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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE : 

Sayla 
146:147 

Lâyihalar 
1. — Askeri Ceza Kanununun elliikinci mad-

dei niuaddelesinin tadili hakkında kanun lâyi
hası. (1/599) 

2. — 1341 senesi zarfında 4nüceddeden inşa 
ve tamiri muktazi hapishaneler masarifi için 
beşyüzbin lira tahsisat itasına mütedair kanun 
lâyihası. (1/600) 

3. — Gerek istiklâl mücadelesi muharebatm-
da sukut etmek, gerek esnayi talimde düşmek ve 
hastalanmak suretiyle şehit olan tayyarecilerin 
ailelerine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında kanun lâyihası. (1 /601) 

4. — Emrazı sariyeye karşı ordunun muha
fazası için indeliktiza sarfı lâzım gelen sabun 
ile odun veya kömür hakkında 14 Eylül 1330 ta
rihli tayinat ve Yem Kanununun yedinci ve do
kuzuncu maddelerine birer fıkra tezyili hakkın
da kanun lâyihası. (1 /602) 

5. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Mu
vakkatinin beşinci, yüzyirmibirinci ve yüzyirmi-
üçüncü maddelerini muaddil 14 kânunusani 1340 
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Sayfa 
tarihli kanunun birinci ve ikinci maddelerinin 
tadili hakkında kanun lâyihası. (1 /603) 

6. — Senetsiz tasarruf edilen emvali gayrı-
menkulenin tapu senedine raptına dair kanun 
lâyihası. (1/604) 

7. — Emvali gayrımenkulenin şeraiti mün'-
akide ile hibe ve ferağına dair kanun lâyihası. 
(1/605) 

8. — Şeker Fabrikalarının teessüsünü teşvi
ke dair kanun lâyihası. (1 /606) 

9. — Yedi senelik bir program dairesinde ter
cihen inşaları kararlaştırılmış olan turuku umu
miye hakkında kanun lâyihası. (1 /607) 
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147 Mazbatalar 

1. — Zahire, un, kepek ve emsalinin ledel-
hace men'i ihracına dair (1/598) numaralı ka
nun lâyihası ve Ticaret Encümeni mazbatası. 147:148 

2. — Cemiyetler Kanununun üçüncü madde
sinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/327) 
numaralı tezkere ve Dahiliye Encümeni mazba
tası. 148 

3. — İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun 
yüzonaltıncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/354) nu-
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Sayfa 
maralı tezkere ve Dahiliye Encümeni mazba
tası 148 

4. — Hafta Tatili Kanununun mevadı istis-
naiyesinden istifade etmek istiyenlere usulü dai
resinde ruhsatname itasıyle mükellef tutulan 
«mahallî belediye meclisleri» tabirinin İstan
bul'da hangi mercie ait olduğunun tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/243) numaralı tezkere 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 148 

5. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey 
ve doksanaltı refikinin; Ankara'da Şengül Ha
mamı Caddesinde emlâki milliyeden olan beş-
bin metre murabbaı arsanın Himayei Etfal Ce
miyetine terk edilmesine dair (2/381) numaralı 
teklifi kanunisi ve Kavanini Maliye ve Muvaze-
nei Maliye Encümenleri mazbataları. 148 

6. — Sabık Muş Mebusu Mahmud Sait Be
yin; Kanunu Esasinin 48 ve 79 ncu maddelerinin 
tefsirine dair takriri ve tayini muameleye ma
hal olmadığına dair Kanuni Esasi Encümeni 
mazbatası. 148 

Tezkereler 148 
1. — Düşman istilâsına maruz kalmakla ter

ki mevkie mecbur olan memurin ve ailelerine 

Sayfa 
harcırah verilmesine mütedair 27 teşrinievvel 
1336 tarihli kanununun birinci maddesinin tef
siri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere. 
(3/369) 148 

2. — Muallim ve talebenin askerlikten tecil
leri hakkındaki 21 Şubat 1337 tarihli kanuna 
müzeyyel 26 kânunusani 1340 tarihli kanunun 
ikinci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi. (3/370) 148 

3. — Belediye vergi ve Resimleri Kanunu
nun düyunu umumiye idarelerine tatbik ve teş
mili caiz olup olamayacağının tefsiri hakkında 
Başvekâletten gelen tezkere. (3/371) 149 

4. — Divanı Muhasebatın kavanini mevcu-
denin tefsirini doğrudan doğruya talep ve mec
lise arz etmesine salâhiyeti olup olmadığının 
tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/372) 149 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 149 
1. — Zahire, un, kepek ve emsalinin ledel-

hace men'i ihracına dair (1/598) numaralı kanun 
lâyihası ve Ticaret Encümeni mazbatası. 149:151 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası (1/50) ve muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 151:175 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 1,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Haklu Bey (Van). 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI: 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacaktır. 
Kırkyedinci İçtima 

4 Şubat 1341 Çarşamba 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın Tahtı Riyasetlerinde inikat ederek 
Zaptı Sabık Hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evra
kı varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Palamutluk - Ilıca Dekovil hattının imtiyaz evra
kına, Erbaa'dan Çarşamba'ya kadar gelmekte olan 
kayıkların münakalatını işkâl eden kayalara dair Na
fıa Encümeni mazbataları kıraat ve kabul edildi. 

Badehu, Başpapaz Konstantin'in mübadeleye ta-
b\ tutulmasından dolayı Yunan Hükümeti tarafından 
gönderilen protesto notası hakkında Başvekil Fethi 
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Beyin beyanatı istima ve hükümetin bu baptaki hatti 
hareketi tasvip olundu. Müteakiben berayı tenefüs 
celse tatil edildi. 

(İkinci Celse Hafidir) 

Üçüncü Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek bir hudut 

taburuyle bir kaç jandarma alayı teşkiline mütedair 
kanun lâyihasının müzakeresine başlandı ve ledelmü-
zakere birinci madde tadilen ve diğer maddeler ay
nen kabul ve kanunun heyeti umumiyesi yüz kırkye-
di reyi ittifak ile kabul olundu ve badehu perşembe 
günü içtima edilmek üzere celseyi hitam verildi... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Dün Nafıa 
Encümeninden gelen mazbata Dahiliye Encümenine 
havale edilmişti. Oraya da gidecektir. Nafıa Encü
meni bunun kısmı fennisini tetkik etmiş, Dahiliye 
Encümeni de kısmı idarîsini tetkik edecektir. Binae
naleyh o suretle tashihini teklif ediyorum. 

RElS — Evet bunun Dahiliye Encümenine de git
mesi lâzım gelirken sehven gitmemiş ve yalnız Nafıa 
Encümenininin nazarı tetkikinden geçmiştir ve dün 
de Nafıa Encümenininin bu mazbatası Meclisi Âlice 
kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Dün bu
rada karar verildi. Okunan Nafıa Encümeni mazba-
tasıdır. 

RElS — Dün burada okunan Nafıa Encümeni 
mazbatasıdır. O, fenni ciheti hakkında, Nafıa Encü
meninin noktai nazarını gösteriyordu. Fakat vaktiyle? 
bu evrakın aynı zamanda Meclisi Âlice Dahiliye En
cümenine de havale edildiği ve fakat sehven oraya 
gitmediği kuyudatın tetkikinden anlaşılmıştır. Dahi
liye Encümeni idarî cihetinden karar verecektir. Fen
nî cihetinden değildir. Fakat yine Meclisi Âli kara
rını verir. Bu, Meclisi Âliye ait bir keyfiyettir. 

Efendim! Zaptı Sabık Hulâsası hakkında başka 
bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri). Zaptı Sabık ay
nen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE : 

Lâyihalar 
/. — Askerî Ceza Kanununun 52 nci maddei mü

câdelesinin tadili hakkında kanun lâyihası. (1/599) 
REİS — Adliye ve Müdafaai Milliye Encümen

lerine havale edilmiştir. 

2. — 1341 senesi zarfında müceddeden inşaa ve 
tamiri muktezi hapishaneler masarifi için beşyüzbin 
lira tahsisat itasına mütedair kanun lâyihası. (1/600) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

3. — Gerek istikbâl mücadelesi muharebatında 
sukut etmek, gerek esnayi talimde düşmek ve hasta
lanmak suretiyle şehit olan tayyarecilerin ailelerine 
hidamatı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
kanun lâyihası. (1/601) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — Emrazı sariyeye karşı ordunun muhafazası 
için indeliktiza sarfı lâzım gelen sabun ile odun veya 
kömür hakkında 14 Eylül 1330 tarihli tayinat ve Yem 
Kanununun yedinci ve dokuzuncu maddelerine birer 
fıkra tezyili hakkında kanun lâyihası. (1/602) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

5. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Muvakka
tinin beşinci, yüzyirmibirinci ve yüzyirmiüçüncü mad

delerini muaddil 14 kânunusani 1340 tarihli kanunun 
birinci ve ikinci maddelerinin tadili hakkında kanun 
lâyihası. (1/603) 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

6. — Senetsiz tasarruf edilen emvali gayrımenku-
lenin tapu senedine raptına dair kanun lâyihası. 
(1/604) 

REİS — Adliye ve Tapu Encümenlerine havale 
edilmiştir. 

7. — Emvali gayrımenkulenin şeraiti müriakide 
ile hibe ve ferağına dair kanun lâyihası. (1/605) 

REİS — Adliye ve Tapu Encümenlerine havale 
edilmiştir. 

8. — Şeker Fabrikalarının teessüsünü teşvike dair 
kanun lâyihası. (1/606) 

REİS — Ticaret ve Kavanin ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine havale edilmiştir. 

9. — Yedi senelik bir program dairesinde terci-
han inşaları kararlaştırılmış olan turuku umumiye 
hakkında kanun lâyihası. (1/607) 

REİS — Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Zahire, un, kepek ve emsalinin ledelhace 

meni ihracına dair (1/598) numaralı kanun lâyihası 
ve Ticaret Encümeni mazbatası. 
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TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bu kanunun müstacelen ve tercihan müza
kere edilmesini teklif ediyorum. Efendim! Bu kanun 
gayet mühimdir. Memlekette zahire ve emsalinin 
men'i ihracı için Heyeti Vekileye mezuniyet verilme
sini muhtevi bir maddelik kanundur. Müsaade eder
seniz derhal müzakere edelim. (Muvafık sesleri). 

REİS — Müsaade ediniz. Bu kanun lâyihasının 
müstacelen ve bugün bütçeye takdimen müzakeresi 
teklif olunmaktadır. 

Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Cemiyetler Kanununun üçüncü maddesinin 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/327) numaralı 
tezkere ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz 

3. — İdareî Umumiyei Vilâyet Kanununun 116 
ncı maddesinin dördüncü fıkrasının tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut (3/354) numaralı tezkere ve Dahi
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Hafta Tatili Kanununun mevadı isîisnaiye-
sinden istifade etmek isteyenlere usulü dairesinde 
ruhsatname itası ile mükellef tutulan (mahallî bele
diye meclisleri) tabirinin İstanbul'da hangi Mercie ait 
olduğunun tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/243) 
numaralı tezkere ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

5. -— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve dok-
sanaltı refikinin; Ankara'da Şengül Hamamı Cadde
sinde emlâki milliyeden olan beşbin metre murabbaı 
arsanın Himayeyi Etfal Cemiyetine terk edilmesine 
dair (3/381) numaralı teklifi kanunisi ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
sı. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 
DOKTOR FUAT BEY (Krklareli) — Müsaade 

buyuruîur mu? Bir maddelik bir kanundur. Mevsimi 
inşaat takarrüp ediyor. Vaktiyle inşata mübaşeret 
edilmesi için müstacel ruznameye alınmasını teklif 
ediyorum. 

