçeyi tevzin etmek 
maksadiyle her Vekâletin masraf bütçesinden % 5 
nispette bir tenzilât yapmıştır. Bendeniz diğer esbap 
serdedeceğim ki hükümet bunlardan başka geçen se-
neki kadar değilse bile hiç olmazsa on iki milyon ka
dar bir masraf talep edeceğini zannediyorum. Buna 
ait bütün tetkikatı yaptım. Birçok devairin tenvir, 
teshin, kırtasiye ve müteferrika masrafları 1340 sene-
sininkine muadil olarak konmuştur. Halbuki bun
lar kifayet etmediği cihetle tahsisatı munzammem 
alınmıştır. Yani geçen sene aynı miktar kifayet et
mediği için bu fasıllar için tahsisatı munzemme isten
miştir. Bundan başka Maliyenin reddiyat, masarifi 
gayri melhuze tertipleri, Dahiliyenin nakliyatıyle mü
teferrikası, postanın nakliyesi, Maarifin asarı nafia 
tabiyesi ve harcırahı Sıhhiyenin emrazı sariye ve 
frengi mücadele masrafları Bahriyenin sefain esliha 
ve levazimi tamiriye ve imaliyesi ile sefainin telvinat 
ve tamiratı fasıl ve maddeleri de aynen konmuştur. 
Halbuki bunlar geçen sene kifayet etmemiştir ve bu
nun için Hükümet tahsisatı munzamme istemiştir. Ge
çen senenin masrafiyle bu senenin tahsisatı munzam -
mesi yekûnundan az masraf konmuştur. Hülâsa; bu 
madde ihtiyacatı hakikiye nispetinde tespit edilmemiş
tir. Bu maksatlarda arz ediyorum ki zannederim tah
sisatı munzamme istenecektir. Bundan başka malumu 
âliniz Bahriye Vekâleti teessüs etmiştir ve işittiğimize 
nazaran üç seneye tefrik edilen bir proje tertip edil
miş, bir program yapılmış, binaenaleyh bir kaç mil

yon lira da maksatla masraf istenecektir. Bundan baş
ka hepimiz de itiraf eedriz ki, îmar Müdüriyeti bu 
sene belki daha fazla masrafa ihtiyaç arz edecektir. 
îşte bunların mecmuunu nazarı itibare alarak bende
niz tahmin ediyorum ki bu sene asgarî bir hesapla 
Hükümet sırf bu masraf için bizden on iki milyon lira 
daha isteyecektir. O vakit bütçenin sene nihayetinde 
170 milyon lirayı bulacağını zannediyorum. Bundan 
başka malumüâliniz Reji mubayaasına sarfedilecek 
(4) milyon lira ve İnhisara verilecek (2) milyon lira 
sermayedeki ceman (6) milyon lira; bu da hesabın 
haricindedir. Sonra geçen seneden müdevver (,3) mil
yon lira kadar da inşaat bedeli vardır. uBnların mec-
munu alırsak şu halde bugünkü yaptığımız tahmina-
ta nazaran sene nihayetinde bütçemiz (170 000 000) 
liraya baliğ olmak imkânı vardır. Acaba muhtelif me-
nabii varidat hazineye ne temin edecektir? Bu sualin 
cevabını vermeden evvel müsaade ederseniz envai 
varidatı tetkik edelim. Bütçede 1341 varidatı umumi-
yesi 149 496 854 lira olarak tahmin ediliyor. 1340 se
nesi varidatı olan 129 214 610 liraya nispetle 20 282 244 

lira fazladır. Bu varidatın 42 370 500 lirasını doğru
dan doğruya vergiler yani bilvasıta vergiler 30 000 000 
lirasını, gümrük 18 060 000 lirasını müskirat ile rü
sumu istihlâkiye 24 300 000 lirasını İnhisarlar yani 
tuz, kibrit, posta ve telgraf teşkil etmektedir. Or
manlardan maada emlâk ve emvali milliye icar ve sa
tış hasılatı da 11 165 000 liraya baliğ olmaktadır. 
Geriye kalan 23 600 000 liranın 4 695 000 lirası damga 
ve kayıtlar 2 300 000 lirası Seyri sefain, liman, say-
diye rüsumu, 3 600 000 lirası müteferrika 3 750 000 
lirası tekaüt tevkifatı 2 000 000 lirası Anadolu - Bağ

dat demiryollarının Hükümet hissesi mütebakisi de 
muhtelif varidattan ibarettir. Bunların ehemmiyetlile
rini tetkik edelim. 1340 senesinde müsakkafat ve ara
zi vergisini Maliye Vekâleti esbabı mucibe lâyihasında 
5 300 000 lira bütçeye vazetmiştir. Bunun 1 300 000 
lirası arazi vergisi, mütebakisi de müsakkafat ver
gisi olmak üzere tespit edilmiştir. 

Esbabı mücibede tahakkukat ve tahsilat yekdiğe
rine karıştırıldığı için doğrusu bendeniz yaptığım tah
kikata nazaran arazi vergisinden olan 2 800 000 lirayı 
varidattan tefrik edebilecek miyiz? Bunu tefrik ede
medik. Malumüâliniz 1341 bütçe lâyihasının en fakir 
olan kısmı tahsilata müteallik olan cetveller kısmıdır. 
Hakikate istinat eden bir Hükümet bütçesinde mev
cut bilumum menabii varidatın, gerek tahakkukat ile 
ve gerek senei sabıka tahsilatı mukayesesiyle tespit ve 
neşredilmesi lâzım gelirken her nasılsa bunun yapıl-
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madiği ve yapılamadığı takdirde hiç olmazsa bu cet
velleri raptetmesi lâzimeden iken raptedilmediğini 
görüyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Maliye 
Vekili Beyefendi her sene gittikçe bu gibi malumatın 
•bütçede mevcut olacağını vaat buyurdular. İnşallah bu 
vaadi gelecek sene tamamen yaparak biz de hakika
ten bu cetveller üzerine tespit edilen varidatın tahsil 
edilip edilmediğini anlarız. 

Efendim! Meclisi Âli yakında aşann ilgası hak
kındaki kanunu tetkik edecektir. O vakit maluma
tımı arz edeceğim. Yalnız varidat noktai nazarından 
bir hususu tetkik ettim. Onu arz edeceğim. O da ma
lumu âlinizdir ki aşarın ilgası kanununa nazaran ara
zi vergisine ikisi idarei hususiyeye ait olmak üzere 
sekiz misli zam yapılmıştır. Buna nazaran 1340 se
nesinin (1 300 000) liradan ibaret olan tahakkukuna 
göre (6) milyon zam yapılmak lâzımdır. Şu hale na
zaran (7 800 000) lira bütçeye vazedilmek lâzım ge
lirken (6) milyon lira konmuş ve (1 800 000) lira ko
nulmamıştır. Bu ihtiyatı takdir ederiz. Buna naza
ran 1340 senesi tahakkukatı olduğu söylenen bu 
(1 300 000) liradan şimdiye kadar ne tahsil edilmiştir? 
Biz bunun miktarını bilmediğimiz takdirde şimdiden 
(6) milyon olacağına hüküm etmekliğimiz doğru ola
maz. Berideniz bu husustaki tetkikatımı o İmpara
torluğun bütçesine rücu ettirerek orada birşey na
zarı dikkatimi celbetti. Onu söylemek isterim. O da 
en ziyade bakaya bırakan vergi bu arazi vergisidir. 
Bundan başka ne küyut ve ne de tahakkukatı şayanı 
ihtiyaç değildir. Yine hu meyanda mülga Maliye Ne
zaretinin neşrettiği bir istatistiğe nazafan arazi ver
gisi tahsilatı tahakkukatına nazaran yüzde yetmiş nis
petinde imiş ve bir seneden diğer seneye devredilen 
bakaya eski bakayadan vukubulan tahsilata nispetle 
fazlaymış. Eğer bu nispetsizlik hâlâ devam ediyorsa 
yeni bir malumatımız yoktur. Şu halde bütçeye vaz
edilen bu altı milyon liranın tamamen tahsil edilece
ğine kanı olamayız. 

Efendim! Arazi vergisi meselesine aşar varidatını 
da terdif etmek lâzımdır. Yine evvelce arz ettiğim 
gibi aşarın lağvı hakkındaki kanun müzakere edilir
ken bu husustaki noktai nazarımı arz edeceğim. Yal
nız şimdi rakkamlar üzerine bazı tetkikatımı arz et
mek istiyorum. 1340 senesinde devletin aşar varidatı 
(33) milyon liraya baliğ olmuş, bunun yerine 1341 
'bütçesinde (16) milyon lira vazedilmiştir. Zahiren (17) 
milyon lira kadar zarar edilmiştir. Fakat bunun (6) 
milyon lirası arazi vergisi ile telâfi edildiği için ıslâha
tın açığı yalnız (11) milyon liradan ibaret kalıyor. | 

(4) milyon küsurun tütün ve ipekten alınacağını naza
rı itibare alarak aşann ilgası hakkındaki emri mü
himini zahiren 6 650 000 liradan ibaret bir fedakâr
lıkla yapmış oluyor. Hükümetin esbabı mucibesinde 
bu meseleyi hakikaten esaslı bir surette tetkik ettik
leri anlaşılıyor. Fakat bu tetkikatın mahiyetini biz 
'bilmiyoruz ki şimdiden bir hüküm verelim. Binaen
aleyh; kendilerinden bazı suallerim vardır. Lütfen ce
vap verirler. 

Birincisi : Hububat istihsalâtı ne miktardadır? 
İkincisi bunun ne miktarı mahallî istihsalde sarfolu-
nuyor ve yeni usul mucibince ne miktar aşar verecek
tir? Ve ne miktarı pazar mahallerine sevkolunuyor? 
Hükümet zannediyorum bu pazar mahallerine girecek 
olan hububattan alınacak aşar için (10) milyon lira 
koymuştur. Şu halde pazar mahallerine girecek olan 
hububatın (10) milyon liraya baliğ olması icabedecek-
tir. Böyle midir? Bundan başka altı milyon da tütün
den maada harice sevkedilen mahsulâtı arziye varida
tı olarak konmuştur. 

Şu hale nazaran harice çıkan mahsulâtı arziye-
mizin miktarı altı milyon lira vazedilmiştir ki fazla 
değildir. 

Efendim! Temettü Vergisi hakkında bendenizin bir 
temennim vardır. O da cümlenin malumu âlisi oldu
ğu üzere bu vergi bugünkü adalet esaslarıyle kabili 
telif değildir. Binaenaleyh yakında ıslâhıyle âdilâne 
bir şekle konmasını rica ediyorum. Ağnam resminin 
tezayüt edebileceğinin bendeniz de zannederim. Fa
kat geçen senenin tahsilat miktarından fazla konma
sını ihtiyatsızlık addediyorum. 

İspirto resmi hakkında 1340 senesi bütçesine mev
zu 5 100 000 lira yerine malumu âliniz 1341 bütçesi
ne (3) milyon lira vazedilmiştir. Geçen sene resmin fa
hiş bir miktara iblağı şüphesiz bir hata idi. Bunda 
hepimizin bir hissei mesuliyeti olmakla beraber bil
hassa yanlış tahminler yapan, vergi artırmakla hâsı
latın da o nispette artacağını zanneden Hükümette 
olsa gerektir. Bittabi bu tedbir kaçakçılığı vâsi bir ha
le getirmiştir. Kaçakçılık ile ispirto vergi miktarından 
dûn fiyat ile satılmıştır. Bittabi piyasa da bu kaçak 
mal ile dolmuştur. Şimdi bu stokun bir tarafa yapa
cağı tesir ile diğer taraftan da kaçakçılığın hâsıl et
miş olduğu şu itiyat bendenize şu hükmü verdiriyor 
ki resmin tenziline rağmen gelecek sene bu resimde 
yeni bir tenezzül olacaktır. Bu münasebetle Maliye 
Vekili Beyefendi hazretlerinden iki sualim vardır. Fil
vaki geçen sefer buradan izah etmek istediler ama ben
deniz pek iyi anlayamadım. Onun için tekrar kendi
lerinden sual etmek isterim. 

— 67 -



I : 45 2 . 2 . 134İ C : 1 

9 Nisan 1340 tarihli Meni Müskirat Kanununun 
(7) nci maddesine göre Maliye Vekâleti işbu kanunun 
tarihi neşrinden itibaren (3) ay zarfında ispirtoya in
hisar vazeyeleyecekti, niçin şimdiye kadar vazedilme-
miştir? 

İkinci sualim: Yine bu maddeye nazaran müski
rat nakil, fürüht ve ithaline ve inhisar vaz ve tesisi
ne Hükümet mezundu. İnhisar şeraiti ve sureti ida
resi Kanunu mahsus ile tayin olunacaktı. Maliye 
Vekâletinin şimdiye kadar bu hususa dair bir tek
lif de bulunmamasının esbabı nedir? Filvaki geçen 
gün Maliye Vekili Bey demiştiki böyle bir inhisar 
kanunu yapıyoruz ve Meclisi Âliye takdim ediyo
ruz. Fakat bu kanun henüz gelmedi. Halbuki Müski
rat Kanununun (7) nci maddesine nazaran üç ay zar
fında olacaktı, olmadı. Bu hususta bendenizin ten^ 
vir Duyurulmasını rica ediyorum. 

Gümrük hâsılatı için Hükümet esbabı mücibe-
sinde 1341 senesinin (3) aylık neticesine göre bütün 
senenin hâsılatının (27) milyon lira olacağının ve 
1340 senesinde (29) milyon lira vazetmekle ihtiya-
tan ayrılmamış olduğunu söylüyor. Zannederim ki 
Muvazenei Maliye Encümeni bunu (30) milyona ka
dar tezyit etmiştir. Kaçakçılığın meni hakkında it
tihaz edilen tedabiri ciddiye ve şedide ile memle
kette husule gelecek istikrarın istihlakâtın tezayü-
dü üzerine icrayı tesir edeceğini de ilâve ederim. 
Bendeniz zannediyorum ki ilk üç ayına nazaran, ilk 
üç ay hâsılatından bütün senenin varidatına esas tut
mak pek de doğru değildir. Bunun doğru olduğunu 
farzedersek, şu halde 1341 senesindeki gümrük hâ
sılatını 1339 senesi ile 1340 senesi arasındaki fark 
zannetmekle bir miktar tespit etmeleri lâzım gelir
di. 1339 senesinin fevkalâde olduğundan dolayı böy
le bir fark aranamadığı söylenirse şu halde yapacak 
diğer bir usul vardır. Bu da 1340 senesi tahakkuka-
tiyle bu sene zarfında yapılan hâsılat yekdiğerine nis
pet edilerekten bir miktar tespit etmek lâzımdı. Böy
le yapılmadığını görüyoruz. Yani kaçakçılığın mene-
dildiği hakkında ittihaz edilen tedabir ve vaitten 
Heyeti Celilenizin şüphesiz malûmatı vardır. Ka
çakçılık kâfi derecede menedilmemiştir. Ümit ede
riz ki yakında bu tedabir müessir olabilsin. Sonra 
buyurdular ki memlekette husule gelen istikrar, hal
kımızın iktisabı servet etmesiyle tezayüt etmiş, 
şüphesiz bunun neticesinde ithalât tezayüt eyelye-
cek, gümrük varidatımız da artacaktır. Bu bir fay
dadır. Fakat madalyanın ters tarafından baktızımız 
zaman bir mazarratla da karşı karşıya geliriz^ O da 

muvazenei iktisadiyenin daha ziyade aletlimizde ol
masıdır. Şanjın yükselmesi hayatın pahalılaşması-
dır, 

Yine Heyeti Celüenin malûmudur. Gümrük ve is-
tihlâkat rüsumu memleketimizde hayatı pahalan
dıran avamilin en mühimlerindendir. Gümrük rü
sumları Hazineye varidat tedarik etmekten başka 
bir gayeye matuf olmaksızın rastgele oniki misli
ne tezyit edilmiştir. Bundan başka cümlenin malû
mudur ki, millî cidal esnasında en zarurî ihtiyaca-
tımıza mukabil bazı istihlâk esası üzerine rüsum 
konmuştur ki bunun neticesi olarak bugün meselâ 
şekerin okkası üç kuruş iken şimdi kırk dokuz ku
ruşa kadar tereffü etmiştir. Diğer tereffüüde tabiî 
hatırlarsınız. Buna nazaran, gümrük tarifelerinin 
de harbi airin tevlit ettiği yeni ahval ve şeraite göre 
tebdil edilmesini teklif edeceğim. Sonra memleket
te yetişmeyecek ve yetişemeyecek eşyaya mahsus ağır 
gümrüklerin indirilmesini teklif edeceğim. Şeker, 
petrol gibi havayici zaruriyeden olan mevatta, res
min halkın menfaatine olarak tadil olunmasını teklif 
edeceğim. Bu münasebetlede bir şey arz etmek isti
yorum. Memleketimizde günden güne hayat kesbi 
müşkülât etmektedir. Bu cümlenin malûmudur. Buna 
karşı çare bulmak hepimizin vazifesidir. Hattâ He
yeti Celilenin nazarı dikkatini celbetmek isterim ki 
Avrupada havayici zaruriyeden birisi biraz tereffü 
ettiği zaman da bütün kitle, Hükümet ve halk buna 
bir çare bulmaya çalışırlar. Halbuki biz de buna 
karşı daima lâkayıt kalırız. Bendeniz bu münase
betle teklif ediyorum, bu meselenin esaslı bir surette 
tetkiki ve gösterilecek yolun ilmî ve amelî bir su
rette görüşülmesi için bir komisyonun teşkili için 
bir takrir vereceğim. Eğer münasip görülürse bu 
komisyona bir de ecnebi mütehassıs ilâve edilirse 
elbette bu hayat pahalılığını memleketimiz de esas
lı bir surette tetkik eder ve bu bapta Hükümete zan
nederim iyi bir yol gösterilmiş olur. Müsaadenizle 
takririmi okuyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiye de arz ve izah ettiğim veçhile 

memleketimiz de günden güne kesbi müşkülât eden 
hayatı, her sınıf halk için kabili tahammül bir ha
le getirmek maksadiyle bu meseleyi esaslı bir su
rette tetkik etmek ve tutulacak yol hakkında Hükü
meti tenvir etmek üzere ilmî ve amelî mütehassıs
lardan mürekkep bir komisyonun salâhiyeti resmi
ye ile teşkil edilmesinin Meclisi Âlice tasviben He
yeti Vekileye havalesini teklif eylerim. 
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Bu komisyona hariçten mütehassıs getirilmesi 
şayanı arzudur. 