REİS -— Tahriri bir teklif yapınız. 
6. — Sabık Muş Mebusu Mahmut Sait Beyin; 

Kanunu Esasinin 48 ve 79 ncu maddelerinin tefsiri
ne dair takriri ve tayini muameleye mahal olmadığı
na dar Kanunu Esasi Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Kanunu Esasinin 48 ve 79 ncu maddelerinin tef

sirine dair olup, evrak meyanmda Encümenimize mü-
devver takrir ve merbutatı mütalâa ve müzakere 
olundu. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu ahirinin 104 ncü madde
siyle 1293 Kanunu Esasisi mülga bulunduğundan tak
riri mezkûr hakkında bir muamele ifasına mahal kal
madığından heyeti umumiyeye berayı arz Riyaseti Ce
lileye takdim kılındı efendim. 

Kanunu Esasi 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İstanbul Karesi 
Hüseyin Rauf Ahmet Süreyya 

Kâtip 
Giresun 

Hakkı Tarık 

Aza 
Amasya 

Ahmet Esat 

Aza 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Antalya 
Rasih 

REİS — Encümen mazbatasını reyinize vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Tezkereler 
1. — Düşman istilâsına maruz kalmakla terki 

mevkie mecbur olan memurin ve ailelerine harcirah 
verilmesine mütedair 27 Teşrinievvel 1336 tarihli ka
nununun birinci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâletten mevrut tezkere. (3/369) 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Muallim ve talebenin askerlikten tecilleri 
hakkındaki 21 Şubat 1337 tarihli kanuna müzeyyel 
26 Kânunusani 1340 tarihli Kanunun ikinci maddesi
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/370) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Maarif Encümen
lerine havale edilmiştir. 

TALÂT BEY (Katığın) — Reis Paşa! Bendenizin 
bu muallim ve talebenin askerlikten tecilleri hakkın
da bir teklifim vardı. Bununla tevhiden müzakeresi
ni teklif ediyorum. 

HAKKI TARÎK BEY (Giresun) — Maarif En
cümen indedir. 

REİS — Müdafaai Milliye ve Maarif Encümen
lerine tevdi ettik. 
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3,_-r- Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun dü
yunu umumiye idarelerine tatbik ve teşmili caiz olup 
olamayacağının tefsiri hakkında Başvekâletten gelen 
tezkere. (3/371) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiş
tir. 

4. — Divanı Muhasebatın kavan'mi mevcudenin 
tefsirini doğrudan doğruya talep ve Meclise arz et

mesine salâhiyeti olup olmadığının tayini hakkında 
Başvekâlet tezkeresi. (31,372) ^ 

REİS — Kanunu Esasi Encümenine havale edil
miştir. (Sarihtir sesleri). 

REİS — Efendim! Müzakere edilecek mevada 
geçiyoruz. Şimdi müzakeresi kabul edilen Ticaret En
cümeni mazbatası okunacaktır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Zahire, un, kepek ve emsalinin ledeUıace 
men'i ihracına dair (11598) numaralı kanun lâyihası 
ve Ticaret Encümeni mazbatası : 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekileden mevrut ve Encümenimize mu-

havvel zahire, un, kepek ve emsalinin men'i ihracına 
dair kanun lâyihası müzakere ve tetkik olundu. 

Memleketimizin bilhassa cenup aksamında mayıs 
ayı içinde mahsûl idrak ve şevke başlanmakta oldu
ğundan tahdit edilen müddetin ağustos gayesine ka
dar teşmilini encümenimiz muvafık görmemiş ve mez
kûr maddedeki müddeti mayıs nihayeti olarak tadil 
ederek kanunun heyeti umum iyesini kabul etmiştir. 

Madde : 1. — Mayıs 1341 gayesine kadar bilû
mum zahire ve hububat ile un,' kepek razmûl, paspal 
ve un mamulâtının tamamen ve kısmen Türkiye hu
dudunun cümlesinden veya bazı aksamından men'i 
ihracına Heyeti Vekile mezundur. 

Madde : 2. — îşbu kanun neşri tarihinden mute 
berdir. 

Madde : 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Ticaret Vekilleri memurdur. 

Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüştü 

Karihasarışarki 
İsmail 

Aza 
Konya 

Hacı Bekir 

Aza 
Aksaray 
Vehbi 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Malûmu Âliniz memleketin bazı 
aksamında zahire ihtiyacı vardır. Dışardan zahire al
makla meşgul olduğumuz sırada memleketten de kıs

men zahire çıkıyor. Fakat tabiî memleketin aksamı 
muhtelifesi vardır. Bir kısım zahireyi memlekttin bir 
tarafından bir tarafına getirmek çareleri olmadığı için 
memnuniyeti her tarafa teşmil edecek değiliz. Yalnız 
ihtiyaç olan yerlerde bir müddeti muvakkate için (Ne
rede sesleri). Meselâ İstanbul'da ihtiyaç görülürse 
ihtiyaç görülen yerlerde un, buğday, kepek vesaire 
gibi şeylerin men'i ihracına heyeti vekileye bir salâ
hiyet verilmesi. (Ne kadar zaman için sesleri). Ağus
tos nihayetine kadar demiştik. Encümen mayıs niha
yetine kadar diyor. Mayısta memleketin muhtelif ak
samında meselâ Adana'da mahsulât yetişir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — An
talya'da da yetişir. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Evet efendim. 
Oralarda yetişeceğinden böyle olmasını biz de muva
fık gördük. Heyeti Umumiyesinin müzakeresi kabul 
edilirse maddeler hakkında tekrar izahat veririm. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Her vakit şi
kâyet ettiğimiz liramızın düşmesine İngiliz lirasının 
/ükselmesine kendi elimizle de bir kanun yapacağız. 
Şimdiye kadar altın (830-850) ise bundan sonra 
(950 -1 000 -1 200) olsun demektir. Memleketten ih
racatı men etmek kadar muzır bir şey yoktur. Eğer 
memleketten ihraç edilecek un, buğday ise ihracın 
menine lüzum yok, bu zaittir. Bize başka yerlerden 
daha ucuz geliyor. Bazı hudutlarımızdan çıkıyorsa 
orada fazladır. Çıkıyor, memlekete para giriyor. Bu 
da zaten matlubumuzdur. Bakla, mısır gibi şeyîerse 
memleketin bir kısmında bu gibi şeyler sarfediliyor, 
bir kısmında edilmez. O da memleketten çıkıyor ve 
memlekete de beş on kuruş giriyor, demektir. Zaten 
bu memleket çiftçi memleketidir. Mamafih çiftçi onun 
tamamını ihraç edemiyor, bir kısmını ihraç ediyor. 
Burada bir madde kabul edeceğiz. 

Mahsulâtın tamamını veya bir kısmını, Türkiye 
hududunun tamamından veya bir kısmından ihraç et-
tirmemeye, Heyeti Vekileye salâhiyet vereceğiz. Bu-
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nun ne tesir yapacağını tasavvur buyurunuz. Bundan 
yalnız piyasa hercü merç olacak, yine ameli bir ne
tice hasıl olmayacak, bilâkis bizim zararımız olacak
tır. Bendeniz böyle bir kanunun kabulünü memleke
tin yoluna girmemiş olan piyasasını büyük zarara uğ
ratacağına kani olduğumdan reddini teklif ediyorum. 
Bunun kabulü memleket için fevkalâde muzırdır. 

İHSAN HÂHİT BEY (Ergani) — Efendim! Ben
deniz de muhterem arkadaşım Vehbi Bey gibi mem
leketin iktisadiyatına büyük bir darbe olacağına kani 
olduğumdan kanununun ademi tatbik ve kabulü ta
raftarıyım. Memleketimizin yalnız bir ziraat memle
keti olduğunu iddia ederken onun hasılatından aza
mi surette istifade edilmeyerek böyle bir kanun neş
rini, havsalam kabul etmiyor. Yakın zamana kadar 
malûmu âliniz hassatan şark ve cenup vilâyetlerimiz
de zahire bolluğundan dolayı bir sefalet vardı. Ok
kası birbuçuk kuruşa satılan buğdayın hiç bir şey 
temin etmediği ve bunun neticesinin büyük bir sefalet 
olduğunu çiftçiler gördüler ve anladılar. Halep ve 
Musul huduttur. Şark vilâyetlerimizden, cenup vilâ
yetlerimizden vuku bulan ihracat yüzünden çiftçinin 
yüzü epeyce gülmüştür ve zahirecinin şöyle inkişafa 
doğru gittiğini gören çiftçi Ziraat Bankasından külli 
ikrazatta bulunmuş, ziraatını tevsi etmeye çalışmıştır. 
Mesele böyle iken ve çiftçi Ziraat Bankalarına borç
lu iken bunları men etmek bilmemki ne dereceye ka
dar doğrudur. Bendeniz öyle zannediyorumki, Heye
ti Vekileye salâhiyet verildiği dakikada her taraftan 
ihracat men edilecektir ve bunun yüzünden iktisadi
yatımız alt üst olacaktır ve paramız daha ziyade dü
şecektir. 

Binaenaleyh Heyeti Celileden rica ederim böyle 
bir kanunun ademi kabulüne karar versin. 

KEMAL BEY (Adana) — Efendim! Bizde buğ
day ihtiyacı en ziyade kendisini İstanbul'da gösteri
yor. 

Halbuki ihracat cenup hududundan oluyor. Ce
nup hududundaki vilâyetlerimizde veyahut buğday 
mıntıkasında yetiştirilen buğday İstanbul'a doğrudan 
doğruya sevk edilemiyor. Sevk edilse de masrafı 
ağırdır. Onun için bu kısım vilayetlerimizdeki buğ
day hasılatı cenuba doğru gidiyor. Eğer bu kanun 
Heyeti Celilenizce kabul edilerek ihracat men edilir
se, çiftçinin eli ayağı bağlanmış olacaktır ve fazla 
mahsulü çürüyecek. Onun için bu hiç bir suretle ka
bul edilecek bir kanun değildir. Sonra beyhude endi
şeye düşecek, bundan sonra bu kanun çıkar çıkmaz, 
tüccar arasında propogandalar başlayacaktır. Bu ka-

I nun her suretle muzırdır, kabul edilmemesini rica ede
rim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Bendeniz bir sual soracağım. Geçenlerde iaşe teda
riki için beşyüzbin lira para verilmişti. Bu mesele ih-

I racatı men ederek memlekette daha ucuz mahsûl te
darik etmek cihetine mi matuftur? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Hayır efendim, o zaman izahat vermiştik, 

J memleket içinde İstanbul'un ihtiyacına kâfi gelecek 
zahireyi tedarik etmek imkânı olmadığını söylemiş
tim. Tabiî İstanbul, ihtiyacatını hariçten tedarik ede-

I çektir. 
Efendim! Malûmu Âliniz fevkalâde tedbirler, fev-

I kalâde zamanlarda yapılır. Bu kanunla takip ettiği-
I miz maksat, memleket içinde iaşe buhranına maruz 

kalınacak bir vaziyet hasıl olursa elimizde bulunan 
zahairi dışarıya çıkarmamak için tedbir almaktır. Ha-
mit Beyefendi Mardin, Urfa, Siverek - hattâ bendeniz 
de ilâve edeyim Gaziantep - taraflarından Suriye'ye 
ihraç edilen zahireden bahis ettiler. Bendenizde buna 

I iştirak ediyorum. Hatta vekâlete geldiğim zaman Mar
din'den, Diyarbekir'den Musul'a giden zahirenin ih-

I racına mümanaat edildiğine dair aldıkları telgraflar 
üzerine bana müracaat etmişlerdi. Bendeniz vilâyetler-

1 le muhabere ettim ve bu, muhalifi usul olarak, ya
pılmış olan men'i ihracatı kaldırdım. Yine eskisi gibi 
ihracaat devam edegelmiştir. 

Ondan sonra yine Ticaret Encümeninde zahirenin 
I men'i ihracı için bir teklif vaki oldu. Ticaret Encü

meninde bulunan arkadaşlarım pek iyi bilirler, ben
deniz o teklifin kabul edilmemesini rica ettim. Fakat 

j efendiler, zaruret olunca her halde bu tedbirleri al
mak icapeder. Bugün İstanbul'dan Yunanistan'a ke
pek, razmûl ve emsali şeyler ihraç olunuyor. Istan-

I bul'da fazla zahire olmadığı için gitmiyor. Fakat gi
den şeyler vardır. Bunları bırakmak doğru değildir. 

I Efendiler! Eğer memlekette maazallah bir ahvali 
fevkalâde zuhur ederse o zaman Suriye'ye giden za-

I hireyi bırakmak doğru mudur? 
KEMAL BEY (Adana) — Fevkalâde ahval olur-

I sa o zaman hükümet men eder. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
I antep) — Müsaade buyurun efendim, ben de cenup 
I vilâyetleri ahalisindenim ve çiftçiyim. Geçen seneki 

zahirem tamamen duruyor. Belki de bunu Suriye'ye 
sevk edeceğim ve ederim. Fakat ihtiyaç hasıl olursa 

I hiç bir zaman memleketten dışarı çıkmasına taraftar 
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olamam, bu kanunu Heyeti Celileden istemekle be
raber bugün hemen tatbik etmek fikrinde değiliz. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Efendim! Ol
sun o vakit veririz. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Lüzumu olan yerlerde vaktinde tatbik için sa
lâhiyet istiyoruz. Emin olabilirsinizki, bu salâhiyeti 
herhalde memleketin menfaatine muvafık surette tat
bik etmeye çalışacağız. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Buyuruyorsunuzki, 
memlekette ahvali fevkalâde zuhur ettiği vakit zahi
renin harice çıkmasını hükümet muvafık görmüyor. 
Tabiidir. Lâkin böyle bir ahvali fevkalâde zuhur et
mediği takdirde, vekâletin Meclisi Âliden almış oldu
ğu salâhiyet mucibince ihraç esasını men ederek aha
li ve züraa bundan mütevellit zararı vekâlet verecek 
midir? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Efendim! Fev
kalâde ahval olmazsa bu kanun tatbik edilmeyecek
tir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bunu taahhüt ediyor 
musunuz? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Tabiidir efen
dim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bunu senet ittihaz 
ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
İstisnai fevkalâde tedabire tevessül etmeye lüzum 
yoktur. Hali hazırda böyle bir lüzumun olmadığını 
kendileri de beyan buyurdular. Lüzum hasıl olduğu 
zaman Meclisi Âli müstemirren münakittir, Meclisi 
Âli mesaili fevkalâdede burada hazır ve nazırdır. İcap 
ve iktiza ederse, lâzım gelen tedabire tevessül eder. 
Meclisi Âli buradadır. Bir yere gitmiş değildir ve hiç 
bir zaman da gidecek değildir. Meclisi Âli Mesaili 
milliyeyi tehlike karşısında an be an takip edip lâ
zım gelen tedabiri icra etmeye müheyyadır. Binaena
leyh Meclis hazır iken ve böyle tedabire ihtiyaç yok
ken, zaruret yokken tevessül etmek asla caiz değil
dir, yalnız kendilerinden bir ricada bulunuyorum, o 
da Yusuf Kemal Bey Biraderimiz nazarı dikkatimi 
celp eylediler. Nizamnamei dahilimiz mucibince böy
le bir lâyiha reddedilecek olursa kanunun senesi zar
fında tekrar mevkii müzakereye konulamayacağı için 
rica ederim kendiliklerinden bu lâyihayı öldürmesin
ler. Lâyihayı şimdilik geri alırlar bir zaruret ve teh
like görüldüğü takdirde derhal Meclisi Âli icabına te
vessül eder. Fakat böyle bir zaruret yokken, ihtiyaç 
yokken en küçük bir hadise karşısında fevkalâde mu-

karrerat ittihaz etmek memleketin mesaili iktisadiye-
sini tehlikeye koyacaktır. Meclisi Âli bu kanunu ka
bul edemez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ziraat Ve
kili Beyin de mütalâasını dinleyelim, bakalım ne di
yeceklerdir? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, şu lâyihanın metnine bakılacak olur
sa Mayıs gayesine kadar tatbik olunacak bir kanun-
muş, fakat Mayıs gayesine kadar heyeti muhteremi
niz buradadır. Meclis o zamana kadar tatil edilme
yecektir. Binaenaleyh bu kanun zaittir; muamelâtı ti-
cariyeye büyük bir sekte iras edecektir, sonra ziraat 
duracaktır. Bu kanuna ihtiyaç yoktur. Lüzum görül
düğü zaman böyle bir kanun yapmak kolaydır. Bi
naenaleyh reddini talep ederim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Ga
ziantep) — Efendim! Lâyihayı geri almaya bendeniz 
muvafakat ediyorum. Yalnız bir şeye nazarı dikkati
nizi celbederim. İstanbul'dan (Mesele yok sesleri.) 
Müsaade buyurun İstanbul'dan çıkan kepek vardır. O 
da devam etsin mi? Bunu soruyorum. (Etmesin ses
leri.) O halde bunu Encümene gönderelim, Encümen 
o şekilde tadil etsin. (Encümene gitsin sesleri.) 

REİS — Efendim! Heyeti Umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ziraat Ve
kili Beyin mütalâasını soruyorum. (Geri alıyor ses
leri.) 

REİS — Lâyihanın esasen Encümene iadesi hü
kümet tarafından teklif edildiği takdirde nizamname 
buna müsaittir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Paşam, usu
le dair. Esasen Encümene gitmiş ve Encümenden gel
miştir. Encümen kararını vermiş, Heyeti Umumiyeye 
göndermiştir. Hükümet geri isteyince olduğu gibi ia
de ederiz. 

REİS — Geri alıyor musunuz? Hükümet doğru
dan doğruya geriye istiyor. Hükümet istediği vakit 
müzakeresi esnasında geri alabilir, efendim! Bütçe 
müzakeresine geçiyoruz. Arif Bey! 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanun 
lâyihası (1/506) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Bütçelerin 
hepsi henüz tevzi edilmemiş olduğu için yalnız sureti 
umumiyede bazı maruzatta bulunacağım. Malûmu Âli-
nizdirki, geçen sene gibi bu sene varidatımızla, ma-
sarifatımız arasında bir boşluk vardır. Bu boşluğun 
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ufak tefek tasarrufatla kapatılacağını zannetmiyorum. 
Meğerki geçen de Ali Fuat Paşa Hazretlerinin buyur
dukları gibi hükümetin bizzat yapmak istediği inşaat 
işlerinden tecerrüt edelim. Ve aynı vecihle Ticarî ma
hiyette olan müessesatı da teşkilâtı devletten çıkara
lım. Bu işleri esaslı ve mühim olarak kabul edemiyo
rum. 

İthalâtı ihracatından çok fazla olan Türkiye Cum
huriyeti vaziyeti maliye ve iktisadiyesinin İslahı için 
jstihsalâtını tezyit etmek mecburiyetindedir. Bunu ge
rek sabıp ve gerekse lâhık hükümetimiz beyanatında 
sarih surette ifade buyurmuşlardır. Malûmu Âliniz 
Memleketimiz bir ziraat memleketi olduğundan ve 
halkımızın yüzde sekseni de zürra bulunduğuna göre 
istihsalâtını tezyit etmek için yegane çare ziraatın in
kişafıdır. İsmet Paşa Hazretleri iki misli mahsul al
mak temenniyatında bulunmuştu. Fethi Beyefendi de 
memleketimizin başlıca menbaı serveti ve halkımızın 
en büyük sahai iştigal ve maişeti olan zürraın teşviki 
ve mahsulâtı dahiliyemizin himayesi emelinde bulun
duklarını ifade buyurmuşlardır. Fakat efendiler! Ha
kikati itiraf etmek lâzım gelirse her ikisi de ziraatın 
tevsii için ve ziraatın takviyesi için esaslı teşebbüsat 
icra etmemişlerdir. 160 ilâ 170 milyonluk masrafı olan 
hükümetimiz, iki seneden beri karşımıza (6) milyon
luk ziraat bütçesiyle gelmektedir. Hususiyle bu sene-
ki ziraat bütçesi geçen senekinden (226 664) lira nok
sandır. Asıl garip ciheti o noksan, zürai takviye fas
lından yapılmıştır. Maliye Vekili Muhteremi geçen 

günkü beyanatı âlilerinde istihsalâtımızın günden gü
ne tezayüt etmekte olduğundan bahisle bizleri pek çok 
incir, üzüm ve palamutlara gark buyurdular, kendi
lerine çok teşekkür ederiz. Fakat zahire mahsulâtından 
hiç bahsetmediler. Maliye Vekili Muhteremi, Aydın 
Şimendiferlerinin kablelharp yapmakta olduğu zahire 
ihracatıyle bugün yapmakta olduğu umum ithalâtı 
hakkında Heyeti Celilenize arzı malûmat etseydi vazi
yet daha güzel tenevvür edecekti. 

Efendiler! Bugün memleketimizde meseleyi haya
tiye en ziyade ekmek meselesidir. Geçen sene 16-18 
kuruşa yediğimiz ekmeği bu sene 23 - 25 - 27 kuruşa 
yiyoruz. Bir zaman Anadolunun zahire ambarı olan 
merkezi vilâyetlerimiz ki, bu vilâyetlerimiz milyonlar
ca kilo zahire ihraç ederdi. Bu sene yaz zeriyatı için 
ekecek kâfi derecede tohumluğu yoktur. Ziraat Vekili 
sabıkı Şükrü Kaya Beyefendinin 2, 3 ay evvel bu kür
süden bahis buyurdukları Konya'daki ikibin vagon 
zahire ile Ankara civarındaki beşbin vagon zahirenin 
ne olduğunu bilmiyorum. 
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Efendiler! Oniki misli gümrük koyduğumuz hal
de mütemadiyen ve muntazaman hariçten ecnebi unu 
ve zahiresi girmektedir. Ahalisinin yüzde sekseni zür
ra olan Türkiye Cumhuriyeti için her halde bu vazi
yet pek şeref bahş değildir. Bu sene son bahar kurak 
gitmiştir. Ve kışda don ile geçmiştir. Gelecek senenin 
mahsulü şayanı endişedir. Eğer yaz zeriyatı için hü
kümet ciddi tedabir ittihaz etmez ve zürraı himaye et
mezse yani zürraa tasfiye edilmiş tohumluk vermez ve 
alâtı ziraiye vermezse, çift hayvanatı vermezse gelecek 
sene dahi bu ecnebi un ve zahirelerinin memleketimi
ze girmesine mani olamayız. Binaenaleyh Ziraat Ve
kili Muhtereminden rica ediyorum ve soruyorum. İlk 
bahar zeriyatı için çiftçilere yardım yapacaklar mı? 

Bir de Şükrü Kaya Beyin vekâleti zamanında alâ
tı ziraiye fabrikaları tesis vesaire için beş senelik zi
raat programı ihzar olunmuştu. Bu ne dereceye gel
miştir? Bunun hakkında da malûmat vermelerini rica 
ediyorum. 