Ankara Mebusu 
Ali Fuat 

Efendim! Varidat hakkında da söyleyeceğim söz
ler hemen bundan ibarettir. Şimdiye kadar 1341 Büt
çesinin varidat ve masarifat kısmı hakkındaki tet-
kikatımı arz ettim. Şimdi de bundan çıkardığım ne
ticeyi arz edeceğim. Ati bütçenin tevziini elzemdir. 
Çünkü açığı kapatmak üzere bir istikraz akdi im
kânı yoktur. Bunu isteyecek olmadığı gibi, isteye
ceğimiz dahi yoktur. Bütçenin tasarrufatı tahliye
sinden büyük şeyler beklemeyi bendeniz imkân
sız görüyorum. Mazı de de buna ait çok tecrübeler 
yaplımıştır ve hepsi boşa çıkmıştır. Madem ki mev
cudumuzla geçinmek zarureti vardır, o halde ya
pılacak şey; bütçede sene içinde yapılacak tasar
rufları çarnaçar şimdiden İcra etmek, devlete yeni
den bir siyaseti iktisadiye vermektir. Efendiler! Şim -
diye kadar tetkikatım içerisinde bütçenin tevziini 
noktai nazarından elde ettiğim semere şudur: Fa
kat açı olmakla bebaber itiraf etmek mecburiyetin
deyim ki, bütçesi açık olan ve borçlarım müşkülât
la temin eden bir devlet, ahalisinin basit ve ibtidaî 
ihtiyacatını tesviyeden mahrum bulunan bir mem
leket, bütçe varidatiyle şimendifer, umuru nafia, 
müessesatı cesime yapamaz. Çok temenni ederiz, 
bunların yapılabileceği zaman hulul edecektir. Fa
kat bu zaman zannederim o kadar yakın değildir. 
Zavahirin serabına kapılarak hayali hakikat ad
detmek doğru değildir. Binaenaleyh bendeniz diyo
rum ki, şimendiferlerin ve müessesatın muayyen 
bir teminat ile ecnebi sermayesi tarafından yapıl
masına çalışmalıyız. Yani bunun da kolay olmadı
ğını bendeniz de biliyorum, fakat bu yola doğru git-
mekliğimiz lâzımdır. Bugünkü siyaseti iktisadiyeyi 
terke muvaffak olursak bütçeden, 1 0 - 1 5 milyon 
raddesinde bir tasarruf temin edilmiş olur. Şimen
diferler, limanlar yine inşa edilir ve menafii asır
larca devam edecek olan bu müessesatın yükleri, 
yalnız bu neslin omuzunda kalmamış olur. 

Bundan başka mümkün olduğu kadar inşaata ay
rılan tahsisat bütçeden tayedilmelidir. Gelecek sene
nin bütçesine hizmeti cedide olarak mevzu olan 
umum tahsisat tayedilmelidir. Matbuat ve istihba
rat büteçsine zamedilen yarım milyon lira tahsi
sat da bu meyana dâhildir. Vekâletler bütçelerini 
yeniden tetkik ederek hakikaten bu sene sarf edile
meyen mevat ve füzulü çıkarmak lâzımdır. Bu muh- j 

telif tedabir ile bütçemizin muhassâsat kısmı makûl 
ve şayanı kabul bir hadde indirilirse, diğer taraf -
tanda vergi matrahlarında ilmî ve fennî ıslâhat ya
pılırsa zannediyorum ki bütçemiz de hakikî bir te
vazün hâsıl olacaktır. Veyahut buna yakın bir şey 
olacaktır. Bu bizim elimizde olursa bittabi hariç
te muallâkta kalmış meselelerimiz vardır. Bunu bit
tabi biran evvel halletmekliğimiz azimdir. Bunu 
halletmezsek tabiî hariç itibarını bize karşı kapa
yacaktır. Bunu halletmekle beraber şüphesiz şanjı-
mızı da tespit etmekliğimiz lâzımdır. 

Malûmu âliniz, duyunu hariciyenin tesviyei mü
rettebatı, Hükümet mübayaatı ve piyasanın ihtiyaca-
tı ve belki bunlara inzimam eden esbap, şanjımızı 
daima mütebeddil ve muhavvel bir hale koyacak
tır. Bundan Hazinei Hükümet, yüz binlerce lira mu
tazarrır olacağı gibi memleketin zararı da bundan 
çok fazla olacaktır. Çünkü ekseriya eşya fiyatına 
şanj ile vukubulan zam, şanjın sükutundan sonra 
derhal zail olur. Daha uzun bir müddet devam eden 
müteevmviç bir şanjda tacir, eşyası için azamî şanjı 
hesap ederek hareket eyler. Satın alıp bedelini tev-
diye etmiş olduğu eşyaya bu bedele göre değil, müma
silini tkrar satın almayacağı zamana göre fiyatını 
kor. Tekrar ^atınsatınalmayacağı vakit vermesi lâ
zım gelecek olan miktarı bedel olarak kor. 

Memleketin iktisadiyatım bütün zararlardan ko
rumak için bu şanjı tespit etmek icap ederse fedâ
kârlık yapmak lâzım gelecektir. Çünkü biz bu fe
dakârlığı başka vasıta, başka suretle telâfi edebi
liriz. Fethi Bey Kabinesinin bu doğru yola te
veccüh ederek Türkiye de tahminat üzerine değil, 
hakikat üzerine müesses bir siyaseti maliye gös
termekle Devlet itibarının tezyit ve memleketin in
kişafı hususunda sayam takdir icraatta bulunma
sını temenni ederim. Bendenizin temenniyatım bun
dan ibarettir. Vekâletler bütçesine geçildiği zaman 
o vakit diğer mütalâatımı da arz ederim efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz büt
çenin heyeti umumiyesi hakkında söyleyeceğim. Ya
ni fasıllara ve vekâletlere ait beyanattan sarfı na
zar edeceğim. Bittabi vekâletlerin bütçesi geldiği 
zaman düşündüklerimi arz ederim. O vakit söyler
sek belki müessir ve belki müfit olur. Bütçe vaktin
den çok geç geldi. Bu, Hükümete ait bir nakise de
ğildir, Encümenimize ait bir kusurdur. Teşrinisani 
bir de bütçe Encümene tevdi edildi. O aralık Hükü
met tebeddül etmiş, şu olmuş bu olmuş. Biz onu ta
nımayız. Çünkü Hükümet bütçeyi geri almadı. Ra- -
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portörlerle Encümenle anlaşmak cihetini tercih 
etti ve Encümen de biran evvel çalışıp Şubatın iki
sinde bize müzakere ettirecek değildi. Hiç olmaz
sa Kânunusani bri de vermesi lâzımdı ve bu da 
memleketin işleri, Hükümetin muvaffakiyeti için en 
birinci şarttı Martın birinde elinde bütçesi olmayan 
bir Hükümet hiçbir zaman iş göreceğim diye or
taya çıkmasın. Çünkü mutlaka bu sene yine bir avans 
vereceğiz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu sene yok 
avans. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Vermezseniz Hükü
met muamelâtı duracak, zarurî vereceksiniz. Bina
enaleyh bendeniz öyle zannediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) Geceleri de çalışırız. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Gece mesaisi iste
memek şartiyle. 

FERİT BEY (Çorum) — Biz çalıştık. 
VEHBİ BEY (Devamla) — Bendeniz öyle zan

nediyorum ve öyle itikat ediyorum. İnşallah yanbş 
düşünmüş olurum. Sözlerimin hata olmasını temen
ni ederim. Fakat Martta bütçe çıkmayacak. Nisan 
ihtidasında . Hükümetin elinde bütçe bulunacak
tır. 

ALİ BEY (Rize) — Yalmz az söylensin. 
VEHBİ BEY (Devamla) — Yalnız ben mi az söy

leyeyim? 
ALİ BEY (Rize) — Hepimiz hepimiz!.. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh Nisan 
iptidasında bütçe çıkacak ve bundan sonra havale
ler, vizeler, tahsisatlar filân, nihayet Mayıs ve Ha
ziran gelecek. Tabiî inşaat zamanı geçecek. Bu böy
le olmakla beraber biz yine yolumuza devam edelim. 
Şimdiye kadar devlet bütçesinin açıksızını gör
mek müyesser olmadı. Yalnız bizim Hükümetimi
zin Maliye Vekâletinin bir kerameti maliyesi de var
dır ki, o da daima açık bütçe getirir ve hiçbir za
man istikraz yapmaksızın senei atiyeye geçer (Ke
ramet var sesleri) Eğer hakikaten bu : Açık ise ki bu
rada açık olmadığım gösteriyor. (Handeler) bu da 
şayanı takdirdir. Açık yoksa ki yok gösteriyor ni
çin açıklı bütçe ile geliniyor. Yok açık varsa; bu pa
rayı ne üe kapatıyorlar. Tabiî maaşat kısmı ayrı
dır ve devam edecektir. Şu halde anlaşılıyor ki me
selâ; filan yere şimendifer yapılacak, filân yere li
man yapılacak, filân iş yapılacak, falan iş yapıla
cak, On sekiz, beş, üç milyon diye bol keseden ver
diğimiz paralar sarfedilmemektedir. Bunun hangi 
kısmını hakikaten yapabileceksek onu yapmak ve 
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yapamayacağımız kısmını bütçeden çıkarmak daha 
doğru olur. Devletin bütçesinde de açık gösterme
mek daha iyidir. Çünkü her vekâlet ne kadar iş ya
pacağım çok iyi bilir. Nasıl ki bütçeler geîince: 
Her vekâletin geçen sene fevkalâde olarak veya faz
la olarak aldıkları tahsisat için onları ne yaptınız? 
Diye soracağız ve öğreneceğiz. Göreceğiniz ki çoğu 
yüzde kırk veya ellisini sarfetmişlerdir. 

Bendenizin bütçenin umumî kısmı hakkındaki 
temenniyatımdan birisi de bu sene olsun memurinin 
kadrosunu, tezyit etmemek şartiyle, tespit edelim 
ve bir maddei kanuniye ile bunun kanun kuvvetin
de olduğu gösterilmeli ve Meclisi Âlice kabul edi
len bu kadronunu haricinde gelecek sene kadro gel
meyecektir. Tebeddülat yapmak lâzım gelirse için
de yapılmalıdır. Yani burada fazla olanı noksan 
olan yere göndermekle yapılmalıdır. Efendiler! Her
hangi bir fabrikayı bir fabrikatör işletirken bir 
makinist lâzım, bir direktör lâzım, bir kâtip lâzım, 
bir çuvalcı lâzım, şu lâzım bu lâzım diye bütün me
murların kadrosunu yapar ve işe öyle başlar, hangi 
fabrikanın ki böyle muntazaman tesisatı yoktur, 
o fabrika hiçbir zaman muntazaman işleyemez. 
Şu halde her zaman kadrosu tebeddül eden bir fab
rikanın neticesi iflâsdır. İşte bir devlet makinesinin 
doğru işlemediğini kendi kendimize itiraf ediyo
ruz ve sonrada memurlar üzerinde de iyi bir tesir 
bırakmıyoruz. Acaba bütçede benim maaşım ne ola
cak, acaba bütçede benim memuriyetim ne olacak? 
Diye endişe içinde yaşarlar. Bunun en doğrusu bir 
kanun getirmek lâzımdır. Teşkilât kanunu getir
mek lâzımdır. 

Heyeti Celilenize bir memurin kanunu geti
receğiz. Bir memurin kanunu vardır ki bu kanun 
memleketin makinesini düzeltmek için lâzımdır ve 
buna ihtiyaç vardır. Encümende tetkik edilmekte
dir, getirilecektir. Fakat kadroların da tespiti şart
tır. Böyle muayyen bir kadrosu olmayan bir dev
lette istikrar olamaz. Evvelâ kendi memurlarımıza 
istikrar fikrini telkin edelim. Binaenaleyh evvelâ 
memleketimizdeki memurlara bir istikrar fikri ge
tirmiştir diyelim ve onlardan esasen memlekete ka
naat seyelân ve tayeran edecektir. Bunun için her 
şeyden evvel memurin kadrosunun tespiti lâzım
dır. 

SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Evet Teşkilâtı Esa-, 
siye Kanununu da cihana karşı ilân ettik, Bina-
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eoaleyh muayyen bir şekle, muayyen bir hedefe 
doğru yürümek istiyoruz. Bunun teşkilâtı ne ise onu 
da biran evvel tespit edip ilân etmek bir zarure
ti katiyedir. Bir de efendim! Memleketin en büyük 
dertlerinden ve bendenizin kanaatimce belki bu hu
susta bedbin olduğum bir iktisat meselesi vardır ki, 
bu da; memlekette mütemadiyen ithalât çoğalı
yor. ihracat azalıyor. Efendim! Memleket için bu 
bir felâkettir. Eğer aradaki fark pek az olsaydı; bu 
gümrüklerdeki tutulan kaydın noksanından mütevel
lit bir şey olduğuna ihtimal verir, kendi kendimizi 
teselli ederek hakikatin de belki bu merkezde ol
duğu iktiza edebilir. Fakat memleketin ithalâtı ile 
ihracatı arasında yüz de üç yüz, dört yüz nispetin
de bir fark görülürse bu müthiş bir uçuruma doğ
ru gitmekten başka bir şey değildir. Bir adam ki va
ridatından fazla sarfiyat yapar. Bu adamın maruz 
kalacağı şey binnetice iflâstır. Bir millet ki müte
madiyen harice parasını verir, mütemadiyen hariç
ten eşya alır, dahildeki istihsalâtını tezyide çalış
maz. İşte o zaman o memleketin iktisadiyetı için nik
bin olmak biraz da doğru olmama gerektir. Safdil
lik veya budalalık demiyeyimde doğru olmayacağı
nı dermeyan edeyim daha iyi olur. Bendeniz geçen 
sene bunun için de temenni etmiştim. Bizim bütçe
miz de en çok sarfiyat yapan, müesseselerimizden 
ziyade devlet bütçesidir. Çünkü biz de henüz on bin, 
yirmi bin kişilik âmele istihdam eden müesseseler 
yoktur. En çok para sarf eden, Hükümet bütçemiz-
dir. Mümkün mertebe dahilde tedariki mümkün olan 
bir şeyin hariçten alınmamasını temin etmek lâ
zımdır. Buna acaba riayet edildimi? Geçen seneki 
vekiller söz vermişlerdi. Bu noktalara da az çok ria
yet etselerdi az çok istifade edecketik. Bu temin edil
dimi edilmedimi? 

Efendiler! Bir de memlekette hepimiz tevhidi ted
risat, tevhidi filân, tevhidi filân üzerinde dolaşı
yoruz. Bir de memleketin ruzmerre her gün mâruz 
kaldığı bir müşkülât vardır. Birbirinin dilinden an
lamaz, mikyasat; vaktiyle İzmir de metelik on üç 
para, on sekiz para, mecidiye yirmiüç, mecidiye on-
dokuz, mecidiye otuzüç, mecidiye yirmi kuruştur. 
İşte mecidiye dört şekilde idi. O vakit tevhidi mes
kukât defaatla temenni edildiği zaman: Efendim! 
Nasıl olur, bir kanunla veya bir emirle mümkün-
müdür, nasıl olur böyle şey? Dendi. Bir kanun çık
tı ve bütün siyonist tacirlerinin icadettiği oyunlar or
tadan kalktı gitti. Binaenaleyh şimdi de bendeniz ri
ca ediyorum, kâinatın olmayacak zannettiği şeyle

ri bu memleket bihakkın yaptı. Biz niçiz metroyu 
kullanıyoruz. Niçin kiloyu kullanıyoruz? Konya' 
da onikisi bir kile, İstanbul'da ikisi bir kile, Balı
kesir'de dördü bir kile, Pola da onaltısı bir kile, Si
vas'ta ondördü bir kile, Kayseri'de ikiyüz dirhem bir 
okka, filân yerde altıyüz dirhem bir okka halbuki 
bir de zarp mislimiz vardır (Nereye varsan okka 
dörtyüz dirhem) derler. Bu da yalan. Çünkü filân 
yere gidersin arşın, filân yere varırsın mimar arşını 
diğer yerde metro, öbür yere varırsın yarda. Bu ka
dar muhtelifil cins mikyas kullanan bir memleket 
dünyanın hiçbir tarafında yoktur. Şimdi bunları söy
leyince de her işimiz bitti de ukalâlık buna kaldı 
derler. Hayır hayır sesleri) Binaenaleyh efendiler! 
Evet her işimizden evvel mâruz kaldığımız müş
külât budur. Evvelâ bunu düzeltmeliyiz. Sonra ço
cuklarımız için de bir kere düşününüz, ne kadar za
man kaybettiriyoruz. Tahsilde neler zarar ediyor
lar. Bir çocuk senelerce mütemadiyen mikyasatın 
karesi âdilen kesri aşariye, kesri aşariden adiye bilâ-
lüzum tahvili ile uğraşıyor. Böyle olduğu halde id
dia ederim ki tahsili âli görmüş bir adamın bile ar
şınla metronun, metro ile arşının arasındaki mik
yas nedir dediğimiz zaman derhal zihninde bir afal
lama hâsıl olacaktır. (Handeler) Bu nedir efendiler? 
senelerce çocuklarımızı meşgul eden ve duya için > 
lâzım olan malûmatı hesabiyeye vergimiz şeklin 
faydayı dünyeviye ve uhreviyesi nedir ve asriliğin ne
den burada lüzumu yoktur? (Alkışlar, handeler) Rica 
ederim bu düşünülecek bir nokta değil, biran evvel 
yapılacak bir işdir. madem ki birçok şeyler yapılıyor, 
tam inkilâbatın netayici meyanmda bunu da yap
malıdır. Bu arz ettiğim, kabul edilen işler içerisinde 
en evvel yapılacak ve kabul edilecek bir şeydi. Hatta 
şimdi bile bunu kabul ve teklif etmeleri lâzım gelir. 