Efendiler! Memleketimizin ahvali maliye ve iktisa-
diyesini gül gibi farz ve tahayyül etmek doğru değil
dir. Fakat bunu arz etmekle Türk Milletinin zaaf ve 
aczine hamlediyorum gibi bir nazariyat varidi hatır ol
masın. Böyle bir hayale düşenlerin hata etmekte ol
duklarını ihtar etmek mecburiyetindeyim. Türk Mil
leti en müşkil zamanlarında bile vazifei milliyesinden 
zerresini feda etmemiş ve etmeyecektir. Yalnız efen
diler! Bu fedakâr ve âli cenap milletin çekmekte ol
duğu izdirabatı mütevaliyeye bir nihayet vermek biz
lerle Hükümeti Cumhuriyemiz için bir vicdan borcu 
olduğunu unutmayalım. 1 5 - 2 0 seneden beri millet 
çok çekmiştir ve çekmektedir. Artık buna bir nihayet 
vermek zamanı gelmiş hatta geçmiştir kanatindeyim. 
Ziraat Memleketi olan yurdumuzu refah ve saadete 
isal edecek vasıtanın ziraat olduğuna bendeniz kaniim. 
Fakat efendiler! Bu ziraat Heyeti Celilenize arz edi
len beş, altı milyon liralık bir bütçe ile inkişaf ve tev
si ettirilemez. Hiç olmazsa masarifimizin yüzde onu
nu bu maksatla bu işi için tahsis etmek mecburiyeti 
vardır. Hulâsa olarak ziraat hakkında şunu arz et
mek isterimki, ziraatımızın inkişafı ve zürraamınızın 
himayesi hepimiz için ve bilcümle evliyayı umurumuz 
için bir umdei esasiye olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti
nin ancak çiftçilerimizin omuzlarına istinat ederek ik
tisabı hayat ve kevvet edeceğine hepimiz iman etme
liyiz. 

Efendiler Askerî Fabrikamız hakkında da bir 
noktaya nazarı dikkati âlinizi celpedeceğim. Geçen 
seneki Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasında. 
şöyle bir mütalâa vardı : 
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«Ticarî mahiyette bulunan ikinci kısım fabrikala
rın devlet teşkilâtı meyanında kalması pekde muvafık 
görülememektedir. Filhakika ne kadar himmet sarf 
edilirse edilsin en muntazam teşkilâta tabi devletler 
tarafından icra edilen tecarüple sapit bir keyfiyettirki, 
devletler efrat ve şirketler kadar muvaffak olamamış
tır. Elyevm bütçede üç milyon lirayı mütecaviz bir 
masraf bütçesi halinde görülmekte olan bu bütçe teem
mül edilen şekilde tetkik edilirse bütçe yekûnundan 
bir, iki milyon lira tasarruf edilmekle beraber devle
te varidat getiren bir müessese haline gelmiş olacak
tır. Binaenaleyh Meclisi Âlice de bu mütalâaya işti
rak buyurulduğu takdirde maatmemnuniye derhal ica-
batma tevessül edilecektir.» 

Efendiler! Pek iyi derhatır buyurursunuzki; Askerî 
Fabrikalar bütçesi müzakere edilirken o zaman İkti
sat Vekili olan Hasan Beyefendi de tamamen bu fikir
de bulunduklarım ve tamamıyle bu fikre taraftar ol
duklarını beyan buyurmuşlardır. Sonra bir çok hatip 
arkadaşlarımızla bu fikri teyiden söz söylemişlerdi. 
Halbuki bendeniz bu sene baktım, Askerî Fabrikalar 
bütçesine eskisi gibi kalmıştır. Bu bapta Muvazenei 
Maliye Encümeninden veya Ticaret Vekili Muhtere
minden izahat ita etmelerini rica ederim. 

Seyri sefain bütçesi henüz tevzi edilmemiştir. Bi
naenaleyh varidatını, masarifatını görmedi. Bunun 
için kafi bir şey söyleyemeyeceğim. Yalnız efendiler, 
malûmu âlinizdir ki, iki aydan beri gazete sütunların
da bu seyri sefain hakkında bir çok yazılar intişar et
ti. Bir çok tenkitat yapıldı ve bendeniz gibi bir çok 
arkadaşlar hususi mektuplar aldılar. Bendenizin ken
di kanaatıma göre seyri sefaini bugün idare edenlerin... 

İBRAHİM BEY (tzmit) — Efendim! Muvazenei 
Umumiye Kanununu müzakere ediyoruz. Seyri Se
fain Bütçesini değil. 

ARİF BEY (Devamla) — Tabiî hepsinden bahse
deceğim efendim. (Handeletr.) Efendiler! Bugün seyri 
sefaini idare edenler bu mesleğe bigânedirler. Bilerek 
ve bilmeyerek bir çok israfat yapmaktadırlar: Bunu 
bütçenin müzakeresinde bertafsil izah edeceğim. Yal
nız şunu ilâve etmek isterimki; Sabık Ticaret Vekili 
Hasan Beyefendi de bu seyri sefainin başında bulu
nanların bu işi başaramayacaklarına kanaat getirmiş
lerdir, Onun içindir ki, seyri sefain idaresi için bir iki 
mütehassıs getireceklerini vaat buyurmuşlardır. Sonra, 
yine Heyeti Celileniz derhatır buyururlarki; vapur mu-
bayaasındaki dedikodular hasabıyle yine arkadaşları
mızdan İstanbul Mebusu Hamdi Bey bu mubayaa ko
misyonuna Heyeti Celileniz tarafından tasviben tayin 

buyurulmuştu. Binaenaleyh Ticaret Vekili Muhtere
minin bu baptaki mütalâalarını ve kanaatlarını duy
mak benim için pek kıymetli olacaktır. 

Mütekaidin, eytam ve eramil hakkında Maliye Ve
kili Muhtereminin çok esaslı tedabir ittihaz edecekle
rini ve hatta bir mütehassıs celpedeceklerini işitti
ğim zaman bundan dolayı kendilerinden çok memnun 
oldum ve bunun için arzı teşekkürat eder ve şu fikirle
rinden dolayı kendilerini tebrik ederim. Yalnız efen
diler yüz kuruş kadar maaşı olanların on senelik maa-
şat ve tahsisatını vererek uzaklaştırmak istiyorlarki 
bunun daha bir müddet tehir edilmesini kendilerinden 
rica ederim. Mademki bu hususta umumi bir karar 
verilecek ve mütehassıs celpedilecektir. İşte bu arka
daşlar hakkında umumi bir fikir hasıl olduktan son
ra tedbir ittihaz edilmesi muvafıktır kanaatindeyim. 
Bunu kendilerinden hassaten rica ederim. Evvelce de 
arz ettiğim veçhile bu hususta biraz daha tehir bu
yursunlar ve biran evvel mütehassıs getirerek mütekai
din, eytam ve eramil hakkındaki lütuflarını tespit 
buyursunlar. 

Sonra efendim! Vehbi Beyle İhsan Hamit Bey Bi
raderlerimizin temas ettikleri bir noktaya bendeniz de 
ilişeceğim ki, o da efendiler, mesleklerin tespiti mese
lesidir. Bendeniz bir asker olarak arz edeceğimki as
kerlik başlı başına ve kendi kendine mahsus bir mes
lektir. Bunun siyasetle, ticaretle vesair hususatla he
men alâkası yok gibidir. Buna rağmen malûmu âli
niz olduğu üzere bugün bir çok askerlerimiz dahili
yede, hariciyede, ticarette vesairede istihdam edilmek
tedirler. Hatta Meclisi Âlinizin memuriyetlerinden de 
istihdam edilmektedir. Eğer hakikaten bu gibi zevatın 
istihdamı zaruri ve mecburi ise Müdafaai Milliye Ve
kâletince yapılacak muamele gayet basittir. O da, bu 
gibi zevatın ordu ile alâkalan kat edilerek bulunduk
ları mahallin emrine terk edilmektedir. Yoksa efen
diler! Bugün asker yarın polis müdürü, öbürsü gün 
sefir veya filân müessesei ticariye müdürü, daha bil
mem ne gibi şeyler ruhu askerî ile ve muntazam bir 
ordu mefhumu ile kabili telif değildir. Binaenaleyh 
Müdafaai Milliye Vekili ve Başvekil Fethi Beyefendi 
Hazretlerinden rica ediyorum. Bu baptaki noktai na
zarlarını izah buyursunlar! Maruzatım bundan ibaret
tir. 

FUAT BEY (Konya) — Evveli emirde Arif Beye
fendi Hazretlerine arzı cevap etmek istiyorum. Arif 
Beyefendi ancak hükümetten gelen bütçeyi nazarı dik
kate almıştır. Fakat Fethi Beyefendi kabinesi bu büt
çeyi geri almamış, yalnız encümende bazı ilâ vat ya-
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pacağını söylemiştir. Binaenaleyh hükümetle birlikte 
Muvazenei Maliye Encümeninin bu sene için tespit et
tiği ziraat bütçesi (6 047 021) liradır ki geçen seneye 
nazaran (641 339) lira fark vardır ve bu fark bundan 
ibarettir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Geçen seneki tahsisatı 
munzammeyi unutmayalım rica ederim. 

FUAT BEY (Devamla) — Binaenaleyh Meclisi 
Âli ayrıca Ereğli - Karadere ormanları hattı için de 
iki milyon liralık bir kanun çıkarmıştır ki bu da çı
karıldıktan sonra Muvazenei Maliye Encümeninin 
tespit ettiği miktar geçen sene bütçesine nazaran 
2 640 339 liralık farktan ibarettir. Bendeniz bunu bir 
mukaddeme olarak arz ettim. Esasen bütçenin heyeti 
umumiyesi hakkında söz almıştım. Müselsel söz söy
lemekte henüz ülfet etmemiş bir arkadaşınızım. Bu
nun için noktai nazarımı tespit ederek not ettim. Fa
kat mümkün olabildiği kadar yazılmış bir şeyi oku
muş olmaktan çıkararak bu bapta gelecek kelâli def 
etmeye çalışacağım. 

Bütçe müzakeresi münasebetiyle rüfekayı muhte
remden bazıları söz alarak tenkidatta bulundular. 
Bütçe, devletin bir senelik faaliyetini tanzim eder umu
mi bir plânço mahiyetinde olduğu için milletvekille
rinin de beyanı mütalâa eylemeleri ve bir çok nikat-
ta hükümeti ikaz etmeleri tabiîdir. Yalnız muhterem 
rüfekanın böyle hayati bir meseleyi müzakere eder
ken her türlü fırka düşüncelerinin fevkine çıkmaları 
ve yalnız menafii âliyei vatanın istilzam ettiği tenki
datta bulunmaları lâzımdır. (Bravo sesleri.) Bütçe mü
zakeresi münasebetiyle hükümetin vatanın en haya
ti 'bir derdi olan yolsuzluğa çares&z olmak üzere ta
kip etmekte olduğu muazzam şimendifer siyasetine 
karşı Ali Fuat Paşa Hazretlerinin ileri sürdüğü fikir
ler bizde cidden bu tenkidatın samimiyeti hakkında 
şüpheler uyandırmıştır. 

ZEKİ 'BEY (Gümüşhane) — Reis Paşa Hazretleri! 
Hatip okuyor. Malûmu Âliniz kürsüde onbeş dakika 
duracak. 

FUAT BEY (Devamla) — Filvaki Fuat Paşa Haz
retleri şimendifersizliğin vatan için ne müthiş bir afet 
olduğunu acı tecrübelerle öğrenmiş bulunacaklarından 
memlekette şimendifer inşaatının aleyhinde bulunma
larının imkânı yoktur. 