Sonra efendim! Bendenizin mücadei milliyenin 
birinci gününden beri havsalâi acizanemin alamadı
ğı şeylerden birincisi istiklâl mefhumiyle kabili te
lif olmayan reji idaresi idi ki hamdenlillâh bunu gör
mek müyesser oldu. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Da
ha görmedik. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Gördük, bir kere Hü
kümet tebliğ etti. Eğer bu memlekette Hükümet var
sa Hükümetin sözü söz ise budur. Hükümetin sözü 
yoksa Meclisin sözü vardır. Yani netice budur. Bi
naenaleyh o bitmiştir. 

İkincisi: Onuda hiç havsalam almıyor. Vaktiyle 
imparatorluk zamanından, imparatorluğun, saltana-
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tın irsaaftı, sefahati yüzünden milletin iflâsına doğ
ru; yani beynelmilel iflâs vaziyetinde kabul edilmiş 
bir şey vardır ki; o da Düyunu Umumiyedir. Bunun 
kararnamesini heyeti murahhasamız günlerce uğ
raştı, kabul etmedi. Binaenaleyh bugün için bizim 
borcumuz vardır. Türk Milleti nâmuskârdır. Borcu
na sahiptir. Borcumuz ne tutarsa ödeyeceğiz fakat, 
artık vesayet yoktur ha... Bir heyeti teslimiyemi-
dir? Heyeti kabızamadır? Her ne ise karşımızda bu
lunacak bir heyete, al borcumuz şudur. Bizim hisse
mize düşen şudur. Diyeceğiz. Bu nama niçin biz hâlâ 
milyonlar sarfedelim. Oraya sarfedeceğim parayla 
memleketin karanlık köşelerinde birer ibtidai mek
tebi açarım. Binaenaleyh günâhtır, yazıktır. Bunu 
temenni ederdim ki birinci Büyük Millet Meclisi 
açıldığı zaman Düyunu Umumiye İdaresi mülga
dır demeliydi ve onun memurları - bakınız devle
tin birçok teşkilâtı oluyor - oraya yerleştirilir gi
derdi. Maalesef o günden bugüne kadar mukad
derini ş. Her sene kürsüye çıkıyorum ve her sene 
buradan bağırıyorum. Ertesi sene yine yüreğim sız-
laya sızlaya o paraların sarf edildiğini görüyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — tnşallah ona da yetişi- -
rız. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Sonra efendim! Bilhas
sa Fethi Beyefendi Kabinesinden halka Cumhuri
yet mefhumunun maddeten, fiilen tadını tattırmak 
için Belediye Kanunu, îdarei Umumiye Kanunu ve 
tdarei Mahalliye Kanununun tensik ve tanzimini ri
ca etmiştim. Bilhassa geçende de arz ettim. Bugün
kü tdarei Mahalliye ve îdarei Umumiye ve Belediye-
Kanunu ile bu memleket yürümez, yazıktır. 

Vaktiyle bir vilâyet meselâ Hüdevendiğar vilâ
yeti, Karahisarın Aziziye, Konyahududundaki tshak-
lıdan Midillinin karşısındaki Ponda Adasına kadar 
ki Karadağ Kırallığının belki on misli bir araziye 
malik bir halde idi. tşte o zaman ki îdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanunu, tdarei Mahalliyei Vilâyat Ka
nunu, o zaman ki Belediye Kanunu. Belediye Kanu
nu için ayrıca arz edeceğim. Çatalca vilâyeti Meclisi 
Umumisi toplanmış, üç âzası vardır. Birisi hasta 
ikisi mevcuttur. Ekseriyet olduğundan dolayı mec
lis açılmış müzakereye bedailmiştir. (Handeler) 

Burdur vilâyeti celilesi Meclisi Umumisi açılmış 
üç âzası vardır. Yahut dört âzası var; birisi hasta
lanmış yahut işi varmış, gelmemiş veyahut mültezim 
imiş, kabul edilmemiş, yerine diğeri gelecekmiş, üç 
kişi ile ekseriyet hâsıl oldu, müzakereye başlandı. 
Rica ederim. Ya bunun adına memlekette birçok 
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hususata, mukadderata sahip Meclisi Umumî de
meyin veyahut temsil nispetini değiştiriniz ve mas
raf kısımlarında da tahdidat yapımz. 

Şimdi Burdur vilâyetinin nüfusu umumisi; seksen 
bin. Varidatı yekûnu (120) bin lira bu (120) bin lira
nın otuz veya kırk bin lirası teşkilâta gidiyor. Sek
sen bin lirayı da mektebine, yoluna, hastanesine, 
baytariyesine susuna, busuna ilâh.. 

Muş vilâyeti celilesinde ise aza dahi bulmanın im
kânı yoktur. Binaenaleyh bu yürümez efendiler. Bu 
Cumhuriyeti idarede biz memleketi bunlarla tanzim 
edemeyiz. Yürümez, olmaz. Binaenaleyh biran evvel 
arzettiğim kanunlar gelmeli, onları çıkarmalı. 

Sonra Belediye Kanunu; rica ederim, geçen de bir 
nebze arzetmiştim. Belediye yoktur. Niçin? Gerçi 
reislerini de intihapla yaptık, intihapla yaptık ama bu 
kere ellerindeki kanun olduğu gibi duruyor. Belediye
lerin bugün hiçbir salâhiyeti yoktur. 

Bir kere bütçelerine hâkim değildirler. Bütçeleri 
doğrudan doğruya Meclisi idareler tarafından tasdik 
edilecektir. Meclisi idarelerde ise memurin ekseriyet
tedir. Meclisi idarelerin idarei umumiyede manasını 
da anlamam. 

Binaenaleyh bu idarelerin bugünkü şeklini, bugün
kü esasata göre tensik etmek lâzımdır. O halde ne 
vakit tensik edeceğiz? Cumhuriyetten maksat yani 
Cumhuriyet, burada yalnız sekiz kişinin kabine teşkil 
etmesi ile, bu Meclisteki 286 Cumhuriyet mebusu ile 
olmuş demek değildir. Cumhuriyet memlekete ait 
olan kısmının fiilen tatbikatı demektir. (Bravo sesleri.) 
Fiilen Cumhuriyetin manasından ben bunu anlarım. 
(Çok doğru sesleri.) Memur eski memur, yürüyüş es
ki yürüyüş... Eh; bunun neresi Cumhuriyet? Olmaz... 

Sonra Fethi Beyefendiye çok rica edeceğim. Ka
nunları hâkim kılsınlar. Bunu temin edemez miyiz 
diye bir sual varit olacaktır. Fakat bendeniz şimdi 
okuyacağım. Eğer kanun hâkim ise zatıâliniz takdir 
buyurursunuz. Demin bir tanesini Ali Fuat Paşa Haz
retleri okudular. Şimdi birisini de ben okuyacağım: 
Onyedi Ramazan 1341 ve 21 Nisan 1340 tarihli, İti
barı Ziraî Birliği Kanunu: Çiftçilere ait; yani köy
lülere ait. Eğer köylülere aittir diye lüzumu yoktur 
derseniz bendeniz de kapar, giderim. Bunu soracak 
Vekil de bulamıyorum. Çünkü bir senede dört tane 
Vekil değişirse hangisinin yakasını tutacağım? Ben 
başlıyordum. Gittim, diğeri başlıyordu; bıraktı, gitti. 
Eh hangisi? Başvekil Beyefendi Hazretlerinden şunu 
da çok rica ediyorum: Aman vekillerini değiştirmesin! 
Belki bendenizin kanaatime uymayan aralarında ve-
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killer vardır. Fakat müstakar bir Hükümet teessüs 
etsin ve Hükümet onun üzerinde yürüsün. Geçen se
ne bize iki misil olacağını vadeden adamın şimdi ye
rine yeller esiyor. Mahsulün de yerinde yeller esiyor. 
(handeler) îşte bir kanun daha; yürüyüp yürümediğini 
öğrenmek istiyorum: 5 Ramazan 1342 hep de Ra
mazanda çıktığı için mi, yoksa bilmem kafaların du
manlı veya dumansız olduğundan dolayı mı nedir? 
Galiba yürümemiş (handeler). 

5 Ramazan 1342 ve 9 Nisan 1340 tarihli Kanun 
- ki Müskirat Resminin tadiline dair olan 8 Kânunu
sani 1336 tarihli Kararnamede münderiç Rüsumun 
Tezyidine ve Meni Müskirat Kanununun Tadiline 
dair Kanunu Şerif - (handeler) biliyorsunuz ki efen
diler! Sabık Vekil Paşa Hazretleri bile bundan beş 
milyon lira alacağım diyerek beş milyon kere İsrar et
ti ve mutlaka sarhoşlardan da rüsum, vergi alacağım 
dedi ve bu kanunu çıkarmak için çok İsrar etti. Ma-
haza o kanunda sahroşluk memnu, şu memnu, bu 
memnu iken buna rağmen o kanunu okuyacağım: 

«Madde 6. — Türkiye dahilinde ruhsatsız müski
rat ve meyhaneler küşadı ve alenen müskirat istimali; 
nerede yarabbi - ve alenen sarhoşluk memnudur. - Ge
celeri mahallelere, çıkıveriniz, sarhoşluğun alaniyeti-
ni görünüz. Kanunda memnudur deniliyor. Bu ke
lime de zaittir, (handeler) «Ruhsatsız müskirat imal 
edenlerden yüz liradan beşyüz liraya kadar cezayı nak
dî alınır, imal vesaiti müsadere olunur. Hilafı mem-
nuiyet kuşat olunan meyhaneler set ve sahipleri on 
liradan beşyüz liraya kadar cezayı nakdî veyahut bir 
haftadan bir seneye kadar hapis cezasıyle ve alenen 
müskirat imal edenler» her kim olursa olsun demek 
(Handeler) -

ALÎ BEY (Rize) — tyi tefsir yapıyorsun. 

VEHBİ BEY (Devamla) — «On liradan yüz lira
ya kadar cezayı nakdî ile ve alenî sarhoş görülenler 
beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdî veyahut üç 
günden bir aya kadar hapis ile tecziye olunur. (An
cak Hükümetçe tayin edilen ve ayrıca Hazineye ait 
Beyiye Resmini vererek mezuniyet vesikası alan lo
kanta ve emsali mahallerde ilah...) ki geçen tefsir et
tiğimiz mevaddır. Geçen sene biz bundan beş milyon 
lira alacaktık ve bu para da bize şimendifer yap
tıracaktı. Hem bu şimendiferi sarhoşlar yaptıracaktı, 
sarhoşlar yapacaktı. 

HAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bu paraları 
sarhoşlardan alsalardı yapılırdı. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Evet öyleydi geçen se-
neki bu beş milyon lira altıyüz bin lira olmuş. Her 
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ne ise bizim Muvazenei Maliye Encümeni de mazeret 
olsun diye yüç ay dahil değildir - Zaten teklif edilir
ken üç ay dahil değildi. - hülâsa şöyle olmuş, böyle 
gitmiş de sene nihayetine kadar ümit ediyoruz ki bel
ki bu para bir milyon lira kadar olacak ve gelecek se
nede inhisar teessüs ettiği takdirde, şöyle olduğu, böy
le olduğu takdirde 3 milyon, olacak. Beş milyondan 
eser yok. Şimdi bendeniz soruyorum. Şimdiye kadar 
altıyüzbin lira almışız. Buna mukabil herkes elini 
vicdanına koysun da söylesin, istanbul gazetelerinde 
gördüğümüze nazaran yalnız istanbul'da her gün va
kıf olabildiğimiz yüzlerce cinayet yüzünden yediyüz 
Türk genci zayetmişiz ve bu yediyüz Türk gencini 
alacağımız bu paraya mukabil kaybediyoruz. Günde 
bir, iki vaka hadis oluyor ki senede yediyüz eder. Biz 

ise teksiri nüfus için uğraşıyoruz, halbuki bu yüzden 
kırk yaşındaki- gürbüz adamları öldürüyoruz da son
ra da yeniden doğuracağız da büyüteceğiz diye uğra
şıyoruz. (Handeler) İşte efendiler, size bir mantık ki 
olur şey değil. Efendiler, bunlar bence yalan ve aslı 
olmayan şeylerdir ve buna havaiyat ile uğraşmak der
ler. Elindeki mecvut serveti kaybedecek de sonradan 
kazanacağım diye uğraşacak; buna nasıl inanılır? 

Efendiler! Elimizdeki gürbüz evlâtlarımızı kaybe
diyoruz. Binaenaleyh şu aldığımız altıyüz küsur bin 
lira veyahut alacağımızı farzettiğimiz üç milyon lira 
bize yediyüz tane delikanlı yetiştirir mi? Hatta bir 
tane bile yetiştirebilir mi? Şimdi sorarım; hanginizin 
evlâdına üç milyon lira verilsin de gözünüzün önünde 
assınlar, buna razi olur musunuz? Şimdiye kadar arz 
ettiğim hep ölen kısmıdır. Ya hapishaneye girenler! 
Bu hususu zaten Dahiliye Vekili Beyefendiden sora
cağım. Meni Müskirat Kanunu cari olduğu zamanlar
da hapishaneye girenlerin miktarıyle, Meni Müskirat 
Kanununun tadilinden şimdiye kadar hapishaneye 
girenlerin miktarı nedir ve bundan ne kadar tayinat 
bedeli veriyoruz? Acaba sarhoşların verdiği resim bu 
sarhoşluk yüzünden, hapishaneye girenlerin tayinatı-
na tekabül ediyor mu? Bu ne akıl kârıdır, bu ne iş
tir? (Handeler) Sonra efendiler bunlara zamimeten 
bir de gerek hapishaneye girenler ve gerekse ölenle
rin nesli meselesi vardır ki bir kere de bunu düşüne
lim: Bir taraftan teksiri nüfus için uğraşırken, diğer 
taraftan böyle ünfusun azlığına sebebiyet verecek ha
li kaldırmazsak nasıl olur? Buna zarureten taraftar 
kalmamak demek, bu memlekette bu millet yaşamaya
cak demektir. Eğer bu memlekette ilelebet yaşaya
cak isek - ki yaşayacağız - memleketin şimaline, şar
kına, garbına bakarız. Bu memlekete kırk milyon 
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nüfus lâzımdır. Bugünkü vaziyette sermest olup da 
kendi kendimizi aldatmanın lüzumu yoktur, manası 
yoktur. Bize nüfus lâzımdır efendiler. Hapishanede 
yaşayan adamın nesilden kalması demek bize yüzler
ce nüfus kaybettirecek demektir. 

Efendiler! Demin iktisadiyattan bahsediyorduk, ik
tisadiyata amil olacak insan lâzım. Kol lâzım. Beş 
altı köyde yaptırdığım tahkikatta 309'lu iki alil adam 
bulabildim ki bu köylerin her birisi yüz, yüzelli hane
lidir. Harbi Umumîdeki zayiatı biliyorduk efendiler, 
bunu telâfi etmek lâzımdır. 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Yalnız Kastamonu 
Vilâyetinin ellibin nefer zayiatı vardır. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Binaenaleyh bu Harbi 
Umumî zayiatını telâfi etmek ve mevcut nesli sıtma
dan, filândan, şundan, bundan başka kendi elimizle 
böyle kazaya uğratmaktan sakınalım ve bundan kur
taralım. Bunu böyle yapmazsak bile Meclisi Âli ken
di eliyle, kendi kararıyle kazaya sebebiyet veriyor ve 
kazaya uğratıyor demektir. Bendeniz bu hususta rey 
vermemişimdir. Bu kendi kanaatimdir. Binaenaleyh 
bunların hapishanede kalmaları birçok gençleri tahsil
den de bırakmıştır. Bunların hepsini hergün okuyo
ruz. Bunlar yalnız vilâyatta cereyan eden ahvâldir. Ka
zalarda, köylerde cereyan edenler de büsbütün başka 
şekildedir. Onlar ne bizim istatistikte ve ne de malû
matımızda mevcuttur ve ne de bunlar malûmatımızın 
dahiline giren şeylerdir. Binaenaleyh bendeniz Hü
kümetimizin tamamen Meni Müskirat Kanununun is
pirtoya ait kısmında yani sınaî ve kimyevî istihsalâ-
tına ve tıbbî kısımlarda da istihdam edilecek olan is
pirtoyu pek hafif bir resme tabi tutarak, hattâ kami
len serbest bırakarak diğer aksamın kamilen memnu 
tutmasına katiyetle taraftarım. Bu memleket bundan 
bihakkın istifade edecektir. Bunu bütün arkadaşlar 
bilirler. Bunun böyle olduğunu bilmekle beraber şim
di sorarım, şu kanunun manası var mıdır? Ankara' 
nın içinde alafranga saat dokuzdan sonra sokaklarda 
nara atanların önünde polis efendi niçin dikilir? Bu
rada Hükümetin gözü önünde beni uykudan uyandı
racak kadar naralar atarak iki tarafa sallanarak, atlı, 
arabalı sekiz on sarhoş kafilesini ben görüp dururken, 
öbür tarafta duran polis bu halleri niçin görmesin? 
Eğer efendiler! Bu kanun tatbik edilmiyecekse bu efal 
mubahtır; der ve kanunu kaldırırsınız. Eğer lazımsa 
bunları tatbik etmeyenlerin gözünü patlatırsınız. (Bra
vo sesleri, alkışlar.) Bu kanun Devletin kanunu, mil
letin kanunudur. Devletin kanunu ise mutadır, her
kes itaat edecektir, itaat etmeyenler kanun harici 

addedilmek iktiza eder. Bunun başka şekli yoktur 
efendiler! 