Fakat, ileri sürdükleri nazariyeyi kabul etmek 
icap etse memlekette bir karış bile demiryolu yap
manın muhal olduğu kolaylıkla anlaşılır. Hattâ 
Muhtefem Meclisimiz tarafından Fuat Paşanın ve 
dolayısiyle rüesasından bulundukları fırkanın nazari

yesi kabul edilse memlekette şimendifer inşaatına 
ebediyen veda etmek icap edecektir. (Haşa sesleri) 
Fuat Paşanın arzu ettiği gibi memlekette ecnebi şir
ketlere şimendifer yaptırmak fikri yeni değildir. Bu 
fikir eskiden beri her nedense birçok mütehassıs ge
çinen zevat tarafından zaman zaman ileri sürülmüş
tür. Bugün dahi birçok mübrem ihtiyacatı tatmin 
etmekle meşgul olan genç Cumhuriyetinizin kendi 
vesaiti ile demiryolu yapmasının imkânı olmadığı 
iddia ediliyor. Binaenaleyh cidden muazzam olan 
bu işin şirketlere havalesi tavsiye olunuyor. Filha
kika bu fikir zahiren pek caziptir. Ecnebiler mem
lekete gelecekler ve her sene (uzun bir istikbalde şim
diden vaz ettikleri sermayeye mühimce bir kâr te
min etmek maksadı halisanesiyle!) milyonlarca lira
lar sarf edip şebekei hadidiyemizi inşa edecekler ve 
bizi iktisaden takviye edeceklerdir. Her sene mem
leketimize akıp gelecek olan bu ecnebi parası bir 
taraftan kambiyomuzun İslahına yardım edecek, di
ğer taraftan da memleketimizin şah damarları mesa
besinde olacak olan huturu hadidiyemizi meydana 
getirecektir. Devlette her sene bütçesine milyonlar
ca lira vaz etmekten vareste kalacaktır. Fakat pek 
basit bir münakaşa, memleketimizde ecnebi şirket
lere şimendifer yaptırmanın imkânsız olduğunu is
pata kâfidir. Ecnebi şirketleri memleketimizde niçin 
demiryolu inşasını arzu edebilirler? Mantıkî olarak 
ecnebi şirketlerinin bu arzusu iki sebebe müstenit 
olabilir: 

1. Vaz edecekleri sermayeye Avrupa veya Ame
rika'da sermayenin temin ettiği temettüden daha faz
la bir temettü temin etmek. 

2. Esbabı siyasiyeye mebni kendi hükümetleri
nin teşvikiyle ileride mıntıkai nüfus ihdasına vesile 
teşkil etmek. 

Mantıkan üçüncü bir sebep keşfetmek kabil de
ğildir. Ecnebilerin mahza bizi sevdikleri için fisebi-
lillah bize demiryolu inşa edeceklerini iddia etmek 
gülünç olur. 

Binaenaleyh mademki ecnebiler demiryolu inşa 
etmek için hükümete müracaat ediyorlar, bu müra
caatlarının yukarıda serdettiğimiz iki sebepten bi
rine istinat etmesi lâzımdır. îşte asıl meselenin ru
hu burada olup, ecnebilerin niçin ciddî olarak biz
de demiryolu inşa etmek arzusunu izhar etmedikleri 
kolaylıkla anlaşılır. Çünkü ecnebi şirketleri emin
dirler ki Anadolu'da inşa olunacak demiryolları hiç
bir vakit Avrupa ve Amerika sermayesini tatmin 
edebilecek bir kâr temin edemez. Dünyanın her 
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tarafında paranın yüksek bir faiz temin ettiği bir 
zamanda ecnebilerin meşkûk ve her halde pek ehem
miyetsiz bir faize tamah ederek külfetli ve uzun se
neler sermaye istihlâk eden bir teşebbüse girişmeleri
nin imkânı olmıyacağı bedihidir. Anadolu'da inşaası 
mutasavver şebekei hadidiyeyi bir kül olarak telâkki 
edecek olursak bu şebekenin heyeti umumiyesinin in
şası için vaz olunacak sermaye uzun seneler bir te
mettü temin edemiyecektir. 
, Bazı hatlar ilk seneler masrafını korusa hattâ 

biraz da kâr temin etse bile heyeti umumiyesinin 
her sene bütçe açığını kapamak bile icapedecektir. 

İşte bu gibi, mülâhazatı iktisadiyeye binaendir 
ki, şimendifer imtiyazatma talip olan bilcümle ec
nebi şirketleri (siyasî ve iktisadî mahzurları def için 
hükümet tarafından alınan tedabiri ihtiyatiye üzeri
ne) teşebbüslerinden sarfınazar etmişlerdir. Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde demiryoluyle mıntıkai nüfuz 
ihdasının ne kadar müşkül olduğunu idrâk eden gar
bın o ince fikirli siyasiyûn ve iktisadiyûnu Türk Hü
kümetiyle güya ciddî iş görmenin imkânsız olduğunu 
ileri sürerek memleketimizi terk eylemişlerdir, 

Artık bütün hakayık meydanda dururken Çester 
ve daha bilmem hangi müesseseler veya beynelmilel 
komisyoncular vasıtasıyle demiryolu inşa ettirmeyi 
tasavvur etmek cidden saf derunluk olur. 

Esasen son senelerin tecrübeleri ecnebi şirketlere 
demiryolu inşa ettirmenin imkânsız olduğunu ispat 
etmedi mi? 

Arz ettiğim esbaptan dolayı ecnebi sermâyesine 
şimendifer yaptırmak ümitleri ortadan kalkınca hü
kümeti cumhuriye aciz ve atıl mı durmalıydı? 

Memleketin gerek müdafaası, gerek iktisadiyatı 
noktai nazarından biran evvel ikmali ehem ve elzem 
olan şebekei hadidiyemizi ihmal mi etmeliydi? Şüp
hesiz hayır! İşte bu vaziyet karşısında Cumhuriyeti
mizin ilk Başvekili İsmet Paşa Hazretleri kendileri
ne has olan yüksek ihatai nazar ve azimleriyle mem
leketimizin hakiki ihtiyacatının hayatî noktasını keş
fetmiş ve devlet bütçesinin mühim bir kısmını demir
yollarına hasretmekle pek büyük olan tarihî mesaisi
ni bir kat daha ilâ etmiştir. Çünkü İsmet Paşa Haz- j 
retleri biliyorlardıki, memleketimizin tabiatan zen
gin, fakat istihlâk mahallerine uzaklıkları dolayısiy-
le fakirleşen aksamını ancak demiryolu kurtaracak
tır. Demiryolu sayesinde memleketimizin bolluk ma-
halleriyle kıtlık mahalleri arasında muvazene husul | 
bulacak ve memleketin bir kısmında elinde hububatı 
çürüyen müstahsiller mevcut iken, diğer aksamının I 

1 parası diyarı ecnebiyeye akmıyacak ve memleketin 
kambiyosu harap olmıyacaktır. 

I Binaenaleyh bu hakikatleri bir katiyeti riyaziye 
ile hesap eden İsmet Paşa Hazretleri varidatımızın 
muayyen bir kısmını demiryollarına sarf etmeyi göze 
aldırmış ve bu teşebbüse atılan milletin parası için 
bir ecnebi sarrafı gibi yüzde hesabiyle bir faiz he
saba katmamış, yalnız vatana bilvasıta namütenahi 
menfaatler temin etmeyi düşünmüştür ki Heyeti Ce
lileri memleketin iktisaden yükselmesine matuf olan 
bu kıymetli noktai nazarı kabul buyurmuştur. 

Bütün hakayıkı Fuat Paşa Hazretlerinin de bil
meleri icap etmekle beraber hükümete başka bir 
sual de tevcih etmek istemişlerdir. Acaba hükümet 
bu işi kendi vesaitiyle başa çıkarabilecek midir? 

Bu suale evetten başka cevap yoktur. Ecnebi 
sermayesi ile doğrudan doğruya demiryolu inşa et
tirmenin imkânı olmadığı sabit olunduktan sonra 
demiryolu inşaatım hayatî bir mesele telâkki eden 
bir hükümet için başka çıkar bir yol mutasavver mi
dir? Her sene bütçesine milyonlarca lira koymayı 
kabul eden bir hükümet için memleketin şebeki hadi-
diyesini inşa ve ikmal etmek muhal bir teşebbüs mü
dür? 

Avrupa ve Amerika sermayesi cihanın umumî 
menfaati noktai nazarından bize yardım etmek isti
yor ise makûl bir faizle bize para ikraz etsinler. Biz 
de bu paranın faizi için her sene bütçemize muay
yen bir meblâğ vaz ettikten sonra hututu hadidiye
mizi inşaa edelim, hattâ büyük ecnebi gruplarına 
şebekenin mühim aksamını ihale suretiyle inşaa et
tirelim. Nitekim bugün de birçok tünel, köprü gibi 
mühim inşaatta ecnebi müteahhitler ve mütehassıs
lar istihdam ediyoruz. Halbuki ecnebi sermayesi 
bununla iktifa etmiyor. Teminatlı imtiyazlı, siya
sete alet olacak demiryolu inşa etmeyi tasavvur edi
yor. Hükümeti cumhuriyede hüsnüniyet ve ciddi
yetleri meşkûk ecnebi gruplarıyle müzakere ile va
kit kaybetmektense kendi bütçesiyle demiryolu in-
şaasına teşebbüs etmiştir. Çünkü başka bir çarei hal 
bulamamıştır. Bugün hükümetin elinde senelerden 
beri tecrübe görmüş bir demiryolu mühendis heyeti 

i mevcuttur. Bu mühendiserin miktarı günden güne 
çoğalmakta ve kıymeti fenniyeleri de tekemmül et
mektedir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Yani o halde harice 
kimseye vermiyeceğiz. 

FUAT BEY (Devamla) — Ecnebi mütehassısla-
I rından istifade ise daima mümkündür. Memlekette 
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demiryolu inşaatında kesbi ihtisas etmiş Türk mü-
taahhitler de çoğalmaktadır. 

Binaenaleyh gerek ecnebi, gerek yerli mütaah-
hitlerin günden güne demiryolu inşaatına daha bü
yük bir alâka gösterecekleri ve bunun neticesi olarak 
hükümetin demiryolları hususunda çizmiş olduğu 
programın serian tatbik ve ikmal edileceği muhak
kaktır. Demiryollarının bir yabancı şirket elinde 
değil fakat hükümet elinde olmasında daha başka 
bir iktisadî fayda da vardır. Şirketler para kazan
mak ümidiyle teşekkül ettikleri için bin türlü çarelere 
başvurarak nakliye tarifelerinin daima tereffünü ta
lep edeceklerdir. 

Hükümetin gayesi ise memleketin inkişaf Ve mü
dafaasını temin ve bilvasıta millet ve devleti zengin
leştirmek olduğundan icabında bütçe vasıtasıyle şi
mendiferlerin açığını kapar ve nakliyatta asgarî ta
rifeler tatbik eder. Bu kadar izahattan sonra terak
kiperver Cumhuriyet Fırkasının Muhterem Kâtibi 
Umumisi Hükümetin şimendifer siyasetine muhale
fet şöyle dursun, memleketin itilâsı için en kısa ta
rik olan bu siyasete müzaheret etmeleri lâzımdır. 
kendilerinden bu kadar bir fedakârlık talep etmek 
çok değildir, kanaatindeyim. 

Ecnebi şirketlerine şimendifer . yaptırmanın ikti
sadî ve malî esbap dolayısiyle adimülimkân olduğu 
ve demiryollarımızı çar naçar Devlet bütçesi ile in
şa etmek ızdırarında kaldığımızı iddia etmekle alel-
umum ecnebi sermayesinin memlekete girmesine 
aleyhtar olduğumuz zannı hâsıl olmasın. 

Memleketin hakiki mümessili olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve salâhiyettar diğer rical tarafından 
damia tekrar edildiği veçhile memleketin inkişafı 
iktisadisini temin ve teşri için ecnebi sermayesine 
muhakkak ihtiyacımız vardır. Bu gelecek ecnebi 
sermayesine azamî teshilât ve teminat irae etmek 
hükümetin en esaslı vazifesini teşkil eder. 

Fakat bu sermaye evvel beevvel kendisine Av
rupa ve Amerika'da temin edilen temettülerden daha 
yüksek bir temettü temin etmek emeli meşruu ile 
Türkiye'ye geleceği için belli başlı orman, maadin, 
ziraat, sanayi, taahhüt suretiyle inşaatı nafıa gibi 
hem sermayeye, hem de büyük ihtisasa ihtiyaç ha
sıl olan sahalarda faaliyete geçebilir ve hem kendi
sine, hem de memlekete müfit olabilir. 

Çünkü sanayide temin edilen kârlar hiçbir vakit 
şimendüfer şirketlerinin bilhassa memleketimizde yal
nız nakliyatla temin edebilecekleri çüz'i kârlarla mu-
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kayese edilemez. Sanayiye vaz edilen bir sermaye 
asgarî bir zamanda azamî temettüler temin edebilir. 