Sonra rica edeceğim umumî dertlerimizden birisi 
de; Vekil Beylerin memurlara köşe kapmaca oyunu 
oynatmamalarını temennidir. Vekil Beylerden rica 
ederim memurlara köşe kapmaca oyunu oynatmasın
lar. Her memur acaba ben bu sene nereye gideceğin 
nereye gönderileceğim diye tereddüt içindedir. Sene 
içerisinde birgün bakmış ki Vekâletten gelen bir emir
le, sen filân yere tayin edildin, eğer Vekâlete merbut 
değilse âmirinden verilen bir telgrafla sen filân yere 
tahvil edildin diye bir emir verilir. Niçin? Allah için 
ben bu hususta çok açık söyleyeceğim. Affedersiniz 
bir kere bu hususta kusur bizimdir. Meselâ ben Ma
liye Vekili Beye gidiyorum ve diyorum ki: Bizim 
Defterdarı kaldır. 

— Neden? 
— Sorma! 
— Niçin? 
— Çünkü söylemiyeceğim. 

Şimdi efendiler! Kaldırsa bir çeşit, kaldırmazsa bir 
çeşit. Eh ne yapalım, bari terfi sırası gelmiştir, deni
liyor ve terfian filân yere gönderiliyor. Maliye Vekili
ne başka birisi soracak olursa : 

— Arkadaşınıza sorunuz den 
Bir kere biz bundan feragat edelim. Kanunen her 

memur rızayı zatisi haricinde tahvil edilemez. Memur 
maskara değildir. Memur keyfi uğruna feda edilecek 
bir şahıs değildir. Senin ve benim mümessilimdir. Ar
zuya uymamış, umamış ise tecziyesi lâzım geliyorsa 
kanun mucibince tecziye mi edilecek, tasvip mi edi
lecek, maaşı mı katedilecek, tahvil mi edilecek? Ve
yahut ihraç mı edilecek? Ne yapılacaksa onu yapma
lı, Vekiller de, biz de kurtulmalıyız. Sonra ikincisi : 
Vekil Beylerin de bir kusuru vardır. O da zayıf dav
ranmalarıdır. Belki Parlamento hayatında zayıf dav
ranmak lâzım ve bir zarurettir fakat bu zarurete de 
göğüs germelidir. Buna karşı; bilûmum arkadaşlar 
böyle bir nokta zahir olunca ittifak edeceklerinde şüp
he yoktur, sebat etmek lâzımdır. 

ikincisi bizim Vekillerimiz de kendi tanıdıklarını 
filân veya falan mevkie getirmek için adam kayırma-
malıdırlar. Eğer böyle dikkat ederlerse bütçede harcı
rah faslı bile kalmaz. Sene olurki; bütçede harcirah 
faslından gayet az masraf yapılmış olur. Harcirah 
faslına vereceğimiz para gayri müsmirdir. Ne memu
ra yarar. Ne de millete yarar, Bir kere bir ev yapıp 
yıkmakla her sene şuraya, buraya gidip gelmekle ne 
kadar zarar ettiğimizi biliyoruz. (Biz de gidip geliyo-
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ruz, sesleri.) Biz bunu tekabbül etmişiz. Fakat me
murlar ne yapsın? Onlar için böyle değildir. Filân ye
rin memurusun, diyor. O memur gidiyor. Orada sü
pürgesinden, mefruşatından tut da yatağına kadar 
eşya tedarik ediyor. Zavallı, iki ay, üç ay geçmeden 
filân yere tahvil ediliyor. Bu doğru değildir. Gerçi 
bunları Memurin Kanununda tespit ettik, fakat edil
mese dahi bir memleket bütçesini selâmeti idariyesini 
temin namına milyonlarla sütun harcırah istenmez. 
Bendeniz rica edeceğim Harcırah faslında azamî ten
zilât yapalım, uzunboylu tebdil ve tahvil olmasın. 

Sonra bir ricam da; bu memlekette biraz da mes
leğin manası olsun, herşeyde mesleğin manayı münifi 
bulunsun da biz de bilelim ki; bir meslek vardır. Da
hiliye mesleğidir, Adliye mesleğidir. Maliyeden mülki
yeye, Mülkiyeden Maliyeye ve bilhassa Dahiliyeye 
tahvil edilmesin. Bilhassa dahiliyeyi ki - şimdiye ka
dar olduğu gibi - adam hiç olmazsa bir kaymakam 
da mı olamam, yani birşey olamazsa da bir kayma
kam da mı olamaz demek olur. Yani Devletin 190 
bin nüfusluk bir kıtasının başında bulunan bir şahsi
yeti istiskal ederek, vaktiyle bir mebustu, bir kayma
kam da mı olamaz? Derler. Efendim bir Mahkemei 
Temyiz Reisi bir kaza kaymakamı olamaz. Herkesin 
bir mesleği vardır. Buna riayet etmelidir. Binaenaleyh 
bilhassa bir meslekten tekaüt edilip haydi filân ye
re kaymakam filân yere vali. Bu olamaz. Mademki 
mesleğinde hizmet görmek ihtimali vardır niçin teka
üt edildi? Mademki hizmet görmek ihtimali yoktu, ni
çin başka bir mesleğe veriliyor? Peki onu tayin et
tiğiniz meslek, öteki meslekten çok aşağı bir şey mi
dir de tekaüt olduğu halde başka bir memuriyete alı
yorsunuz? Memleketin neresinde idare memurunun 
vücuduna ihtiyaç yoktur? Sonra idare memuru diye 
bir vilâyetin başına konan zatı, yeniden idare dersi öğ
retir gibi, idarei mahalliye böyledir, idarei umumiye 
şöyledir, filân kanunu şudur. Belediye budur, meclisi 
idare şöyle inikat eder, diye bir sene okutmak lâzım. 
işte bu bir sene zarfında oradaki hâdisatı kâinatı dur
durmak lâzım. Bu adamın kabiliyeti varsa bir se
nede öğrenir. Fakat hâdisatı durdurmanın imkânı 
var mı? 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — Öyle 
vali olur mu canım? 

VEHBt BEY (Devamla) — Bari vali olacağına 
muavinliğine kayrılsa, ondan sonra vali olsa ne ise. 
Fethi Beyefendinin bu- hususda, taassupları vardır. 
Fakat burada söylemeyi bir zaruret, bir vecibe adde
diyorum. Nasıl bir baytar insan doktoru olmazsa, bir 

mühendis adliye reisi olamazsa, bir ceza reiside vali 
olamaz, bir vali de mühendis olamaz, bir baytar ola
maz. Yani memlekette meslek kabul edilmeli ki bu 
memlekette herkes mesleğinin mafevk kademelerine 
doğru tefeyyüz etsin. Hem de mesleğine merbut olsun 
ve çalışsın ve memlekette hak ve adalet mefhumu 
tecelli etsin. Onun dununda saçını sakalını ağartmış 
olan, vücudunu yıpratmış bulunan adamlar varken 
sen getir filan adamı; sana filan memleketin filan 
malikanesini bahşettim de. Cumhuriyeti idarede böy
le birşey yoktur. Burası çiftlik değildir ki; memleket
te filan adamı filan yere filan adamı filan yere koy
dum, diyelim. Rica ederim bu meslek meselesine 
ehemmiyet verelim. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Böyle 
birşey olmuştamı söylüyorsunuz efendim?. 

VEHBt BEY (Devamla) — Anlayana sivri sinek 
sazdır. (Handeler). Binaenaleyh meslek hususunda 
çok mutaassup davranılsm. 

Bendeniz bütçelerin varidat faslı hakkında her gün 
ayrı, ayrı maruzatımı fasılların heyeti umumiyesinde 
arz edeceğim. Müsmir olacak olmayacak, müfit ola
cak olmayacak, ben vazifemi yaparım. (Alkışlar). 

MASHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Bütçenin tetkiki en mühim bir vazifemiz hakkımız
dır. Muhterem Maliye Vekili Beyefendi ile Encümen 
mazbata muharriri beyefendiyi kemâli ehemmiyetle 
dinlediğimiz zaman bütün anladıklarım filanca vari
dat şu kadar tezayüt etmiştir, falanca masarif şundan 
ibarettir. Filanca teşkilât yapılmış gibi bir şeydi. Bil
hassa Encümen mazbata muharriri beyefendinin; va
ridatımız tarihi millide birinci dereceye varmıştır, 
serlevhası altında gördüğüm beyanatında deniyorki : 
varidatımız Türkiye tarihi millisinde birinci dereceye 
çıkmıştır. Bendeniz bunu anlayamadım. Belki fehim 
ve idrakim noksandır. Varidatımız tarihi millî de bi
rinci dereceye varmıştırdan maksat nedir? Yani ser
veti umumiyei memleket tezayüt mü etmiştir? Yoksa 
istihsalâtmı ziyadeleşmiştir? Vergileri tezyik ettik, hal
ka yedirdik, varidatımız arttımı demek istiyorlar? 
Eğer maksat bu ise tarihi millide iftihar olunacak 
bir şey değildir, ilmi Maliyede - ki onu Mazbata mu
harriri bey söylemiştir - serveti umumiyenin yüzde 
onunu geçen bir vergi o halka zulümdür, bardır, yük
tür, efendiler! "• 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Vehbi Be
yin nazariyesine muhaliftir. 

MASHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Yine maz
bata muharriri beyin dediği gibi eğer serveti umümi-
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yeyi gösterecek grafik, istatistiğimiz olsaydı, vergilerin 
şeklinin yüz de onu geçtiğini görürdük. Böyle oldu
ğu takdirde yüz de onu geçen bir vergi için (Tarihi 
millimizde mefahirdir) demek nedir anlayamıyorum? 
Belki fehmi idrakim noksandır anlayamıyorum. 

Efendiler! Malumu ihsanmızdır. Bizim bütçemi
zin en büyük noksanı varidat ve mesarifatımtzın tah
mini hususundaki lâubaliliğimizdir. Bütçede varida
tın tahmininde ilmen nazarı dikkate alınacak birta
kım usuller vardır. Meselâ : Tahmini varidatta bütün 
dünyanın kabul ettiği mevattan ya basit usul vardır. 
Ya ilâve usulü vardır. Yahut tahmin usulü vardır. 
Acaba bizim bütçemizin tahmininde ilmen kabul edi
len bu usullerden hangisine tevessül edilmiştir? Muh
terem Maliye Vekili Bey beyanatı âlilerinden anlıyo
rum ki basit denilen usul bizde tahmine esas olmuş
tur. Yani geçen senenin varidatını az çok senei ati
ye ile mukayese edip varidat olarak koymak usulü 
kabul edilmiş. Efendiler! Filhakika bu İngiltere'de 
vardır. Fakat pek âlâ bilirsiniz ki İngiliz Hükümeti 
bütçesini sene başından bir gün evvel verir. 

İngiltere'nin senei atiye siyaseti umumiye ve ikti-
sadiyesi onlarca takdir edilmiştir, hazırdır, bilirlerki 
çok tahavvülâta uğramaz. Yani istikbali maziden gö
rürler ve mazide istikbal bütçesini yapabilirler. Bizim 
öyle değildir. Yalnız basit usullerle, yani geçen sene
nin varidatını böyle tahmin edipte varidat diye koy
mak veyahut masrafı masraf diye koymak zannede
rim doğru değildir. Çünkü efendim, masraf hususun
da en büyük, en mühim esaslardan birf bu tahmini 
yapanın zeka ve dirayeti; ikincisi de samimiyetidir. 

İlim böyle söylüyor. Evet zekâ ve dirayet, maziden 
istikbali keşfedecektir. Senei haliye varidat ve masa-
rifatını, senei haliye hadisatını, gerek içtimaî, gerek 
iktisadî, gerek siyasî, keşfetmek zekavet işidir, sami
miyet işidir. Tahmin ederken hakikati ketmetmemek 
icap eder. 

Zeka ve dirayet var, samimiyet yok. Neticeye va
sıl olamayız. Samimiyet var, zeka ve dirayet yok, yi
ne neticeye vasıl olamayız. Mamafih vakıa muhte
rem Maliye Vekilinin buyurdukları gibi ilim, tahmin 
hususunda kati bir kaide göstermez. Fakat tahmin 
usulünde dünyaca riayet edilen birtakım kavait var
dır ki onlarada riayet olunursa elbette tahminde isa
bet olur. Fakat efendiler! Geçen sene varidatın tah-
minindeki 25 milyon liralık fazlalığı bir türlü kabul 
edemiyorum. Gerçi Maliye Vekilimiz bunun esbabı 
mucibesini pek güzel beyan buyurdular. Fakat ben 
bunu kabul edemiyorum ve diyorum ki hemen bir 

varidatın beşte biri nispetinde bir fazlalık husule ge
leceğini zannetmiyorum. O halde masrafta da hata 
olmuştur. Bendeniz kabul edemiyorum ama diyorum 
ki şu, şu şeyler vazedilmiş ve bu sebepten dolayıdır. 
Demin arzettiğim gibi ilmin bize tavsiye ettiği zeka, 
dirayet hüsnüniyet ve samimiyetin mikyası yoktur. 
Zeka, ve dirayetine emin olduğum muhip bir arka
daşım, Maliye Vekili beyefendi. Geçen sene biraz da
ha imalî fikir etseydi bu vergilerin senei atiyedeki me
selâ istihlâkât rüsumunun vazını elbette fehim ve id
rak ederlerdi. Fakat ben bunu başka bir yerde görü
yorum. 

Malumu âliniz masraf kısımları ya mukannendir 
veya gayri mukannendir. Bütün dünyanın hükümet
leri gayri mukannen olan masrafları gayet az gös
terirler. Onun için tahsisatı munzamma alıyorlar. 
Gayri mukannen masraf 100 milyon ise beş milyon 
gösterilir. Çünkü kapı açıktır. Buna karşı tahsisatı 
munzamme kabul etmek için ve alabilmek için ekse
riya parlamentolara mutlaka varidat göstermek usu
lü de vardır. Fakat bazı devletler bunu kabul etmek 
için tahsisatı munzammeyi de kabul etmez. Belki yan
lış anlıyorum. Belki de isabet ediyorum. İnşallah his
sim yanlış olur. Bütçede tanzim edildiği zaman bitta
bi tevazün lâzımdır. Bu tevazünü husule getirmek 
için varidatı topluyorlar. Masrafı da topluyorlar. 
Bittimi varidatı tezyit ediyorlar, fakat ihtiyatlı olu
yorlar. Masraftan tenkisat yapıyorlar. Öyle tenkisat 
ki bütçeler buradadır. Sırası geldikçe söyleyeceğim. 
Tahsisatı munzamme ahzı mümkün olan masraftan 
tenkisat yapıyorlar. Varidatın takdirinde demin arz
ettiğim gibi samimiyet kaidesine riayet edilmiyor. 

Binaenaleyh arzettiğim gibi varidat doğru ola
rak tahmin edilmiyor. Elimizde 145-150 milyonluk 
bir bütçe var. Sonra (25) milyon lira tahsisatı mun
zamme alıyorlar. İşte efendiler bütçede karşılığı var
dır. Yirmi beş milyon lira varidatımız fazla gelmiş
tir diyorlar. Teşekkür ederim fakat bu varidatın on 
milyonunu geçen sene keşfetmiş olsaydık da yolları
mıza sarf etseydik daha iyi olmazmıydı? Efendim! 
İşte yine tahsisatı munzamme aldık. Evet ama ge
çen sene bu yol beş milyon lira ile yapılsın dediğimiz 
vakit diyorlardıki yeniden vergi alamayız. Halbuki 
yirmi beş milyon para var. Niçin geçen sene on mil
yon lirasını tahmin edemedik ve muhtaç olan yolları
mıza sarfedemedik. 

Bendenizin :bu bütçe hususunda en ziyade itiraz et
tiğim bir şey varsa o da tahsisatı munzamme mesele
sidir. Bunun esbabı mucibesini gayet vazıh ve sarih 
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olarak arz ettim. Çünkü bütçelerin ilmen haiz olması 
lâzım gelen birtakım evsaf vardır. Meselâ vuzuh şart
tır, vahdet şarttır, tasarruf şarttır, tevazün şarttır. 
Berideniz de bu bütçede vuzuıh istiyorum. Varidat ar
kasında masraf, masraf arkasında varidat saklanma
malıdır. İlmi malice bu rnezmumdur. Çünkü tahsisatı 
munzamme kapısı açık oldukça böyle yirmi beş mil
yon lira almak bir şey değildir. Fakat tahsisatı mun
zamme yoktur. Bütçe yoktur. Bütçe ile ne uğraşıyo
ruz, bu kadar tahsisatı munzamme olmaz. Tuhaf, ak
şam okuduğum 'bir kitapta diyorki : Bazı hükümetler 
talhsiısatı munzamme alabilir. Çünkü hatıra gelmemiş 
fevkalâde ahval olur. Meselâ eazımdan birisi vefat 
etmişte hükümet cenaze merasimi yapmış. Hüküme
tin hatırına bu gelmemiş. Bunun için tahsisat 'istemiş 
Efendiler! Biz de böyle değil. Mukanneni masraf için 
de tahsisat alınıyor. Memur teşkilâtı, memur masrafı, 
efendiler bu olamaz. Kusur yalnız bütçeyi tanzim ede
nin değildir. Ben umumî kusurdan bahsediyorum. 
Şahsî kusurdan bahsetmiyorum. Meselâ 'bütçeyi 'sene 
ortasında rahnedar edecek bir teşkilât yapıyoruz. Fa
kat bunun mukanneni kısmı ile oynanamaz. Mukan
neni masraf sabit masraftır. Gayrî mukanneni mas
raf, meselâ askerlerin muayyenatı? Bununla oynana
bilir ve bu tahavvül edebilir. Fakat hükümetin bir 
memurin kadrosu olacak. Teşkilâtı olacak ve vaziyeti 
bilecek. Artılk sene ortasında onunla oynanamaz. E 
nasıl olur. Bakınız bu sene dört bir memur fazladır. 

Rica ederim zati âlilerine soracağım. Devairde göre
ceğiz. Bu dört bin memur 'bir senede artıyor. Devairde 
dör bin memur arttığına göre idarede büyük bir inkı
lâp, büyük bir yenilik görmök isterdik, ne gördük 
efendiler! hiç bir şey. Belki senei atiyede göreceğiz, 
ne olur, dört bin memur ilâve edersek hiç bir şey ol
mayacaktır. Onların azamî maaşı bin beş yüzdür. Yi
ne kese meselesine geliyor. Hiç bir şey olacağı yok
tur. 

Bazı arkadaşlarımız çok güzel temas buyurdular 
ve bendeniz de defaatle söyledim efendiler! Biz de 
teşkilât bir hastalıktır. Bunu defaatle arz ettüım. Hiç 
yoktan geceleri mehtap toplayan müdüriyeti teşkil 
edeceğiz. Evet efendim, bir küp ve bir de memur kâ
fi. Mehtap toplayacak. 'Bir küp alıyoruz. Memura bin 
beş yüz kuruş maaş kâfi, e kâfi... Birindi günü meh
tabı topladık, ikinci günü bir memur daha, üçüncü 
gün bir daha, dördüncü, beşinci birer daha, altıncı 
gün iki kontrolör, bilmem ne. Al sana koca bir teş
kilât. , Onuncu gün hepdi kırılır, gider. Onun için - bir 
arkadaşım zannedersem İhsan Hamit Bey söylediler, 
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bu gün de bazı arkadaşlar - memur için evvel emirde 
hükümetten istirhamımız, talebimiz, Memurin Kanu
nu yapmaktır. Teşkilât için bir kanun olmalıdır. Bu
gün efendiler, hepiniz biliyorsunuz, bugün hepimizin 
otuz senelik hayatı memuriyetimiz var, bir memura 
sorunuz : .Efendi! Sen ne vakit terfi ödersin, ne za
man azlolursun? Bilmez, Allahu alem niçin becayiş 
olur. Niçin, nişini yok. Ey efendiler! Bu şekilde me
mur yetişirmi? Sonra ikide bir de idarî memurları
mız fena, Adliye memurlarımız fena, tabiî, bugün 
memur neden terakki eder bilmez; memur terakki et
mek için mutlaka benim dayımın oğlu, zatı âlinizin 
amcasının oğlu, şunun bendeğanı olmak lâzım geli
yor. Haysiyeti olan memur vardır ki kimseye ser furu 
etmez efendiler, orada seksen sene kalır. Böylemi ol
malıdır; bir çok haysiyetli memurlar vardır İki Al-
lahtan başka kimseye minnet etmemiştir. Kendi sa-
yinden başka kimseyi dinlemiyor. Bu zavallı maale
sef metruk kalıyor ve bu maalesef her meslekte var. 
Yalnız, mülkiyede değil askerde de vardır. 

Berideniz böyle bir kanun istiyorum ki memurun 
haysiyeti rencide edilmesin, onun da haysiyeti var
dır, o da sayinin mükafatını görsün, niçin bana mek
tup yazıyor? Tarakki etmek için niçin yalvarsın? 
Ne zaman izin alır? Efendiler! Vilâyatı şarkiyeye 
memur gitmiyor. Bizde vaktiyle gittik, ama ölüyor
sun, ölünceye kadar otur çünkü başka giden yok. 
Ey böyle gidilirmi efendim? Muayyen bir zaman 
olur. İki sene vilâyatı şarkiyede oturmaya, hizmet 
etmeye mecbursun denilir, gider, ona göre ailesini 
de götürür. Fakat bir defa gönderdiler mi hüda-
negerde ölünceye kadar kalırsın, bir de iyi iş gör
dün mü tamam. Görmesen de öyle ya. Mustafa 
Abdülhalik Bey bilirler yakayı kurtarıncaya kadar 
ne çekmiştir. Ondan sonra da biz çektik. Binaen
aleyh memurlar için bir kanun lâzımdır ve bütün 
arkadaşlar bunda müttefiktir. Zannederim ki Heye
ti Vekile de bütün bundan müttefiktir. Bir Teşkilât 
Kanununa ihtiyaç vardır. Bu maruzattan maksadım 
sene ortasında teşkilât yapmayalım. Daha açığı; 
mesarif kısmında oynamıyalım. Bari onu bozmaya
lım. Biz de dikkat edelim. Bir kanun teklif edil
diği zaman mukannen bir masrafı bir sarfiyatı zi-
rüzeber ederse - ki bütçe ile oynuyoruz demektir. 
Böyle şeyleri sene nihayetine bırakalım, yapmaya
lım. Efendiler! Geçen sene bilmünasebe bir şey 
arz etmiştim - bilmiyorum, hükümet ne dereceye 
kadar esbabına tevessül etmiştir - Malûmu ihsa-
nınızdır beyefendiler, bütçe öyle bir kanundur ki -
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hiçbir kanuna benzemez. Yani öyle bir kanundur 
ki bazı mevadını icra edemez. Hiç bir kanunun ba
zı mevadı icra edilmez olurmu? Kanun kelimesi, mef
humu ile bütçe arasında bir tezat vardır. Bu böy
ledir efendiler, bir masraf korsunuz ve o masraf 
sarf edilmeyiverir. Bir varidat korsunuz o varidat 
çıkmayıverir. Öyle bir kanundur ki bütün mevadı 
tamamiyle icra edilmez. Noksan bir kanundur. Fa
kat bunu itmam edecek diğer bir kanun vardır. O ya
pılmazsa beyhude vakit geçiriyoruz efendiler, behe
mehal yapılacaktır. Bu nevakısı kanuniyeyi ikmal 
edecek ikinci bir kanun vardır. Hesabı Katî Kanunu 
beyefendiler, alamıyoruz.; Hesabı Katî Kanunu 
arz ettiğim bu nevakısı ikmal eden bir kanundur. 

Ne zaman ki Hükümet bana iki sene sonra hesa
bı katî kanununu getirirse o zaman ben iki sene ev
velki bütçenin noksan olan aksamını göreceğim. O 
zaman bütçe ikmal edilmiş olacak. Geçen sene de 
bunu ehemmiyetle arz etmiştim ve hesabı katî ka
nununu istemiştim. Hükümet zannediyorum yapı
yor. Fakat gelmemiştir. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — 1337 senesininki takdim olunmuş
tur efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Teşekkür 
olunur efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Kaç senede takdim edileceği tasrih 
edilmiştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sonra Bey
efendiler! Bütçemiz de biraz geç kaldığı için bazı rü-
feka Encümeni muhaheze ediyor. Efendim! Bunlar 
muhaheze olunacak şeylerdir. Ama bunlara gelin
ceye kadar çok daha muhaheze olunacak şeyler var
dır. Meselâ rica ederim. 

Beyefendiler, ben bir defa geçen sene merak 
ettim. Bütün bütçelerden kırtasiye yekûnunu topla
dım. Bu sene bütçeler tekmil gelmediği için topla-
yamadım. Ama şunları topladım. Beyefendiler, 
umum bütçedeki kırtasiye, müteferrika, tenvir ve tes
hin, harcırah fasıllarını toplayınız. Kaç milyon lira 
eder. Beyefendiler! Varidat toplamak marifet de
ğildir. Parayı toplamak marifet değildir. Topla
nan parayı mavazilehine sarf etmek tcfef ve israf 
etmemek, milletin verdiği on parayı mavazııenıne 

sarf etmek lâzımdır ve maksat da budur. İsraftan 
tevakki lâzımaır.. Bugün hakikaten en büyük hak
kımız olan en büyük vazifemiz olan bu bütçeyi 
tasdik ettiğimiz zaman hakikaten büyük bir vazife
dir. Bunu tasdik ederken titremeliyiz ve titrememek 
icap eder. Milletin hakkına taallûk ediyor, hukuku 
ibâda taallûk ediyor, Binaenaleyh efendiler! Malû
mu ihsanınız hukuku ibadı Cenabı Allah bile he
lâl etmez. Git onunla helâllaş diyecek. Onun için 
bu bir milyon lira kırtasiyede israf vardır. 

Milyonlarca kuruş mahrukat. Rica ederim 
Beyefendiler! Bir ufak misal söyleyeyim başınızı 
ağrıtıyorum. Bir tarihte bir şimendifer istasyonun
da bulundum. Şark şimendiferinde bir memur otur
muş hararete bakıyor, bir saatte onsekiz derecei ha
raret için kaç kilo odun yandığını hesap ediyor, ona 
göre odun teslim edeceğim diyor. Herif hesap edi
yor, Onsekiz dereceyi yapmak için ne kadar yanar 
o miktardan odun veriyor. Bu suretle saatte ne ka
dar kifayet ettiğini meydana çıkarıyor. Kaç kilo 
ise hesapla veriyor. Bizde öyle mi efendiler? Devai-
re gidiniz (aman sıcak odacı aç kapıyı, oda soğudu 
yak sobayı, bu suretle aç kapıyı, yak sobayı, kimin 
malını yakıyorsunuz efendiler? 

Kırtasiye, efendiler nedir bu milyonlarca kırta
siye, kâğıt parası neden oluyor. Biz bilmiyoruz 
mu? Vali beyin yanına gidiyorsunuz, orada efen
dim müsaade edermisiniz bir mektup yazayım di
yorsunuz. Efendim göya ki vali beyin babasının 
malıymış gibi oradan iki kâğıt alır ve mektubu ya
zarsınız. Kimin kâğıdına yazıyorsunuz? Sonra bir 
de, mahdum istedi diye iki de kurşun kalemi alır 
giderler. Binaenaleyh bunlar hepsi israfa delâlet 
eder. Efendiler! Rica ederim bütçeleri tetkik eder
ken başka şeylere karışmayalım. Fakat bendenizin 
göstereceğim kırtasiye, tenvir ve teshin, müteferri
ka bir de yeni dert olarak otomobil derdi. Bunlar 
için verilen para milyonlara baliğ oluyor. Acaba 
minhayselmecmu bu beş, altı milyona vasıl olan 
ve daha ziyade yedi, sekiz milyona baliğ olan şu 
paradan iki, üç milyon lira tasarruf edemez miyiz? 
Neden beyenmiyoruz? İki milyon lira ile kaç tane 
mektep yaptırılır. İki milyon lira ile birçok malar-
yalı kurtarılır. Sihhiyeye sarf edelim. Malarya ma
larya diyorsunuz. Binaenaleyh beyefendiler bu arz 
ettiğim kalemlerde israf vardır. 
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Efendiler bu sözüme sununla hitam veriyorum. 
Meşhur bir muktesit diyor ki eski zamana göre söy
lemiş: «On paranın kıymetini bilmeyen iyi Osmanlı 
olamaz» ben de diyorum ki on paranın kıymetini 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

NECİP ALİ DEY (Denizli) — Efendiler! bade
ma bütçenin erken gelmesini temenni etmek suretiy
le söze başlıyorum. Bütçe, devletin bir senelik faa
liyetini gayet katî ve salâhiyettar bir lisanla takrir 
eylediği cihetle bunun üzerinde bir kaç söz de ben
deniz söylemek istiyorum. Evvelen varidat bütçesi
ne atfınazar edecek olursak devletin efrat üzerine 
tahmil etmiş olduğu vergi hiç şayanı istisgar bir ma
hiyette değildir. Muvazeneyi Maliye Encümeni muh-
teremenin tetkikat amaliyesine nazaran Türkiye'de 
her fert başına birbuçuk Türk altını isabet ediyor
muş. Filhakika meselâ ingiltere'de «16», Fransa'da 
«7» Avusturya'da «8» Balkan memleketlerinde «3,5» 
altın isabet ettiğine nazaran memleketimizde bu mik
tar vergi çok görülmemek lâzım gelirse de memle
ketimizin malum olan fakri hali dolayısiyle bu vergi 
hakikaten çoktur,: Yani hükümetin efrat üzerine tek
lif etmiş olduğu sıkleti teklifiye ağır bir şekildedir. 
Efendiler! Devletlerin tarihi tekamülünü nazarı iti-
bare alacak olursak görürüz ki daima vergiler ve 
devletlerin bütçe miktarı tezayüt etmektedir. 

Bendeniz başka memleketlerden bahsetmiyece-
ğim ve bunlardan uzun uzadıya misal getirmiyeceğim. 
Yanlız on, yirmi sene evvelki vergi miktarımızla şim
diki vergilerimiz arasında bir mukayese yapacak olur
sak şimdiki vergilerimizin eski vergilerimize nazaran 
bir nispeti muntazamada suut ettiğini görürüz. 
Efendiler bu şüphesizdir. Çünkü Devletin hidematı 
ummiyeye olan alâkası tezayüt etmektedir. Eskiden 
Devletin vazifesi mâna ve mahiyeti yanlız memleke
tin emniyeti hariciye ve dahiliyesini temin etmekten 

bilmeyen iyi bir mebus olamaz işte bu kadar. 
REİS — Efendim. On dakika teneffüs etmek 

üzere celseyi tatil ediyorum. 
Hitamı celse; Saat : 4,00 

ibaret iken, bugün hayatı iktisadiye ve ticariye ve 
terbiyei umumiye ile kendisini şediden alâkadar ad
detmektedir. Şüphesiz Devlet bu vazifesini yapmak 
için efrada rücu etmek lâzımgelir. Çünkü efrattan 
bu hizmet, hidematı umumiyei devlet şüphesiz ki 
para ile kabildir. Bazı ilmî malî uleması vergilerin 
tezayüdunun memleket ve efrat üzerinde bir tesiri 
tertipkârî ve faziletkârisi olduğundan bahsederler ve 
bazıları da vergilerin ziyadeleşmesinin milletler için 
büyük bir felâket olduğunu söylerler. Fakat haki
kat şudur ki vergi haddi gayeye vasıl olmadıkça o 
kadar şayanı istisgar bir şey değildir. 

Efendiler! Efrat üzerine tahmil edilecek olan ver
ginin hangi mezür dahilinde alınacağı hakkında bir 
çok kavait vazedilmiştir. Aşağıda tenkidatıma esas 
olmak için bazı adamların meselâ «Adam Smit» in 
'bu husustaki dört kaidesinden bahsetmek isteyeceğim. 
Çünkü iki asır olduğu halde kaideleri zindedir ve Av
rupa devletleri vergi tarhederken bunları esas olarak 
almaktadırlar. Biri adalet kaidesi, diğerleri muvafa
kat, tasarruf ve iktisat kaideleridir.» Şimdi efendiler 
devletimiz Tanzimatı Hayriyeriin ilânından beri Av
rupalı bir şekil iktisap ettikten sonra Hükümetin vaz
etmiş olduğu tekâlifi nazarı itibare alacak olursak, 
bu kavaidi umumiye ile yani ilim ile münasebet ve alâ
kaları olmadığını bir çoklarında görürüz. Pek te çok 
değildir. Meselâ ezcümle aşar ve temettü vergilerinin 
ilim ile hiç münasebeti yoktur. Fakat şayanı şükran
dır ki Cumhuriyetimizin bu ilmî tekliflere ehemmiyet 
vererek ve ilmî telâkkilerden ilham alarak aşar ver
gilerini tamamen ve temettü vergilerini de kaldırma
ya teşebbüs etmiş ve yerine tamamen ilmî esasata 

İKİNCİ CELSE 

Bedi muzakerat; Saat : 4,30 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Ragıp Bey (Zonguldak) 
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müstenit olan vergi ikame etmek için çalışmaktadır. 
Yakında Heyeti Celilenize gelecektir. 

Bendeniz elan daha varidat bütçemizde ahzı mev
ki etmekte olan Harp kazançları vergisinden bahse
deceğim. Geçen sene ve bu sene de varidat bütçesi
nin sırasında kemâli ihtişamla sıralanan bu vergi hak
kındaki noktai nazarımı arz edeceğim : Efendiler! 
Bu malumu âlinizdir ki bu vergi seferberlik zamanın
da ihdas edilmiş bir vergidir. Seferberliğin vücude 
getirmiş olduğu hercümerci iktisadî karşısında mem
leketin bir kısmı zehirli otlar yiyerek, ölürken, bir 
kısmı da süratle zenginleşiyordu. Hatta o kadar zen-
ginleşiyorlardı ki sigarasını yakmak için yüz liralık 
banknotlar yakıyordu. Kadın elbiselerini ve yatak 
çarşaflarını banknottan imal ettiren ve banknotla dol
duran mecnunlara bile tesadüf edilmişti. Ve pekâlâ 
tahattur ederiz. Bu vaziyet muvacehesinde devletin 
elbette Harp kazançları vergisi namıyle, bir vergi 
tarh ve tevzi etmesi kadar makul ve mantıkî bir şey 
olamazdı. Bu verginin heyeti umumiyesini şöyle bir 
mütalâa edecek olursak, harp kazançları vergisinin bi
rinci maddesinde görürsünüz ki 1332 senesi kânu
nuevveli nihayetine kadar üç senei harbiye zarfında 
bir defaya mahsus olmak üzere müterakki ve maktu 
olmak üzere bir vergi tarhedilmişti. Bu verginin evvel 
emirde kabiliyeti tatbikiyesi bile yoktu. Çünkü tetki-
kak ve müşahadatı hariciye ile meşgul olan bir mem
lekette ise tefazulu ticariye esası üzerine bir vergi vaz
etmek ve bunu tahakkuk ettirmek pek te mümkün 
olamazdı. Ne nitekim de tatbikatında pek büyük müş
külât çekildi. Saniyen bu vergi, zamanında tarh ve 
tevzi edilmemiştir. Çok iyi biliyoruz ki seferberliğin 
birinci senesinde harp zenginleri vücut bulmuş, ikin
ci senesinde tekamül etmiş oldukları halde hükümet 
o zaman bunu nazarı itibare almayıp ta 1335 senesin
de Harp kazançları vergisi kanunu çıkarmıştır. Bu
nu o zamanın hükümetsizliğine, hükümetinin basiret
sizliğine veriyorum. Artık erkânının bir çoğu içimiz
de bulunmayan ve bir çoğu rahmeti rahmana kavuş
muş olan zevata arzı tazimat etmekten başka çare 
yoktur. 