Ecnebiler sanayi işlerinde mühim kârlar temin 
etmeyi ümit ettikleri için bizden görecekleri ciddî tes
hilât üzerine mühim teşebbüsata girişebilirler. Bu 
suretle hem kendileri para kazanır, hem de memle
kette istihlâk olunup, mevadı iptidaiyesi mevcut 
olan birçok mamulâtı sınaiye dahilde istihsal olun
mak suretiyle serveti milliyenin harice akmaması 
temin olunur. Hulâsa bu nevi ecnebi sermayelerinin 
memlekete girmesini her türlü vesaite müracaatla te
min etmeliyiz, fakat bazı mevzii hatalar müstesna 
(meselâ Samsun - Sivas) bütün şebekei hadidiyemizi 
ecnebi müessesatı mâliyesine inşa ettirebiliriz fikri
ne saplanmak hayal ve muhaldir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — (Uzun söy
leme sesleri) Efendim! Uzun söylemiyeceğim, oku-
mıyacağım. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Okusanız 
daha iyi olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — O halde 
okuyacağım, ne diyeyim efendim? Arkadaşlar! Büt
çe müzakeresi münasebetiyle Heyeti Celile menafii 
âliyei vatan üzerinde etraflı bir müzakere açtı. 

HASAN BEY (Trabzon) — Her sene açılır bu 
adettir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bu mü-
zakeratın mühim fevait temin edeceği kanaatindeyim. 
Çünkü gerek Meclisi Âli ve gerek Heyeti Hükümet 
ancak bütçe gibi; bütün mesaili milliyeyi, bütün va
ziyeti memleketi ihata eden umumî bir müzakere 
mevzu üzerinde tamamiyle her bahsatemas edebi
lirler ve şu suretle önümüzdeki sene zarfında atılma
sı lâzımgelen bilûmum hattı harekete imkân hasıl 
olur ve hattâ hükümet önümüzdeki mevsimi sayıf 
zarfında gelecek devrei içtima için mesai esasları 
ihzarıyla geçireceği zamanda bütçe müzakerei umu-
miyesinden neş'et eden veçhelerle kâfi derecede te
nevvür eder ve ona güzel bir istikâmet verir. Muh
terem Efendiler! Evveli emirde Fuat Beyefendiye te
şekkür ederim ki tamamıyla ruhumu, fikrimi meş
gul eden en mühim bir bahse doğrudan doğruya te
mas imkânı fırsatını bendenize verdiler. 

HASAN BEY (Trabzon) — O fırsatı size büt
çe verdi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bu kadar 
muvafık ve bu kadar mülayim bir surette mülâhaza
tımı serdedebilmek imkânını kendileri bahş buyur
dular. 
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Muhterem efendiler! Ali Fuat Paşa Hazretleri 
bütçe hakkındaki mütalâalarını serdederlerken şimen
diferler meselesine temas buyurdular. Bu sırada dedi
ler ki, harici sermayenin vürudıına intizare taham
mülü olmayan esaslı noktaları müstesna olmak üze
re hükümetin siyaseti umumiyesinde şimendifer ya
parken mümkün olduğu kadar bunun müessesatı hu-
susiyeye tevdi etmesi lâzımdır dediler. 

Filhakika efendiler! Bu sene Muvazenei Maliye 
Encümeninin mazbatasını tetkik buyurursanız ve 
Nafıa Bütçesi hakkında Muvazenei Maliye Encüme
ni Mazhata Muharriri Beyefendinin beyanatlarında-
ki noktalara da işaret ederseniz görürsünüz ki, önü
müzdeki sene zarfında yapılacak hatlar yalnız Anka
ra - Sivas hattı değil daha bir çok hatlar da yapmak 
için. bütçeye karşılık konulmuştur. Öyle değil mi efen
dim? 

Mazlbata Muharriri Beyefendi de beyanatı âlile
rinde bu noktai işaret etmişlerdir. Muhterem beyefen
diler! Geçen seneki Nafıa Bütçesinin müzakeresin
de bu noktalar tamamıyle tenevvür edememiştir. 
Meclisi Âliniz bir Mersin Limanı meselesi karşısında 
kaldı. Her atılacak adımı mutlaka bütçe ile attırmak 
zihniyeti doğru mudur rica ederim efendiler? 

Bugün Heyeti Hükümet, memleket dahilinde ya
pılacak olan şimendiferleri bütçe ile, millet parası ile, 
•bugünkü yorgun, argm milletin parasıyle yaptırma
ya taraftar mıdırlar? Ve bunca fedakârlıktan arta 
kalmış olan neslin parası ile yapılmasına taraftar mı
dır? Efendiler! Ankara - Sivas hattının inşaası geçen 
sene celsei hafiyede müzakere olunduğu zaman ben
deniz Ankara - Sivas hattının derhal inşaasına baş
lanması kanaatini izhar etmiştim. 

FUAT BEY (Konya) — Celsei hafiyeyi ifşa edi
yor Reis Paşa Hazretleri. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Beyefen
di! Celseyi hafiye değil, halk fırkası celsesidir. Bina
enaleyh arkadaşlar, şimendifer meselesinin müzakere
sinde Ankara - Sivas hattının derhal yapılmasına ta
raftardım ve hâlâ bu içtihadı taşıyorum. Yalnız bir 
nokta mevcuttur. Meselâ bugün Tavşanlı hattı, yarın 
'bilmem ne hattı, öbürsü gün bilmem ne hattı... İşte 
efendiler! Bizim bunlarm hepsini bütçeden yapmaya 
tahammülümüz var mıdır? Size burada üç, dört bel
ki altı yedi vilâyetin mebuslarını işhat ederim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Burasını anlamadık. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — İstical bu

yurmayınız efendim anlatacağım. Samsun'dan Elâ-
ziz'e giden şosenin halini görmelisiniz efendiler! Bu 

memleket bugün yaşamak mecburiyetindedir ve yaşı-
yacaktır. Bugün Havza'ya kadar ve sonraki kısım 
kabili mürur olmak vaziyetinden çıkmıştır ve bu hu
susta halkın bize vaki olan müracaatı, serdettikleri 
mütalâat cidden canhiraştır. Şimdi sorarım efendi
ler! Bu hattın ana damarını teşkil eden ve Samsun' 
dan Diyarhekir'e giden şose kabili mürur olmaktan 
çıkmıştır ve ahalinin bu bapta Nafıa Vekâletine yaz
dığı telgraflar ve Samsun limanına çıkar çıkmaz hal
kın bize söylediği sözler, cidden acıklıdır ve canhi
raştır. Şimdi yine sorarım efendiler! Bu sene zarfın
da Anadolunun en mühim hayat noktalarını teşkil 
eden Samsun - Sivas hattı niçin yapılmamıştır? Bu 
hususta Nafıa Vekili Beyefendiyi muatebe etmiyo
rum, çünkü bizim tespit ettiğimiz bir noktanın neti
cesidir. - Yaşamak isteyen ve hayata cesurane adım-. 
larla giren ve günden güne feyzi, keşayişi artan ye te
râkki etmekte olan Türkiye'nin - hayat noktai naza
rından muhtaç olduğu şoselere 1340 senesinde bir mil
yon sekizyüz bin lira vazedilmiştir. Buna tahammül 
edilir mi efendiler? Ve bununla memleketin ihtiyaca^ 
ti temin oluna'bilir mi efendiler. 

Bu sene şoseler için ne kadar para konmuştur? 
(1 800 000) lira bütün Türkiye'nin on seneden beri 
tamir görmeyen şoseleri bu para ile tamir edilecek 
ana şoseleri bu para ile yapılacak, hülâsa şu şerait ve 
hu vaziyet dahilinde memlekette mürur ve ubur te
min edilecek? Efendiler! Elâziz Mebusu Muhterem
lerini işhat ederim. Bir dengin Samsun'dan Elâziz'e 
gitmesi o kadar büyük bir fiyatı, o kadar büyük bir 
masrafı mucip oluyor ki, halkın, havaici zaruriye-
nin buna tahammülü yoktur. 

HASAN BEY (Trabzon) — Yol ile o değişmez. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Bun
ları Nafıa Bütçesinde söyleyelim efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Size te
min ederim ki, şoseler bütçenin en mühim meselesi
dir. Bütün millet baştan aşağıya şose istiyor, yol isti
yor. Meclisi Âlinizin bu sene buraya geldiğiniz za
man Yol Kanununun müzakeresi münasebetiyle gös
terdiği. heyecanı, gösterdiği alâkayı tahattur buyuru
nuz. Bu vilâyetler arasındaki yollar içindir. Hasan 
Beyefendiye sorarım memleket şose istemiyor mu, 
memleket şoseden müstağni midir, şoseyi ihmal mi 
edeceğiz? 

HASAN BEY (Trahzon) — Sonra cevap veri
rim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Rica ede
rim efendiler! Bugün Samsun'dan Elâziz'e giden şose 
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üzerinde halkımız terekkiyata müstait, terakkiyata teş
ne olan halkımız, tüccarlarımız zenginlerimiz birer 
ikjişer otomobil temin ederek otomobilleri birinci, 
ikinci, üçüncü işleyişlerinde kırarak, buna rağmen 
cesaretlerine halel getirmeyerek hayatı iktisadiyeyi 
inkişafa çalışıyorlar. Koya, koya 1340 senesi zarfın
da şoseler için bir milyon sekizyüz bin lira koymuşuz-
dur. Amasya Tokat havalisi halkı - Bendenizin bu 
sene içtima halinde bulunmadığımız esnada meşhu
dum olan halattır - Bütün ahali, halk, şoselerin bir 
an evvel tamiri ihtiyacıyle yanmaktadır. Çünkü mah
sulât sevkedemiyor, bir şey sevketmek icabetse müş
külâtı azimeye uğruyor. İşte muhterem Ali Fuat Pa
şa Hazretlerinin işaret etmek istedikleri nokta zan-
nrma göre bu olmak gerektir. Bendenizin en mühim 
gördüğüm nokta budur ve Anadoluda en mühim şey 
bu olsa gerektir ve bu itibarla memleketin en mühim 
bir ana noktasına dokunmuşlardır. Efendiler! Şimen
diferleri ecnebiler gelmezse elbette evvelemirde elak-
demü filakdem kaidesine tevfikan en lâzım olan şi
mendifere hasrı mevcudiyet edeceğiz. Buradan Si
vas'a giden hattı yapacağız. Bu fırka meselesi değil
dir. Vatan meselei âliyesidir ve bu mesele üzerinde 
bütün Türk kalpleri müttehit ve müttefiktir. Yalnız 
devlet parasıyle yapılmasına ihtiyaç olmayan ve ta
libi bulunan şimendiferleri, müessesatı niçin kendimiz 
yaptıralım da o parayı daha feyyaz sahalara sarfet-
rneyelim. 

NAFIA VEKİLÎ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
fin feyyaz sahaya verilmiştir, bundan feyyaz saha 
olur mu? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Nafıa Vekili Beyefendi en feyyaz sahaya sarfedil-
miştir buyurdular. Rica ederim, şoseler hakkında bir 
siyaset tespit edelim. Şoseleri yapmayalım da mese
lâ zatıâlinizin dairei iriti'habiyesi olan Diyarbekir'le 
Samsun arasındaki şosenin hali elimi 1341 senesinde 
de devam edecek midir? Nereye en ziyade lazımsa 
bu parayı oraya tevcih edelim. Bu para, bütün Ana-
dolunun hatlarına yetişir mi? Tavşanlı hattı mı mü
himdir. Yoksa 7, 8, 9 ve belki 10 vilâyetin hayatı 
mesabesinde olan - tabiri tıbbısiyle şiryanı olan bu 
vilâyetlerin şişelerini mi yapmak mühimdir? O eski 
Zamandan kalma tesisatı da harap olmuştur. Araba
lar ham yoldan gitmektedir, şose yoktur, bakılma-
mıştır. 