Efendiler! Mütarekenin gelmesiyle, memleketin iş
gale maruz kalmasıyle harp zamanında para kaza
nan tüccarlar, servetlerinin yüzde doksanını kaybet
mişlerdir. Seferberlik zarfında pek çok tüccar bilirim 
ki yüz bin liraya malik iken, bugün bu servetleri 
'beş bin liraya inmiştir. Şimdi bunlardan harp ka
zancı namıyle vergi almak zannederim ki muvafıkı 
madelet olmamak lâzım gelir. 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — Ana
dolu'da merkebini satanlar hatırına gelmiyor. 

NECİP ALÎ BEY (Devamla) — Onu arz edece
ğim sıra oraya geliyor. 

Efendiler! Bir de ikinci bir vaziyet vardır ki Ana
dolu vaziyetidir. Anadolu her vaziyette bütün feda
kârlığı, en müthiş fedakârlığı göstermiştir. Efendi
ler! Sözümü uzatmak istemiyorum. Fakat bizzarur arz 
ediyorum ki Anadolunun herhangi bir memleketinin 
tarihini dinleyecek olursanız esatire ait kahramanların 
hikâyesini dinliyoruz zannedersiniz. Ez an cümle bir 
misal getiriyorum. Bizim Denizli Vilâyeti Kuvayı 
Miüiyeye pişva olan memleketlerden birisidir. Her 
memleket de o kadar fedakârlık göstermiştir. Şimdi 
efendiler! Bâdefter sabit ve mukayettir ki Kuvayi 
Milliyenin teşekkülünden Kuvayı muntazamanın te
şekkülüne kadar beş yüz bin lira para vermiştir. Ma-
mülhakat Denizli bu kadar bir fedakârlık yaptığı gibi 
diğer memleketlerde hiç şüphesiz bu kadar ve daha 
büyük fedakârlıklar göstermişlerdir. Bahusus ki efen
diler! Demirci Mehmet Efe tarafından Denizli de ya
pılan tahribat ve memleketin baştan, başa soyulması 
da şüphesiz buna inzimam edecek ayrı bir şeydir ve 
arz etmiş olduğum beş yüz bin liranın içinde tahriba
tı dahil değildir ve mevzuubahis etmek istemiyorum, 
Refiki muhteremim Hoca Efendi Hazretleri heyetle 
Denizli'ye geldiği zaman Denizli'nin hali elimini pek 
iyi görmüş ve anlamıştır. Hatta ağlamıştır. 

Şimdi efendiler; hulasaten arz edeyim. Sabit ve 
mütehakkik bir deyindir diye bu parayı - zaten üç 
yüz bin lira kadar bir şey kalmıştır. 1336 ve 1338 se
nesindeki kanun mucibince kabili tahakkuk olanları 
tahakkuk etmiştir. - Şimdi zimmette sabit ve müte
hakkik bir deyindir, diye bu parayı milletin sırtından 
atmak zannederim ki muvafıkı merhamet değildir, 
zannederim ki Heyeti Celilenizin şefkat ve mürüvveti 
hiçbir zaman buna müsait değildir. 

Efendiler! Biliyorsunuz ki Kuvayi Milliye ile alâ
kadar olan bir çok mücrimleri affettik. Halbuki mem
leket için bu kadar fedakârlık yapmış ve bu kadar 
para vermiş, esasen elinde ne defteri ticarisi ve ne de 
bir şeyi kalmış olan bir memleketten ve memleket hal
kından yine arz ettiğim gibi zimmete sabit ve mü
tehakkik bir deyin diye bu parayı behemahal alma
ya rücü etmek zannederim ki doğru bir hareket de
ğildir ve yine tekrar ediyorum ve zannediyorum ki 
heyeti celilenizin şefkati buna manidir. 

Efendiler! Devlet bütçesinde olmamakla beraber 
biraz masarifi mecbureden de bahis etmek isterim. 
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Şüphesiz bir çok zevat masarifi mecbure hakkında 
söz söyleyecekler ve mütehassısane idarei kelâm ede
cekler. Bendeniz dairei intihabiyemde herhangi bir 
mahalle gittimse bundan bir feryat bir figan duydum. 
Herkes masarifi mecbureden bahsediyor. Sabık ve
killerden biri masarifi mecbureye bir sureti tesviye 
bulunacağına dair evvelce bir söz vermişti. Henüz 
Heyeti Celileniz böyle bir teklif muvacehesinde bu
lunmuş değildir. Satırbaşı efendiler! Bendenizden ev
vel söz isteyen, söyleyen ve pek büyük ihtisas ve vu
kufla idarei kelâm eden arkadaşlar para meselesine 
temas ettiler. Memleketimizdeki kambiyo buhranı, 
memleketimizin en mühim en müthiş bir derdidir. 
Efendiler! Seferberlikte masarifi devletin tezayüdü 
dolayısıyle devlet bankınot ihraç etmek, sağlam esas
lara istinadetmek üzere bir bankınot ihraç etmek za
ruret ve mecburiyetinde kalmıştır. Efendiler! Daha 
seferberliğin ilk senelerinde yüzde beş kıymetini kay
betti. Sonra bankınot devletin itibarî malisini göste
rir bir şey olması hasebiyle, devletin vaziyeti umumi-
yesinden müteessir oluyor denildi. Mütareke zamanın
da kıymeti 7 - 1 0 arasında dansetti. Nihayet efendi
ler öyle tahmin ediyorduk ki memleket kurtulduktan 
sonra hiç olmazsa bu kıymet biraz tezayüt edecek. 

Düşmanı denize döktük. Memleket kurtuldu. Dev
letlerle Lozan Muahadesi gibi hukuku mütekâbile 
dahilinde bir muahede akdetmeye muvaffak olduk. 
Halbuki bankınotun kıymeti yükselmedi. Alâkadar-
ana, maliyeci ve iktisatçılara soruyoruz. Diyorlar ki : 
İthalâtla ihracat arasında tevazün olmadıkça bankı
notun kıymeti yükselmez. 

Efendiler! Bu gayet malum ve bedihi bir haki
kattir. Bunu, ilmî iktisat okuyan, memleketin vazi
yeti iktisadiyesini bilen herkes bilir. Fakat biz yeni 
şeyler istiyoruz. 

Efendiler! Kemalî samimiyetle arz ediyorum ki, 
hükümetimiz bu kambiyo buhranı için ciddiyetle 
meşgul olmuş değildir. Ta Rauf Beyefendinin hükü
metinden şimdiki zamana kadar geçen hükümetlerin 
hiç birisi bu bankınot meselesi için büyük bir heye
canla uğraşmamışlardır. Bunu itiraf etmelidirler. Ben
deniz öyle isterim ki Heyeti Vekile günlerce bu me
sele için içtimalar akdetsin. Heyeti Celileniz de gün
lerce, gecelerce uğraşsın Beyefendinin teklif ettikleri 
Şûrayı iktisadiler, mütehassıs heyetler. teşekkül etsin. 
Bu bankınot meselesine bir çare bulsun. Gazeteler bu
nunla meşgul olsun. 

Efendiler! Meclisi Âlimize bir Borsa kanunu geti
rilmekle, tefsiri kanunî getirilmekle mesele olmuş bit

miş değildir. Hükümet bu mesele için lâzımgelen he
yecanla uğraşsın. 

Efendiler! Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri ta
rihte istiklâl kahramanları sırasına sıralanmak istiyor 
mu? Bu bankınot meselesinin bir çaresini bulsun. 
Tarihte ebedileşmek istiyorsak nasıl bulursa bulsun, 
buna bir çare bulsun. Türkiye harikuladelikler mem
leketidir ve harikuladeliklerle kurtulmuştur. Yine ha
rikuladeliklerle yükselecektir, efendiler. Hayat o ka
dar fena bir vaziyet, o kadar fena bir şekil iktisap et
ti ki, hayat omuzlar üzerinde taşımaya değmez bir 
yük halini almıştır. Memleketimizde binlerce redaati 
ahlâkiyenin, "binlerce ceramimi ahlâkiyenin sebeple
rinden biri ve en mühimi bu kambiyo meselesidir. 
Bütün arkadaşlarımız bundan aynı heyecanla bahse
diyorlar. Bendeniz de bundan bahsettim. Sözlerimin 
belki bir kıymeti iktisadiyesi yoktur. Paramızın Av-
rupamn umumî piyasasından müteessir olmadığını 
da bilmeyenlerden değilim. Fakat efendiler! Her hal
de bir çare bulunmalıdır. Hiç olmazsa nısfı temin 
edilmelidir. 

Efendiler! Dahiliye işlerinden biraz da bendeniz 
bahsetmek isterim. Evvelâ samimiyetle itiraf edeyim 
ki, bendeniz dahiliyeci değilim. Fakat memleketin 
umumî manzarasını şöyle bir panorama halinde göz
lerimin önünde teressüm ettirdiğim zaman, memleke
tin umuru dahiliyesinin güzel ve muntazam bir suret
le cereyan etmediğini görüyorum. Bunu itiraf etmek 
zaruretindeyim. Fakat bu, bu günün derdi değildir. 
Bunun esaslı dertleri vardır, işte yine kambiyo mese
lesine temas etmek zaruretinde kaldım. 

Efendiler! Valilik; kaymakamlık mevkiinin (de-
zirabilite) si kalmamıştır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — (Dezirabilite) ne
dir o? 

NECİP ALİ BEY (Devamla) — Cazibiyet efen
dim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Affedersiniz. 
NECİP ALİ BEY (Devamla) — Efendiler! Bu

gün en büyük memurlarımıza, müsteşarlara yüz elli 
bankınot veriyoruz. Fakat İzmir'de bir tütün mağa
zasında çalışan bir adam iki yüz lira alıyor. Müte
hassıs bir adam sizin bu memuriyetinize arzı iftikâr 
eder mi? Onun için 1326 - 1330 seneleri zamanındaki 
memur ve valileri bulamıyoruz. Çünkü bu şüphesiz 
para meselesidir. Saniyen ihtisas meselesidir. Arka
daşlar da buna temas ettiler, güya bu mesele hakkında 
hepimiz bir antant yapmışızda aynı şeyi söylüyoruz. 
Arz edeceğim gülmeyiniz; bugün dahiliye memurları-
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mız arasında doktor, .baytar, adliyeci, asker, hepsi var
dır. 

Efendiler! (19) ve (20) nci asrın farikaı mümeyyi-
zesi, bu medeniyet asırlarının en büyük farikaı mü-
meyyizesi, ihtisastır. İçtümaî taksimi amaldir. İhtisa
sa riayetkar, hürmetkar olalım. Maalesef Dahiliyi 
Vekili Beyi burada göremiyorum. Burada olmuş ol
salardı bazı şeyler arz edecektim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bendeniz dinliyorum efendim. 

NECİP ALİ BEY (Devamla) — O halde asayiş 
meselesinden bahsetmek isterim. Asayişimizin geçen 
senelere nispetle oldukça müterekki vaziyette olduğu 
zehabındayım. Fakat memlekette bütün manasiyle 
asayiş vardır. Dersim - kemali hulusla söyleyeyim -
yalan söylemiş olurum. Tamamen asayiş yoktur. Ben
deniz memleketimden! evimden bir saat uzakta olan 
bağıma gidip yatamıyorum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — İstanbul'da gündüz 
gezemiyorlar. 

NECİP ALİ BEY (Devamla) — Arkadaşım Yu
suf Bey - ara sıra görürüm - çiftliğine giderken ileri 
karakol değiştirmeye giden bir jandarma gibi, bir ka
rakol kumandanı gibi elinde mavzerle gider. Efendi
ler bu nedir?. Memlekette emniyet yok. Şüphesiz ki 
bu, jandarma meselesidir. Seferberliğin yıktığı ve tah
rip ettiği müesseselerden birisi de jandarma müessese
sidir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Dokuz kâğıt 
verdiğin bir jandarma o kadar olur. 

" NECİP ALİ BEY (Devamla) — Efendiler! Bu 
gün memleketimizde jandarma yoktur. Malumuâliniz, 
Jandarmanın üç vazifesi vardır: zabitai idariye, zabi-
tai Adliye ve askerliktir. Bugünkü jandarmalık vazi-
fei idariye ve adliyesini bilmez: Çünkü echeldir. Va-
zaifi askeriyesini bilmez; çünkü terbiyei askeriyesini 
görmemiştir. Bunun için memleketimizde her halde 
jandarma mesleğinin bir meslekî esasî olarak kabu
lünü çok rica ederim. Bendeniz öyle görüyorum ki 
bütün dert, jandarma kanunundadır. Jandarma kanu
nu doğrudan doğruya ahzı asker kanununa taallûk 
eder. Bunu teyit için bir misal arz edeceğim: Her yer
de karakol kumandanlıkları mektepleri açılmaya baş
lanmıştı. Geçen sene Denizli'de de bir karakol ku
mandan mektebi açıldı. Bir müddet sonra tevzii mü
kâfata gittik. Kendisine mükâfaat vermiş olduğumuz 
ve hatta ikincilikle çıkan bir efendiyi on beş gün son-
la sivil gördüm. (Ne oldun?) dedim. (Terhis edildim..) 
cevabını verdi. Efendiler! Karakol kumandanlığı mek

tebinden çıkan bir efendi on beş gün sonra terhis 
edilir mi? Bu doğru değildir; Esasen bunun için Jan
darma kalmamıtşır. Ve sonra geçen sene bütçe en
dişesiyle memleketin polisi kaldırılmıştır. Yirmi bin 
nüfusu havi olan Denizlide tek bir polis yoktur. Allah 
bakıyor. Bu çok fena birşeydir. bağhusus sarhoşluk 
meseelsi o kadar fena ve sarî bir şekil almıştır ki 
Vehbi Beyefendinin buyurduğu gibi bir yerden diğer 
bir yeer insanın çoluk çocuğuyle beraber gitmesi biraz 
müşkül oluyor. Bunun esbabını tetkik ettim: Sarhoş
lara ait olan ceza elan mevcuttur. Fakat neye tatbik 
edilmiyor. Tatbikine imkân olabilmek için verilen 
talimatnamede bir sarhoşun sarhoşluğunu ispat etmek 
için doktor raporu lazımmış. Bilmem, ki misal söyle
meye hacet var mı? Geceleyin yakalanan bir adamın 
sarhoş olup olmadığını takdir etmek için doktor gelin
ceye kadar sarhoş ayılır. Rakı içenler bunu pekâlâ 
bilir (handeler). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bittecrübe sabit 
deyiniz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Rapor lâ
zımdır diye kanunda birşey yoktur; sarhoşlar mah
kemeye gelmez ki.. 

NECİP ALİ BEY (Devamla) — Efendiler! Biraz 
da ordudan bahsetmek istiyorum ki, gerçi ordu hak
kında bahsedecek salâhiyet ve iktidara malik değilim. 
Fakat omuzumda sekiz sene küçük üniforma taşımış 
zabit sıfatiyle arz edeceğim: Ordumuzdan bahseder
ken ruhlarda bir gurur duymamak mümkün değildir. 
Ordumuz bir tehlikei hariciyeye karşı kemali emni
yetle mukabele edecek bir vaziyettedir. Fakat efendi
ler! Bendeniz arz etmek istiyorum ki, Cumhuriyetin 
kavi elleri altında ilerlemeye doğru her müessesenin 
kımıldanması maksadı askeri ile kabili teliftir. Asker
lik şüphesiz ki haddi zatında pek tatlı birşey değildir. 
Fakat cihanın buna ihtiyacı vardır;, dünya ihtirası 
itibariyle (Sirüs) le (Kırılyüs) zamanından beri bir 
adım ileri atmış değildir. Tarihi zeminimiz henüz 
kanla hali işbaa gelmemiştir. Dünya daha milyonlar
ca masum kanı içmek zaruretindedir. Harbi Umumî 
oldu. Kiyamet koptu. Fakat dikkat edecek olursanız 
(mantalite) itibariyle zerre kadar değişmiş değildir. 

Devran yine o devran: Alem yine o âlem. 
Efendiler! Şu halde biz mükemmel ve ideal asrî 

bir ordu vücude getirmek mecburiyetindeyiz. Öyle 
bir ordu ki, bütün devletin, bütün hükümetin bütün 
meclisin bütün milletin gayesi şu olmalıdır ki memle
ketin şarkında, garbinde, şimalinde ve cenubunda on 
gün zarfında bir buçuk milyon Türk süngüsü parlaya-
bilmelidir. 
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Efendiler! işte bu idealdir. Fakat bu idealin husu
lünü temin etmeye çalışmalıyız. Türkiye ve Türklüğün 
askerlikle alâkası ezelî ve ebedidir. Birşey arz edece
ğim. Kendi mesleğim noktaı nazarımdan bastı müta
lâa edeceğim. Bir kanun kabul ettik, bu öyle zannedi
yorum ki, ordunun ve askerliğin ruhu mukaddesine 
bir taarruz mahiyetindedir. Bu da Bedeli nakdî kanu
nudur. Efendiler! Türkiye de oturan ve Türk Vatan
daşı hakkını haiz olan her ferdin, askerlik yapmak, 
hakkı, vazifesi ve şerefidir. Bu hak ve şeref, para ile 
satılamaz. Bunu, bir vergi hazarıyle tetkik edecek olur
sanız rica ederim. Bertele'nin ve Şarlaman'nın tarih
lerini ve eserlerini okuyunuz. Orada göreceksiniz ki: 
«Servis militer» bir kan vergisidir, diyor. Yani hiz
meti askeriye; kan vergisidir. Şu halde memleketin 
bir kısmını vazifei askeriye ile icbar ederken yani kan 
vergisi ile mükellef tutarken, diğer bir kısmından büt
çe endişesiyle, bilmem ne endişesiyle, demokrasi ru-
huyle kabili telif olmayacak surette bedeli nakdî al
mak, demokratik hükümet şanıyle mütenasip değildir. 
Bu kanun, derhal kaldırılmalıdır. Sonra bundan başka 
bir mesele vardır. Memleketimizdeki askerlik ruhunu 
söndürür bir vaziyettedir. Ben öyle isterim ki, Türki
ye'de yaşayan her Türk yirmi yaşında, elli yaşında, 
altmış yaşında olsun, askerliği iyi kötü bilmelidir ve 
buna ihtiyacımız vardır. 