FUAT BEY (Konya) — Meclisi Umumi bütçesini 
müzakere etmiyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Türkiye bütçesini müzakere ediyoruz. Türk ruhunun 

yandığı ve en ziyade muzdarip olduğu derdi üzerin
deyiz. Bunu bugün fırka mülâhazatı ile serdetmiyo-
rum. Fırkacılık hissiyatıyle söylemiyorum. Hakiki ve 
âli bir mülâhazai selimenin muhassalası olduğunu 
zatıâlinize temin ederim Fuat Beyefendi. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Yal
nız söylemekle çare bulunur mu? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Burası mil
letin ihtiyacatıyle karşı karşıya bulunacağımız bir sa
hadır. Bu sözleri söylemekten maksadımız, bu tehey-
yücü izhardan maksadımız Meclisi Âli şoseler husu
sunda fedakârlık etmenin lüzum ve zaruretini bir kere 
daha takdir buyurması hususuna müptenidir. Yoksa 
geçen seneki gibi yine bütçe müzakeresinde bütün 
Türkiye şoseleri için (1 800 000) lira tahsis edecek 
olursak eyvah halimize! Bu memleket yine yolsuzluk 
yüzünden bir sene daha elim bir vaziyet geçirecek ve 
memleketin muhtaç olduğu inkişaf teehhür edecektir. 
Maruzatım bu noktaya matuftur. 

HASAN BEY (Trabzon) — Anlayamadım efen
dim? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Anlama
makta muannit olduğunuz için anlayamıyorsunuz. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Kafası kalın
dır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Tevali 
eden iltifatlara mukabele ediyorum. Muhterem arka
daşlar! Maliye Vekili Beyefendinin beyanatı âliye-
lerinin bir noktasına cidden samimi bir teşekkürle 
mukabele edeceğim. (Kur yapma sesleri.) 

HASAN BEY (Trabzon) — İstirham ederim de-
riğ ediniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Deriğ et
meyeceğim. O da muhterem arkadaşlar hakikaten 
memleketimizin velût bir hayatı istihsale koyulmuş ol
duğunu güzel ve sağlam rakamlarla cihana karşı 
ilân buyurdular. Bu noktadaki beyanatı âlileri cidden 
mucibi takdirdir. Efendiler! Memleketimiz hakikaten 
çalışıyor, hayata, feyze inkişafa doğru parlak adım
larla metinane bir surette yürüyor. On senelik, tâ 
Trablusgarp muharebesinden beri devam eden müte
madi harplerin hayatı umumiyei içtimaiyemizde, ha
yatı umumiyei iktisadiyemizde husule getirdiği tahri
battan hamdolsun millet kurtulmaktadır ve her saha
da çalışmaya koyulmuş ve bütün Türkiye'de inkişaf 
başgöstermiştir. Türk kudreti ist irsaliyesinin tamamıy-
le tenemmüv ettiği, tamamıyle ümitbahş bir halde bu
lunduğu bir hengâmda hariçte, şurada, burada işleri 
kara görmek isteyen birtakım kara gözlü adamların 
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her türlü hissi hakikatten ve mülâhazai maddiyattan 
mücerret olan mütalâalarını sıfıra, hiçe irca hususun
da Maliye Vekili Beyefendinin beyanatını cidden hüs
nü iftiharla kabul ettim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Onu istan
bul gazetelerine sor. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Rica ede
rim, İstanbul gazetecileri de evlâdı memlekettendir, 
onlarda vatan ile alâkadardır. Mesaili muhtelife üze
rinde Ahmet Beyefendi! Size söylemek şeyimiz değil, 
zatıâliniz tecrübedide ricali devlettensiniz, değil mi 
ya... (Handeler.) 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — İltifat bu
yuruyorsunuz. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Ahmet Beyin 
hoşuna gitti de sustu!.. (Rüşveti kelâmiye sesleri.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! , 
Bendeniz Maliye Vekili Beyefendi hazretlerine karşı 
bu suretle kemali iftihar ile mütalâamı serdettikten 
sonra kendilerinden bir vaat almak istiyorum. Va
tanın âli meseleleri karşısındayız. Kendilerinden al
mak istediğimiz teminat da, bu sene zarfında tahsi
satı munzamma istememeleridir. Kırtasiye için, oto
mobil mubayaası için, bina inşaatı için yok bilmem 
daha neler için - defterimde var, işaret etmişim. - Bir
takım kabili tahmin mekadir için. Bendeniz istiyo
rum ki, şu kürsü muallâyı milletten heyeti celileye 
karşı «Ben bu sene, vatan mülâhazasının icabettirdiği 
mecburiyet olmadıkça katiyen böyle hususatı âliye 
için tahsisatı munzamma istemeyeceğim ve o tahsi
satı munzammayı isteyecek Maliye Vekili ben olma
yacağım» demelerini kendilerinden rica ederim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Peşi sıra yemin de 
etsin mi? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Yemin de 
etse olur. (Handeler.) Bizim yüreğimiz o kadar ya
nıktır ki efendiler! Maliye Vekili yemin de etse mem
nun oluruz. Muhterem arkadaşlar! Muvazenei Maliye 
Encümenine biraz hitap etmek isterim. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Kısa söyleyecekti. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Tahsisatı munzamma ve müdevvenelerle beraber 1340 
senesi tahsisatı umumiyesi (169 219 475) lira (75) ku
ruştur ve bütçe açığı da (40 004 865) lira (79) kuruşa 
toali£ olmuştur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yanlış ya
zılmış. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Yazan ben değilim. Bir daha okuyayım. Yalnız gö
züme körlük arız oldu. Binaenaleyh tahsisatı munzam
ma ve müdevvenelerle beraber 1340 senesi muhasse-
satı umumiyesi (169 219 475) lira (75) kuruş, bütçe 
açığı da (Kâtip Ragıp Beye hitaben) kırk milyon lira 
değH mi efendim? 

HASAN BEY (Trabzon) — Şahit mi tutuyorsun? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Hakikat mıdır? (Doğru sesleri) (40 000 000) açık ol
duğuna nazaran bu nasıl kapatılmıştır? Yani varidat 
ile masarif karşılaştırılmış da kırk milyon mu artmış? 
O halde niçin bunu böyle yazdınız? 

ŞAİ&İR BEY (Çatalca) — Cevabını sonra arz ede
ceğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bunun bu 
suretli ifade edilmesi, insanın fikrini bütçe mütalâa
sında büyük tereddütlere sevk ediyor. Çünkü Muva
zenei Maliye Encümeni ile hükümetin talep ettiği 
masraf lan karşılaştırdım. Tasarruf namryle Muvaze
nei Maliye Encümeni bu sene hiç bir şey yapmamıştır. 
Hatta hükümetin bazı hususatta talep ettiği masraf
lar fazlasıyle mevcuttur. Rakam rakam tetkik edil
sin, Binaenaleyh rica ederim, Muvazenei Maliye En
cümeni tasarruf hususunda şiddetli bir surette hare
ket etmezse devair tabiî tasarruf hususunda o kadar 
müteyakkızane hareket etmez. Hali içtimada bulun
madığımız zamanlarda gazetelerde intişar eden hava
disleri okuduk, bu sene devair öyle bir bütçe talep 
etmişki Heyeti Vekile bunun, iîk müzakerede şaya
nı tetkik olmadığına karar vermiştir. O zaman ise 
İsmet Paşa kabinesi mevcut bulunuyordu ki arz et
tiğim bu noktai nazardan talep edilen bu bütçenin 
şayanı tetkik olmadığı kararım vermiştir. Şimdi efen
dim! Muvazenei Maliye Encümeninden soruyorum. 
İstenilen miktardan ne kadar tasarruf atta bulunmuş
lardır? Bunu tetkik buyurdular mı? Hükümet tarafın
dan vaki olan teklüfin yüzde kaçı nispetinde tasarruf
ta bulunmuşlardır. Bunu kendilerinden soruyorum. 

Efendiler! Murakabei milliye ve hâkimiyeti mil-
liyenin esası tasarruftur. Milletin kesesi karşısındayız. 
Milletin kesesi elimizdedir. Binaenaleyh bir kuruş bi
le verirken Mazhar Müfit Beyefendinin geçen buyur
dukları gibi on paranın bile kıymetini takdir ederek 
vermelidir. Ve Muvazenei Maliye Encümeni müces
sem ruhu tasarruf kesilmelidir. Halbuki bendeniz o 
mücessemi ruhu tasarruf mübinden tasarruf edildiği
ni görmüyorum. Kaç kuruş tasarruf etmişlerdir? Er-
kama müsteniden kürsüden cevap versinler. 

— 159 — 



İ : 48 5 . 2 . 1341 C : 1 

İHSAN HAM İT BEY (Ergani) — Ruh olduğu 
için görülmez. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Bendenizin esrarla alâkam yoktur. (Handeler) Muh
terem Efendiler! Geçen gün Zeki Bey arkadaşımız 
sikleti teklifiyeden bahsederlerken Türkiye'de vergi 
veren iki ilâ üç milyon kişi olduğunu dermeyan bu
yurdular. Arkadaşlar! Bu hususta tetkikatı 'kâfiye 
yapmadığım için fikirlerine iştirak etmeyeceğini. Fa
kat bu vergiler bu millete çok ağırdır ve Cumhuriyet, 
demokrasi esasına muhalif, sakat bir vergidir. İnşal
lah bu vergi meselesini hallederiz. Yalnız bundan baş
ka gerek Müsakkafat Vergisi, gerek Arazii ve Temet
tü Vergisi ve intizam, aşar usulü gibi halkın üzerinde 
maziden kalma birtakım vergiler vardır ki bu vergi
lerden halk çok şikâyet etmektedir. Maliye Vekili 
Muhteremi şimdi bu sözüme karşı «Efendim! Bu sene 
aşar meselesini hallettik»1 diyecekler. Evet bu güzel, 
fakat inşallah biraz evvelce arz ettiğim vergileri de 
hallederler ve bunu ezcanudil temenni ederim. 

Şu maruzatta bulunduktan sonra, şunu da arz ede
yim ki, bunların ağırlığı hakkında dairei intihabiye-
mizden ve bütün gördüğümüz, .görüştüğümüz yerlerde 
bütün halk bundan müştekidirler ve bu yükün ağırlı
ğı altından kalkamamaktadırlar. Arz ettiğim gibi in
şallah bunları da hallederiz. (İnşallah sesleri) Sözüme 
nihayet vermezden evvel bir şey arz edeceğim. Efen
diler! bilmem hangi hükümetin varidatı masarif atın
dan fazla, olmuşta tahsil daireleri bu vergileri halka 
iade etmek için davetiyeler yazmışlar. Yüzdoksaniki 
bin kişinin vergileri halka iade edilmiş. 

Efendiler! Bendeniz bugün için memleketimizde 
buna taraftar değilim. Yalnız rica ederim, sikleti tek
lifi ye karşısında Muvazenei Maliye Encümenimiz yaz
mış olduğu yazıları bir kere daha okusun. 

Memleketimiz halkının, vergi hususunda yükü 
cidden ağırdır. Buna çare bulmalıdır. Temenni ede
riz ki 1341 senesinde bize getirelecek bütçede, büiün 
sıklet halka yükletilmesin. Tezyidat yapılmasın ve bu 
suretle halkın üzerindeki bu ağır siklet biraz tahaf-
füf etsin. 