Efendiler! Kendi namı hesabıma ve sırf ihtisasatı 
şahsiyeme nazaran arz ediyorum ki: Türkiyenin cazi-
biyet ve dilberliğine meftun olan aşıkların aşkı he
nüz sönmemiştir. Bunu kürsüi mualladan arz eder ve 
bütün nazarlarınızı bu noktaya celbederim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Fa
kat askerler çocuk lalalığı etmemelidirler. 

NECİP ALİ BEY (Devamla) — O başka mesele
dir. 

Efendiler! Biraz da Adliye mesleğinden bahsedece
ğim Memleketimizdeki Adliyecilikten bahis edeceğim. 
Geçen seneki inkilaptan az çok müteessir olmuş ve 
kendi mevcudiyetini az çok göstermiş bir müessese
miz varsa kemali hulus ile söylerim ki o da Adliye-
mizdir. Bu münasebetle geçen senenin genç ve kıymet
tar Vekili Necati Beyefendiye bu kürsüden arzı teşek
kürü bir vecibe bilirim. 

Geçen sene kabul ettiğimiz kanunlar; hakikaten 
Adliye hayatında büyük ve yüksek adımlar, atılmasına 
sebep olmuştur. Tevhidi mahâkim kanunu, Tesrii ma-
hâkim kanunu ve nihaye dava vekillerinin vaziyetini 
tespit eden Mahamat Kanunun bu cümledendir. Bunu 
Heyeti Celilenize arz ediyorum. Yoksa meselâ Mu-
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hamat Kanununda staj müddetinin üç sene olması 
ve sonra ufak tefek hadiseler ve hakimi müçtemi 
usulünün teşkili, hakimlerin bir taraftan diğer tarafa 
nakli gibi husule gelen bazı intizamsızlıkları arz et
mek istemiyorum. Çünkü bir devlet müesseessini ten-
kid ederken Heyeti Umumiyesiyle tenkid etmek lâzım
dır. Efendiler! Bendeniz öyle ümit ve temenni ede
rim ki, daha henüz ikmal edilmeyen inkilabatı adli
yemizi bu senei içtimayei zarfından ikmal edelim. 
Meselâ ailelerin vaziyetini tespit ve takrir ettirecek olan 
Münakehat ve Müfarekat kanunu şimdiye kadar gel
meliydi. Bundan sonra Mecelle ve Kanunu cezanın 
tadilâtına ait olan kanunlarda henüz gelmedi. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Hepsi geliyor. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mütalâanız 

doğrudur bazıları gelmiştir. 
NECİP ALİ BEY (Devamla) — Efendiler! Tesrii 

Muhakemat Kanunu kabul ettik ve muhakemenin 
tesrii gayesine doğru atfı ehemmiyet ederek ona doğ
ru yürüdük-. Fakat Adliye işleri henüz sürat iktisap 
edemedi. 

Efendiler! Bendeniz gerçi muhterem meslektaşla
rımdan pek çoklarının bir irticai adlî gibi telâkki 
edecekleri bir meseleye temas edeceğim yani bunun 
ilimde yeri yoktur. 

Fakat ben hakikati nazariyeye tercih edenlerdenim. 
Mahkemei temyiz Heyeti temyiziye; malûmuâlileridir 
ki, mmleektin en yüksek bir mahkemesidir. Bu mah-
kemeâ ilmen bir mahkemeden madut değildir. Bir he
yeti âliyei ilmiyedir. Efendiler! Bugün bu heyetimizde 
öyle bir hal, öyle bir vaziyet hâsıl olmuştur ki:- Kâ
ğıtların içerisinde bunalmışlar; boyuna iş çıkaralım 
diye uğraşmışlardır. 

Efendiler! Hukuk en hassas birşeydir. Hukuk ef
radın yekdiğeri ile olan münasebetini tayin eden bir 
ilim olması dolayısıyle bu büyük alimlerin; içtimai
yat, ruhiyat vesair bir çok ilimlerle alâkadar olma
ları ve hergünkü hadisatı içtimaiyeyi pek yakından 
tetkik ve tetebbu edecek bir nazara malik olmaları 
icap eder. Halbuki; bizim mahkemei temyiz azayı 
kiramı böyle bir vaziyettedir ki: Burunlarını görmeye, 
hatta yemek yemeye bile vakitleri müsait değildir. Bu
nun için bendeniz £yle düşünüyorum ki, - vaktiyle 
Fransada da vardı - Mahkemei temyizin taaddüdüne 
doğru gitmek zannederim doğru olur. Fakat her ta
raftan irticai adlî diye telâkki edilecektir. Halen İtal-
yada da vardır. Bu, böyle olacak olursa Heyeti Âli-
yenin işleri daha ziyade kolaylaşacaktır. Memleket
te de işler daha az olacaktır. Ve binaenaleyh bu He* 
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yeti Âliyei temyiziyenin işleri azalınca, daha ziyade 
ihtisaskârane işler çıkaracak ve daha az zamanda 
işler bitmiş olacaktır. Memleketin muayyen yerlerin
de dört, beş tane istinaf mahkemesi teşkil etmeli (ha
yır sesleri) ve bunların başında bir Heyeti Âliyei 
temyiziye yapmalıdır. Başka çare yoktur. 

Efendiler! Sizi çok sıktım ve çok tasdik ettim 
(Estağfurullah sesleri) Fakat müsaade ederseniz biraz 
da Nafia mesleğinden bahsetmek isterim. 

Efendiler! Yollardan vesaireden Bahsedecek deği
lim. Heyeti edileniz bu husustaki hassasiyetini, kabul 
etti kanunlarla ishar ve ispat eylemiştir. 

Bendeniz; yalnız birşeyden bahsedeceğim. Mev
cut şimendiferlerden bahsedeceğim ve bizim çok yan
gın olduğumuz Aydın şimendiferlerinden bahsedece
ğim. 

Efendiler! Haydarpaşa - Ankara ve İzmir - Afyon 
hatları iyi hatlardır. Tüccarın ve yolcuların oldukça 
esbabı istirahatini temin eden hatlardır. Fakat Aydın 
şimendiferleri bundan büyük istisnaiyet arz eder. 

Şimdi Efendiler! Bir memlekette şimendifer bu
lunmak o memleket için en büyük bir nimettir. Bu 
nimetten, o mıntıkada bulunan insanlar istifade ede
miyorlar. Çünkü: Kumpanya, azamî tarifeyi tatbik 
ediyor. Yine Nafia Vekili burada yok ki en mühim 
sualleri sorayım. Olsaydı pek mühim bir sual ir ad 
edecektim. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Muhtar 
Bey var. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Muhtar Bey Ve
kil değilki.. 

NECİP ALI BEY (Denizli) (Devamla) — Efen
diler, Hükümetin; imparatorluk zamanına ve on
dan sonraki zamanlara ait olmak üzere Aydın şimen
difer kumpanyasına bir borcu varmış. Geçen sene kum
panyanın (röprezantan) nı buraya gelmiş. Hükümet; 
bu (röprezantan) ile uyuşmuş. Evvelce Aydın şimen
diferi; kereste vesaireden yüzde 32 ve bazılarından 
yüz de 20 tenzilât yaptığı halde, maalesef buraya ge
lip hükümetle uyuştuktan sonra yine azamî tarifeyi 
tatbik etmiştir. 

Efendiler! Bu, Türkiyenin borcudur devletin bor
cudur ve Edirneden ta Karstaki Kızılçakcağa kadar 
yaşayan insanların üzerine herkesin kabiliyeti iktisadi-
yesi nispetinde bir borçtur. Hal böyle iken devletin 
bu borcu; yalnız bir mıntıka ahalisine tahmil etmesi
nin hangi hukukla ve hangi mantıkla kabili telif oldu
ğunu düşünmemek ve hatta şaşırmamak mümkün de
ğildir.. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu borcu izah bu
yurur musunuz? Anlayamadık. 

NECİP ALI BEY (Denizli) (Devamla) — Efen
dim! Bu borç nakliyatı askeriye borcudur. Seferberlik
ten ve İstiklâl Harbinden kalmadır. Çünkü: Bu hat
tın meselâ: Sarayköyden - Eğridire kadar olan kısmı 
işgal altında kalmamıştır. İşte burada nakliyatı as
keriye yapılmıştır. Onun borcudur. Geçen sene böy
le birşey olmuş. Nafia Vekili Beyefendi bu meseleye 
burada her halde tavzih ve tenvir etmelidir. 

Sonra İngiliz kumpanyası; azamî tarifeyi tatbik 
etmekle ve müstahdeminin maaşlarını iyi vermekle 
beraber vaktiyle çalışan ruh ve ermeniler derecesinde 
kendilerinin esbabı istirahatlarını temin etmiyor. Ame
lenin hakkı hayatını kabul etmiyor. 

Efendiler! İzmir'den - Eğridir'e kadar bir yol
culuk ederseniz dünyanın en büyük felâketine maruz 
kalırsınız. Bir kalorifer tesisatı yoktur. Hatta haşa 
huzuru âlinizden şimendiferde bir hela bile yoktur. 
Sonra yolcuları yarı yolda bırakırlar. Yolcular beni 
israil esirleri gibi soğukta titreşirler. Filhakika umumî 
bütçe mevzu olurken bu gibi teferruattan bahsetmek 
doğru değildir. Fakat vaziyeti görecek olursanız çok 
feci olduğunu anlarsınız ve derhal sizin de nazarı dik
katinizi celbeder. Bu benim kalbimde her zaman bir 
ukde oluyor. Onun için Heyeti Celilenize arz ediyo
rum. Oradaki Nafia Vekâleti komiseri dillerini ve 
ağızlarını yutmuş bir vaziyette sâkit duruyorlar. Bil
miyorum ki bunun ne mânası vardır? Vaktinizi israf 
ettim. Affınızı dilerim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arka
daşlar! Bir çok hükümetlerde hayatı umumiyenin re
fahına sai olan bütçe biz de idarei maişetini kutulâye-
mut geçindiren halkın hayatı mesaisi üzerine yüklen
miş bir bardır. Niçin? 

Zira ne onun sarfından hükümet ve ne de onun 
tetkik ve tahkikini ifa eden Heyeti Celileniz onun ta
hakkuk ve isalbetine kaiil değilsiniz. Bunun esbabı mu-
cibesini Heyeti Celilen'ize arz edeyim. Eğer tetkik, tah- • 
kik etmiş olduğunuz 'bütçenin hakikatına vakıf olsay
dık 1340 senesi bütçesinde hükümet ve Muvazenei 
Maliye Encümeni bize «ll»ı milyon açığı ile beraber 
bütçeyi tevdi etmiiş ve o zaman ki Heyeti Vekile dahi 
bu tetkik ve tahakkuka* neticesini 1340 senesi niha
yetine kadar vazedilen masarifle beraber bu bütçe
nin hakikatini kabul ve teslim etmiştir. Maatteessüf 
zaman ve hadisat bizi pek acı bir hakikat karşısında 
bırakmıştır. Zira 1340 senesinin açığı «40» milyon 
liradır. Efendiler! Bunun için bendeniz 1341 senesi 
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'bütçesi üzerinde erkamı tetkik ve tahkik etmek üze
re uzun uzadıya uğraşmayı kendi kanaatimce zait gö
rürüm. Esbabını arz edeyim. 1340 senedinde elimize 
verilen bütçede «40» milyon açık olduğu halde, Hü
kümetin Meclisi Âlinize tevdi etmiş olduğu 'bütçede
ki hakikî açık ne miktardır? Gösterilen 8 - 9 milyon 
liradan ibaretmidiir? Hiç bir vakit bunu memul et
mem. 

1341 senesindeki bütçenin hakikî açığına yalnız 
1341 senesi nihayetinde 1342 senesinin 'bütçesini tan
zim ettiğimiz zaman vakıf olacağız. Arkadaşlar' ah
vali fevkalâde hariç olduğu halde masarifatı tahak
kuk ettiremeyen bir idare makinesini bilmem ne su
retle karşılarsınız? Bu bütçenin fevkalâde masarifi 
olur. O senenin içerisinde bir ahvali fevkalâde zuhur 
ve tecelli eder. Bir kaç milyon lira fazla masraf etti
rir. Onu anlarım. Lâkin hiç bir ahvali fevkalâde ha
dis olmadığı halde masarifatını, maaşatmı tespit ede
memiş bir idare makinesinin yerinde kalmasını hay
retle karşılarım. 

Bütçenin füsul ve mevadına gelSnce :' 
Erkam üzerindeki adedi mürettepleri tespit eden 

şifreleri hakikatten ziyade deminki maruzatıma binaen 
bir serap telâkki ettim. Onun hakikati yalnız sene ni
hayetinde tecelli ve tahakkuk edecektir. Hükümdün 
tahsisatı munzamme teklifi ile karşılaştıktan sonra 
heyeti celileniz bu hakikatle karşılaşacaktır. Evet, gös
terilen miktar hakikî süratte (150) milyon lira mıdır? 
Yoksa (180) milyon lira mıdır? Bu ancak senenin ni
hayetinde tahakkuk edecek bir meseledir. 

Efendiler! Bütçeniz o kadar geniştir ki eğer hafi 
bir celse aktedilmiş olsaydı 1340 senesi içerisinde mil
yonlar oynadığını Heyeti Celilenize arz ederdim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABıDÜLHALİK 
'BEY (Kângırı) — Hafi celse isteyiniz. 

ZEKÎ ZEY (Devamla) — Bunun için ne maaşatta, 
ne masarifatta hiç bir suretle tasarruf yoktur. Me
murin maaşatında adedi mürettep gün begün teza-
yüt ediyor. Efendiler! Türkiye Cumhuriyeti hakikî 
bütçeye malik olması için bir kaç esas vardır. Eğer 
bu esasatı biz tayin ve tespit etmezsek ve Heyeti Ce
lileniz bunu kabul etmezse biz hiç bir vakit hakikî 
bütçeye malik olamayız. 

Birincisi : Elde sağlam, kavi bir teşkilât kanunu 
lâzımdır. Nitekim Muvazenei Maliye Encümeni de 
çok şayanı teşekkürdür ki buraya işaret etmiştir. O 
kanun mucibince kadrolar tayin ve tespit edilmedik
ten sonra, bir şifre altında memurinin adedi müret-
tebi tahakkuk etmedikçe bütçe, bütçelikten çıkar. 

'Buna (Sorma, ver) bütçesi derler. 1342 senesinde hü
kümetten çok rica ederiz. Bu sene zarfında inşallah 
yapar ve Heyeti Celilenize arz eder. Memurin teşkilâ
tına ait tespit edilecek kadrolardan evvelde bir şey lâ
zımdır. Efendiler! O da teşkilâtı mülkiye, taksimatı 
idariyedir. Efendiler : Çok rica ederim. Biz memleke
timizi küçülttükçe unvanımızı büyütmek maksadını 
istibdat ediyoruz. İmparatorluk zamanında Basra 
Körfezinden Trablusgarp'a hatta Fizan çöllerine ka
dar 19-20 vilâyetle idare edilen bir hükümet, bugün 
(74) vilâyetle idare ediliyor. Ben çocuktum, hatırıma 
gelirdi ki aylar doğduğu vakit ne yaparsınız derdim, 
keser de yıldız yaparız derlerdi. Biz de kazaları kesi
yor, vilâyet yapıyoruz. Efendim! Bu taksimatı mül
kiye ile beraber bütçe nasıl kabili tatbiktir? Çok te
menni ederiz ki hükümet kura ve nevahi teşkilâtları
nı vücude getirerekten onlardan alacağı esasat üze
rinde kaza vilâyet teşkilâtını vücude getirsin. Hakiki 
bir teşkilâtı idareye ve onun tahtında da mükemmel 
bir kadroya, memurin kadrosuna malik olalımda o za
man anlarım. Bugün hükümet (10) bin memur kul
lanıyor. 1341 senesinde on bin bir memur kullandığı 
vakit nedir denilir mi? Üçüncüsü hükümetten istir
ham ederim tahriri nüfus meselesi. Bugün soruyorum 
nüfusumuzun adedi mürettebi kaçtır? On milyondan 
al, on beş milyon kadar çık. Muvazenei Maliye En
cümeni 12,5 milyon diye telâkki buyurmuşlar. Ben 
yalan dersem benim yalanımı tekzip, edecek bir kuv
vet var mıdır? Efendiler! Niçin en basit bir hükü
met sırasında kavaidi iptidaiyeye istinat eden tahriri 
nüfus meselesi maateessüf şimdiye kadar, hattâ 1340 
bütçesinde yapılacağı bildirildiği halde, yapılmamış
tır? Bunun için bir güçlük yoktu. İşte efendiler hü
kümetten istirhamatım teşkilâtı idariye ve mülkiye 
ile, tahriri nüfus meseleleri hakikî suretle Heyeti Ce-
lilenizin enzarında tecelli ettiği vakit hükümet esaslı 
bir bütçeye malik olacaktır, fakat hiçbir vakitte büt
çe hayalî ve şarabı muğfil bir bütçe olmaktan kendi
ni kurtamamış ve kurtaramayacaktır. Bu arz etti
ğim esasat dairelerinde Hükümet memurin miktarını 
tespit ettikten sonra seksen milyon gibi azîm bir ma
sarifi kabul ettiğini gördükten sonra, ne kadar miras 
yedice hareket ettiğine şahit olacaktır. Buna misal ola
rak bir şey arz edeceğim. Ali Fuat Paşa Hazretleri
nin pek mufassal olarak söyledikleri gibi bendeniz de 
bu rakamlardan mülhem olarak maruzatta bulunaca
ğım. 1340 senesinde Jandarma, Bahriye ve Müdafaai 
Milliye hariç olarak (71 000) memur istihdam eden 
hükümet 13.41 senesinde (75 917) memur istihdam 
ediyor. Eğer bu fazlalık böyle her.sene nispî bir su-
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retle tezayüt ettiği halde on sene sonra Türkiye Cum
huriyeti tebasına müsavi bir memurin tabakasını teş
kil edecektir. Sonra bu memurini kim besleyecek? 
Elendiler! Acaba sırtına tahmil edilen bu barı sakil 
altında ezilen halk bu memurini besleyebilecek mi
dir? Bunun bir de aksini alalım. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Zaten memurini 
beslediği yok ki. 

ZEKÎ BEY (Devamla) — Bu memurin ve müs
tahdemine verilen maaşat kendisini idare edecek mi
dir? Her iki şekilde müşkül... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Böyle beslemek ol
maz ki, memur zaten beslenmiyor ki... 

ZEKÎ BEY (Devamla) — Bir de Osmanlı İmpa
ratorluğu zamanında, paşanın beyanatından mülhem 
oldum, (70) bin memur gösteriyorlar. Bu şayanı hay
rettir efendiler. 

Sonra emniyeti umumiye meselesi, hepiniz bilir-
.siniz ki, vilâyetlerimiz de eskiden az çok bir polis teş
kilâtı vardı. Bugün eski kabine zamanında bu kuvvet 
oralardan kamilen çekilerek merkezde tekasüf ettiril
miştir. Bir çoklar İstanbul'a alınmış ve bazı vilâyet
lerde - pek ender olarak - polis teşkilâtı bırakılmıştır. 
İmparatorluk zamanındaki polis teşkilâtının miktarı 
umumisi (4 833) Türkiye Cumhuriyeti zamanında 
ise (5 921) dir. Bu adedi mürettebin fazlalığı nispe
tinde bu miktarın memleketin içerisinde olduğunu 
'da nazarı dikkate alacak olursak pek feci bir tenaku
sa varmış olacağız. Bugün İstanbul'da sokağa çıkmak 
için gazetelerin yazdığı üzerine insan beline bir ta
banca ve omuzuna bir mitralyöz almak lâzım geli
yor. 

Efendiler! Bir arkadaşımızın ifade ettikleri gibi so
kaklardaki gürültülerden bizim için uyumak kabil de
ğildir. Saat onbirden sonra tabanca seslerinden geçil
miyor. Bizim o civardaki arkadaşlar - burada hazır
larsa - şahittirler polis ararız yok, bulsak bile onu 
susturacak bir vaziyette değil. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Po
lis öldürüyorlar, ne yapsın! 

ZEKÎ BEY (Devamla) — Şimdi efendiler! Hal 
bu merkezde olduğu halde yüz elli dokuz milyon li
ralık bu bütçeyi bir de nüfusu umumiyemiz ile mu
kayese edelim. Bakalım ki nüfusu umumiyemize bun
dan ne nispet düşüyor? Her bir mükellefin taahhüt 
etmiş olduğu meblâğ kaç kuruştur? Bunu nüfusu umu-
mryemizin heyeti umumiyesine vermiyorum, taksim 
etmiyorum, çünkü o heyeti umumiye bu. parayı ver
miyor, on milyon olarak nüfusu umumiyi tespit edi-
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yorum. Bunun bir kere altı milyonu inas olarak çıkı
yor. İnşallah temenni edelim ki bir tahriri umumide 
nüfusumuz on beş milyon çıkar. Biz de ekseriyeti ka
dınlar teşkil ettikleri için altı milyon nüfus çıktığımız, 
vakit dört milyon kalır. Bunun bir milyonunu da l'den 
15 yaşındaki çocuklar teşkil eder. Tabiî bunlarda bir 
şeyle mükellef değildir. Sonra bir kısmı da altmışbeş 
yaşından yukarı olanlarıdır ki bunlar da acezedirler. 
Mütekaidindir. Bunu da bir milyon olarak tenzil et
tiğimiz takdirde Türkiye'nin yüz elli dokuz milyon 
liralık hamulesini omuzlarında taşıyan üç milyon me
sai kuvveti mevcuttur. Hakiki surette parayı veren 
bunlar olduğunu; Muvazenei Maliyenin bütçeyi tespit 
ettiği zaman bulmuş olduğu erkam da göstermiştir. 

Efendiler! Bu üç milyon çalışan kolun üzerine yüz 
elli dokuz milyon lirayı, taksim ettiğimiz vakit, beher 
mükellefe elli üç lira evraki nakdiye yani bizim para
mızla - çünkü altın para emtiayı ticariyeden mahdut
tur - düşüyor, çok rica ederim bu yalnız elli üç lira 
ile kalmıştır. Bu yalnız Muvazenei Umumiye bütçesi
ne vermiş olduğumuz paradır. 

Belediye, Muvazeneyi Hususiye ve bu sene kanun
la günlerce mükellef kılmış olduğumuz, yol mükelle
fiyeti kanunu ve suveri saireye dair diğer birtakım 
kanunlar yaptıkki; bunların akçe olarak farklarını da 
bunların üzerine koyacak olursanız her mükellefe alt
mış beş lira düşüyor. Et İngiltere'de on altı lira olur
muş, bilmem nerede sekiz lira olurmuş. Efendiler! 
Olur. ama; oradaki hükümetlerin mesai kanunları 
vardır. Bu parayı verecek insanlara vazife de göster
mek mecburiyetindedir. Rica ederim biz de hangi bir 
hükümet çıkmışta (Arkadaş gel şurada çalış altmış 
para kazanda kırk parasını bana ver) demiştir? Dai
ma vur abalıya. Halka ne vazife göstermişiz, halkı 
çalıştıracak ne almışız, ne vermişiz, ne göstermişiz? 
Bizim ki yalnız halkı soymakla kalmıştır. 

Efendiler! Bir de Türkiye Cumhuriyeti bütçesin
den maaş alan zevatı (Eytam ve eramil ve mütekai
din dahil olmak şartıyle) bu üç milyon nüfusun üze
rine taksim edelim. Bakalım bir kişi kaç kişi besliyor? 
Muvazeneden para alan umum memurinin adedi 
400 bine yakındır. Eytam ve eramil dahil olmak üze
re dört yüz bindir. Bu dört yüz bini bu üç milyon 
kişiye yani zavallı halk kitlesinin üzerine sunduğu
muz taktirde, bir memuru sekiz kişi besliyor efen

diler. Bir memuru sekiz adam besliyor. 
. MUHTAR BEY (Trabzon) — O memurun maa

şına göre değişir. 
ZEKİ BEY (Devamla) — Efendiler! fiu böyle 

olduğu takdirde, sekiz rencberimiz, sekiz köylümüz, 
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sekiz efendimiz bir memur beslediği takdirde acaba [ 
6 memur bahtiyarım olacaktır? Demin Muhtar Be- i 
yin buyurdukları gibi onları biz besliyormuyuz? Bi
lâkis onları beslemiyoruz. Onlar pek feci yaşıyorlar. 
Efendiler! tfunlar da da bir mukayese yapalım. En 
fazla maaş olan memurin tabakası içinde müsteşar 
vardır. Bunun aldığı para da zannederim «210» lira
dan fazla değildir Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
belki on, onbeş tane müsteşar çıkar. Diğerlerinin al- i 
dığı para yalnız kuru ekmek ve zeytin parasına ye
tişmez. Biz kendimizden pay biçelim. Biz üç yüz li- I 
ra tahsisat aldığımız halde içimizde öyle arkadaşla
rımızı biliyorum ki idare edemiyor. Artıran da ola- I 
bilir. O başka, o bahsi diğer. I 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Artıran 
yok. I 

ZEKÎ BEY (Devamla) — Meselâ bir memur, 
kendisine verdiğimiz para ile hane kirası verecek, I 
yiyecek, içecek tedarik edecek, sonra çoluk çocuğu- I 
nun mecburî birtakım levazımatım mubayaa edecek. I 
Sonra gelecek masasının başına oturacak. Memuri
yetten mütevellit vazifesini ifa ediyorken bu zat bir I 
düşünceye malik değil midir ki rahat bir suretle otur- I 
sunda kendi vazifesini ifa etsin. Bilâkis; çünkü o ak- I 
şam eve gittiği zaman karnının açlığını ve yiyeceği 
ekmeği düşünerek vazifesini bitemamiha ifa edeme
yecektir. O memurun o vaziyetdeki endişesiyle me- I 
muriyetinden mütevellit vücude gelen teseyyübünden I 
ve bu mühim meseleden mesul olan kimse yok mu- I 
dur? Vardır efendiler! Zavallı millet vardır, istediği I 
kadar eshabı mesalih kapılarda sürünsün. Herkes ken- i 
di istediğini kendi noktaı nazarından yapar. I 

Demin bir arkadaşımızın çok güzel izah ettiği I 
veçhile maateessüf bizde kanun hâkim olamamıştır. I 
Kanundan ziyade şahıs hâkim olmuştur. Heryerde I 
kanundan ziyade - tekrar ediyorum - eşhas hâkim ol- I 
muştur. Memurinin teseyyübünden, onların bakılma- I 
dıklarından dolayı husule gelen halden müteessir i 
olan, o barın altında ezilen yıkılan yalnız millettir. I 
Zira evvelâ kendini idare eden eller hayatı maişetteki I 
darlıklar hasebiyle onun hayatı içtimaiyesine bir sui j 
tesir ika etmiştir. Eğer o sui tesir ika edilmemiş olan, I 
onlar da kendi uhtesine terettüp eden vazifeyi ifa et- I 
miş olurlardı. Saniyen bu kadar mebaliğ, yalnız şunu I 
görüyorum ki zenginlerden ziyade fıkaramn sırtına I 
yüklenmiştir. I 

Numune olarak vergilerden birisini mikyas olarak I 
arzedeyim. Bir tüccar İstanbul'da veya herhangi bir 
şehirde, hattâ Ankara şehrinde (50 100 200) bin lira | 

[ ile, servetine göre ticarete başlıyor. Onun senevî hü
kümete verdiği temettü, yanında istihdam ettiği kâ
tiplerin verdiği temettüden çok noksandır. Beri taraf
tan bir kahveci piyasa üzerinde tutmuş olduğu bir 
dükkanda kutulâyemut geçinir, hergün kahvesine gi
rip çıkan müşteriden masarifatını ekmek parasını çı
kardıktan sonra, belki (20 - 30) lira temettü verirki 
(200) bin liralık bir tüccardan daha fazladır. Bu gibi 

. adilâne vergilerle mi bu millet idare edilecektir? Adi-
I lâne zannediliyor ki hükümet bunu ifa ediyor. Be-
I nim için hiç bir vakit adilâne değildir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Hatiplerin beya-
I natı uzun ise kıymettar sözlerini dinlemek için ekse-
I riyet kalmadı. (Ekseriyet yoktur sesleri). 

MEHMET BEY (Biga) — Akalliyetde kalmadı. 
ZEKİ BEY (Devamla) — Az kaldı beyim! Bu 

I vaziyet karşısında hükümet menabiî servetini tezyit 
I edecek birtakım esaslar koymalıdır. Ümit ederiz ki 
I bunlar hakkında Maliye Vekili Bey ve hükümet biz-
I leri tenvir edeceklerdir. 
I Efendiler! Ufak birşeyden daha bahsedeceğim. 
I Pek kısa geçecektir. Yalnız Ticaret Vekâletine memle

ketin geçirmiş olduğu buhran dolayısıyle .birkaç şey 
j arzetmek isterim. Hayatı iktisadiyemizin inkişafı hu

susunda en müessir amil olması icabeden Maliye ve 
I Ticaret Vekâletleri, esas itibariyle Ticarete ait oldu-
I ğu için Ticaret Vekâleti; bendeniz bunun vücudun-
I dan şimdiye kadar birşey anlamadım. 

I İsmi yar cismi yok. Ticaret Vekâletinin bugünkü 
I vaziyetinde faaliyeti yok. Hayatı iktisadiye ve tica-
I riyemiz üzerinde müsmir bir faaliyetle iş görememiş-
I tir. Bugünkü teşekkül eden İş Bankası hayatı iktisa-
I diyemiz üzerinde, maalmemnuniye Ticaret Vekâletin-
I den daha ziyade müsmir olmuştur. Ticaret Vekâleti 
I tüccarın menafiini temin edecek hiç bir gayeye, hiç 
I bir çığıra gitmemiştir. Arkadaşlar!, Bir devletin tak-
I simatı mülkiye, teşkilâtı idariyesi nasıl o devletin ana 
i makinesi ise, onun kuvvei haruriyesi Ziraat Vekâleti 
I ve onun işlemesi için yağını tedarik edecek olanda 
I Ticaret Vekâletidir. Bu esaslı mesele, yani bu maki-
J ne lâyıkıyle kurulmadıktan sonra hiç birşey olmaz. 
I Zira Ticaret makinemize bir damla yağın henüz dö-
I küldüğü görülmemiştir. 
I Bu vaziyet dairesinde vaktin geç olmasına binaen 
I sözlerimi kısa keserekten hükümetten şu dört suali 

sormak istiyorum : Birincisi, Ticaret Vekâleti İstan-
I bul'daki tahmil ve tahliye mesaili ile ne derece alâ

kadar dır? İkincisi; Hayatı iktisadiyenin temini inkiş-
I fi zımnında ne gibi tedabir almıştır? Üçüncüsü; Ban-
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kaların islâm tüccarlarına gösterdiği müşkülâttan ha
berdar mıdır? Maliye Vekili Beyin nazarı dikkatleri
ni celbederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kangırı) — Hangi bankaların? 

ZEKİ BEY (Devamla) — Osmanlı Bankası ve 
diğer bankalar hakkında bu hususda saatlerce lakır
dı söyleyerek arkadaşlarımı meşgul etmek istemem. 
Osmanlı Bankası müddeti imtiyaziyesini temdit et
mek için bugün islâm tüccarlarına yapmadığı hiç bir 
müşkülât kalmamıştır. 

Dördüncüsü Palamut, İncir, Üzüm, Tütün, Fın
dık, Pamuk ve Afyon gibi kesretle ihraç edilen mah
sulâtımızı meydana getiren halkı banka ve muhte
kirlerin pençesinden kurtararak «Millî Bankalar bun
dan hariçtir.» Bu cesim ihracatı doğrudan doğruya 
millî müesseseler vasıtasıyle sevkederek, ithalâtımıza 
mukabil ihracatımızın karşılığının velev bir kısmına 
olsun sterlin ve dolar olarak elde etmek tedabirini 
ittihaz etmiş midir? 

Efendiler! Heyeti Gelineniz şunu iyi biliyorsunuz 
ki bugün iktisadî buhranın pek dehşetli devresi içeri
sindeyiz. Bundan bir hafta mukaddem (825) içerisin
de oynayan sterlin, bugün maalesef (930) a çıkmış
tır. Bunun ara yerinde yüz de on bir buçuk fark var
dır. Memurine zammı maaş derken yine vazifeyi ifa 
edemedik. Bu seferde onların maaşlarında yüz de on 
bir buçuk nispetinde tedenni vuku bulmuştur. Fakr 
ve sefalet içerisinde inleyen halkımız için Avrupa' 
dan gelen mevadı istihlâkiye fiyatı yüz de on bir nis
petinde tezayüt etmiştir. Bunlar nazarı dikkate alı
nacak en mühim mesaildir efendiler! Bir memlekette 
yalnız ithalât ve ihracatın tevazüyle kambiyo farkı
nın düzeleceğini zannedenlerin bu zanlarında aklan
dıkları geçen gün Yusuf Kemal beyefendinin bize 
okudukları Fransız gazetesiyle pek güzel tahakkuk 
etmiştir. 

Fransa, ithalât ve ihracatını hemen müsavi bir .ha
le getirdiği halde efendiler! Soruyorum" Fransız fran
gı ne haldedir. Yalnız bu mesele değildir. (Şanjıman) 
üzerinde de pek büyük fark vardır. Bugün Maliye 
Vekili beyefendiden çok rica ederim. Bankaları iyi 

bir suretle tahkik ve teftişe gitmiş ve olanları görmüş 
olsaydı, bugün bankaların sermayei hakikiyelerinin 
strenlin ve dolar olarak hepsi kendi kasalarında mev
cut olduğunu görürdü. İhracatımızın parasının yine 
evrakı nakdiya olarak elimizde kalmasına sebep ban
kaların para farkından istifade ederek ve hatta ken
di beyinlerinde (spekülasyon) yaparak onları indirip 
çıkartmakta olmalarıdır. Bu hareket, bunda pek bü
yük amil olmuştur. Bugün herhangi bir bankaya çe
kinizi tevdi etmek için gittiğiniz de banka direktörü
nün elinde yalnız telefonu görürsünüz. Yukarıya so
rar şanjıman kaçtır? onlar daima bütün bankalarla 
muhabere eder (şanjıman) fiyatı arz ve talep kaide
sine ittibaen piyasada ne kadar fazla para birikirse o 
nispette yükselmektedir. Bundan başka diğer amil
lerde vardır. Romanya, Burgaristan ve Rusya (şanjı-
manı) İstanbul'da bugün daima tezayüt ediyor. Cid
dî tedabirle bunların önüne geçmek Maliye Vekâleti
nin vazifei esasiy esindendir. 

Efendiler! Hükümet hayatı iktisadiye ve ticari-
yesi için yalnız ufacık - bir arkadaşımızın söylediği 
veçhile - bir fıkra söyleyeyim : İki arkadaş bir yolda 
gidiyorlarmış, uzakta bir karaltı görmüşler; bunlar
dan biri keçidir demiş, öbürü ise hayır, kartaldır de
miş, iddiaya girmişler, kimin dediği çıkarsa ona bir 
ziyafet vereceklermiş. Karanlıkta onun üzerine git
mişler ve o cisme yaklaşmışlar. Yaklaştıkta kartal 
irniş. Kuş kalkmış uçmağa başlamış. Kartal diye id
dia eden arkadaşı keçidir diyene partiyi kaybettin de
miş. O ise neden demiş! Görmüyormusun demiş. Kuş 
olduğu uçtuğundan anlaşılıyor demiş. Arkadaşı ise o 
senin görüşündür. Uçsada keçidir, dursada keçidir 
demiş. 

Şimdi biz de efendim! Eğer ahvali iktisadiyemize 
müessir olan Maliye ve Ticaret Vekâletleri uçsada 
keçidir, dursada keçidir derse, hayatı iktisadiye sö
zünü ağzımıza almamalıyız. Taki onlar adesini aksi 
tarafından baksınlar ve kartal olduğunu görsünler. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Yarın saat bir de içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 5,05 
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