Sonra efendiler! galayı es'âr meselesi: Fransada 
onbir Mayıs intihabaiı üzerine mevkii iktidara ge
len Heryo Kabinesi, evvelâ mesaili hariciyeyi hal-
leti. Çünkü hakikaten Fransa için o vakitki vaziyet 
şayanı teessür bir dereceyi bulmuştu. Fakat bu hari
ci meseleyi halleder etmez kabine belki onbeşten 
fazla içtima akdederek (Lâviecîıer) yani hayat pa
halılığı-• meselesi ile gece, rründüz meşgul oklu ve 
bir çok tedabire müracaat etti. 
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MARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Mentdeşe) — Halletti mi? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bittabi 
tamamıyle halledilmedi. Fakat bir çok tedbirler it
tihaz etti. Çalıştı, çabaladı, Muhali mümkün kılmak 
gayrı kabil olduğu için meseleyi bittabi tamamıyle 
ortadan kaldıramadı. Yalnız Şükrü Kaya Beyefen
di. Zatı Âlinizden pekâlâ takdir buyurursunuz ki bir 
meselenin sonunda hiç halledilmedik bir nokta bırak
mamanın imkânı yoktur. Fakat şimdi halledilmedik 
bir nokta kalıyor diye tedabir ittihaz etmekten fa-
riğmi olursunuz? Bu hususu soruyorum efendim. 
Buna imkân var mıdır? Bu hususta gerek İsmet Pa
şa kabinesi.. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kabine yok, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Kabine 
Heyeti Vekile her ne ise.. Şimdi efendiler! Gerek 
İsmet Paşa gerek Fethi Bey Heyeti Vekilesi, hayat 
pahalılığı meselesi ile meşgul olmadılar. Hayat pa
halılığı bütün Türkiyeyi yakından alâkadar eden bir 
meseledir. Fransa'da Heryo Kabinesi mevkii iktidara 
gelir gelmez ihtikâr hakkında derhâl bir tedbiri ka
nunide bulundu. (Speeulation İllicide) ve Meclisi 
Milli şimdi o teklifi kanuniyi müzakere etmektedir 
ve belkide kabul etmiştir. Binaenaleyh efendiler! İh
tikâr yolu üzerinde, galayı es'âr sadedinde ittihaz 
edilecek vazaif vardır. Devlet iktisadı diye aşağı yu
karı hepimizin üzerinde müttefik bulunduğumuz (eko
nomist) nazariyat itibariyle ki - Yusuf Akçora Bey
efendinin her halde bendenizden fazla taraftar ol
duğuna kani bulunduğu diyeceğim. - Çerçi beni din
lemediler amma!... 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Hariciye 
Vekili Beyefendi ile mühim bir şey görüşüyordum 
onun için dinliyemedim efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Devleti 
iktisadiye esasında, yani hükümetin vazaifi zabıta 
ile beraber vazaifi iktisadiye ile de iştigal etmesi 
esasında kendileriyle hemfikirim. Bunu eserlerinde 
teşrih buyurmuşlardır. Fakat efendiler! Soruyorum: 
Devleti iktisadiye esası üzerinde _ mademki mütte
hidiz niçin hükümet, galayı es'ar meselesi ile. ihti
kâr mesele i rnühümmesi ile adam akıllı meşgul ol
mamışta? 

Elimizde mevcut Kanunu Cezamızın 229 ncu 
maddesi - ki Fransız Ceza Kanununun 419 ncu mad
desinin tercümesinden ibarcîir - niçin tatbik edil
memiştir. 
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YUSUF AlKÇURA BEY (İstanbul) — Devleti ik
tisadiye meselesinde bizimle müştereksiniz. Fakat ni
zamnameniz ile liderleriniz buna muhaliftir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bizim 
nizamnamemiz de, liderlerimiz de bu fikre muhalif 
değildir. Ve buna hakikatan muarız olacaklarını 
zannetmem. Bendeniz fıkra namına değil, kendi na
mıma arz ediyorum. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — O baş
ka, o zaman seni alkışlarız. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendi
ler! Maksat, bu düstûrlarla ve bu hatayı iktisadiye 
ile memleketi kurtarmaktır. Binaenaleyh, soruyorum. 
Mademki hakayıkı iktisadiyeye bu kadar merbut ve 
taraftarsınız, niçin şu ihtikâr meselesi üzerinde ' ve 
şu galayı es'ar üzerinde tek bir adım attırmadınız? 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Geçen gün 
çıktı!.... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bu adımı 
attırınız efendim ve bütün memlekete şamil ve raci 
olsun. O zaman memleketde müteşekkil ve minnet
tar olur. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Ticaret 
Vekilimiz aynı maksatla kanun teklif etmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla — Efendim! 
O mesele ayrıdır. Kıyası maalfarıktır. 

Efendim! Bu mesele hakkında, Muhterem Başve
kil Fethi Beyefendi Hazretlerinden, Muhterem Mali
ye Vekili Beyefendiden ve Muhterem Heyeti Veki-
leden rica ederim, biraz bu ihtikâr meselesiyle meş
gul olsunlar. Yani ihtikâr var mı? Yok mu? Bir Müd
deiumumi memlekette bunu tetkik etmelidir. 

Binaenaleyh tekrar rica ediyorum. Bu mesele ile 
ciddî ve esaslı surette meşgul olsunlar. Her halde 
böyle bir mesele vardır. Bu mesele ile uğraşmak lâ
zımdır, içtimalar akdetmek lâzımdır. Tedabir almak 
lâzımdır. Sahai adliyede atılacak adımlar vardır;sa 
sahai iktisadiyede atılacak adımlar vardır, bu adım
ların hiç birisi atılmamıştır. 

Efendim! Bir noktayı daha işaret etmek isterim 
ve Maliye Vekili Beyefendiden soruyarum. Acaba 
şimdiye kadar verilmiş olan bütün havalat bedelâtı, 
tediye edilmiş midir? Ve şimdiye kadar bedelâtı 
tediye edilmiyen ne kadar havale vardır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — O, hesabı kafide olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hesabı 
kat'ide amma, dünyada mahsusat denilen bir şey 
vardır ve o mahsusatı, tabi zatı âlileri bendenizden 

iyi takdir buyururlar. O mahsusat denilen şeye naza
ran yüzde kaç miktarda havale tediye edilmiştir? 
Bunu, ifade buyurmaları icabeder. Çünkü efendiler! 
Memleketin her hangi bir köşesine giderseniz gidiniz 
Müsmir ve mühim masraflar karşısında kalırsınız. 
Bu paralar tediye edilmemiştir ve «efendim, havale 
gelmedi». «Efendim! Bankanın parası gelmemiş» ce
vabı karşısında kalırsınız. (Meselâ sesleri) 

Efendiler! Bunun meselâsı o kadar çoktur ki, 
eğer vicdanı âliniz bu hususta tereddüde düşüyorsa 
bendenizi, hakikati söylemiyor hükmüyle mahkûm 
ediniz. Kabul ediyorum. (Misâl söyleyiniz sesleri) 

Misal de söylerim. Yine tekrar ediyorum ve so
ruyorum. Yüzde kaç havale bedelâtı tediye edilme
miştir? 

Vilâyatı baidemizde maaşat, merkezde olduğu 
gibi muntazaman verilmekte midir? (Elbette ses
leri) 

Temenni ederizki, öyle olsun. Memleketin hayrı 
namına, selâmeti namına uzak yerlere giderek haki
katen zahmetlere, fedakârlıklara katlanan kahraman 
memurlarımız namına, bunu ezcanudil temenni ede
rim. Yalnız kürsü milletten Maliye Vekili Beyefen
di Hazretlerinin Tâ Hakkâri'ye kadar, Ta Bayezit'e 
kadar, son noktaya kadar maaşat verilmiştir.» gibi 
tatlı sözlerini bir daha işitmek isterim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — İşiteceksiniz! Verilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendi
ler! Muvazenei Maliye Encümenine soruyorum. Di
vanı Muhasebat Reisinin otomobile ihtiyacı neden 
dir? 

Meclisi Reisi Sanilerinin otomobile ihtiyacı ne
dendir? Bunu nasıl kabul buyurdular? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Reis ol
duklarından, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Rica ede
rim efendim, kaç adımlık yerdeyiz? Bir yere gitmek 
için meselâ Adana'ya gidecek olsalar otomobil ile 
beraber mi gidecekler, otomobile ne lüzum var? An
larım bir Dahiliye Vekili müstacel bir iş görmek için 
kalkar, otomobile biner gider. Rica ederim. Hesabat-
la uğraşan bir Divanı Muhasebat Reisinin Meclis Re
isi Sanilerinin otomobile biner giderler. Günahtır, 
yazıktır bu milletin parasına. Ona otomobil, şuna 
otomobil, buna otomobil, bu böyle olmaz. Herkez 
için otomobil alamayız. (Gürültüler) Divanı Muha
sebatın vücuduna Allanın birliğine kani "olduğum gibi 
kaniim. Kutsiyetine kail olacak derecede Divanı 
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Muhasebat taraftarıyım. Yalnız rica ederim, taşra
nın bir köşesinde Divanı Muhasebatın oturması var
ken ve memleketin bin bir tane derdi, ihtiyacı var

ken «47» bin lira sarfederek burada Divanı Muha
sebat binası yapmağa ne lüzum vardır? 

Memleketimizde Maarifi İptidaiyei Devlet ne hal
dedir, Maarifi İptidaiyeye ne yardım edilmiştir? 

Efendiler! Muazzam bir inkılâp yaptık, inkilâp, 
âmenna ve saddaknâ fakat inkilâp halka doğru git
mektedir. Bu sene memlekette maarifi iptidaiye namı
na ne yapılmıştır? Hiç!.. Rica ederim efendiler! inki
lâp üç beş kişinin üç beş münevverin beyninde kalır
sa bu asla kâfi değildir. Bizim taraflarda, idarei hu-
susiyenin varidatı kâfi gelmeyen yerlerde, muallimle
rin feryatları arşa çıkmaktadır. Halk mektep istiyor, 
görenler biliyor. Bunun karşısında Muhterem Maarif 
Vekili Şükrü Beyefendi kardeşimizin necip olan vic
danını işhat ederim. Memleket Maarif noktai naza
rından ne kadar muztariptir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Göz açacak 
kadar vakit olmadıki... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Binaena
leyh ben o kanaatteyim ki, idarei hususiyelere hürmet 
ederim. Bu hususta azami mahallî muhtariyete ve 
adami merkeziyet düsturuna hürmetkarım. Telbcilkâ-
r}m. Bendeniz istiyorumki, bütçeye bir milyon lira 
pjara koyalım. Bu para Maarifi iptidaiyenin inkişafı
nla hasrolun'sun. 

Muhterem Arkadaşlar! Memlekette gayet mühim 
bîr hars meselesi vardır, ve bu mesele memleketin 
mühim noktalarını pek derin alâkadar ediyor. Bu 
hars meselesi üzerinde ne yapılıyor? Böyle mübarek 
suların beyhude yere akıp gitmesi gibi memleketin 
nfce yerlerinde ihtiyaç olduğu halde irfan nurları o 
tarafa akıtılmıyor. Bumu mukaddes vicdanımın en de
rîn bir ifadesi olarak Heyeti CeMlenizin mukaddes vic-

• djanıtıa arz ediyorum. Maarif Vekili Beyefendinin 
maruzatımın ledünyatına vukuf peyda buyurduklarını 
ve Heyeti Celilenin bu husustaki vicdaniyatımı tasdik 
buyurduklarını zannediyorum. Muhterem Efendiler! 
Rica ediyorum. Böyle otomobil masrafı idi, Divanı 
Muhasebat masrafı idi ve daha birtakım mefruşat ve 
gjece yevmiyesi, kırtasiye gibi ve herhangi bir iş için 
şûraya, buraya heyet göndermek gibi - nerede Hasan 
Şey dinlemesini isterdim - şeylere mütehammil değiliz. 
Böyle her yerde ve her şeye heyet gitmesine tahammül 
edemeyiz. Bilmem ne fabrikası mubayaa edilir, heyet 
gider. Bir şey alınır heyet gider. Bu işler heyetsiz de 
görülür. Sonra darülfünuna mütehassıs getireceklerdi. 

Bavyera Darülfünununa yazılmış. Fakat cevap al
madan birtakım kararlar ittihaz etmişlerdir. Bende
niz öyle tahmin ediyorum ki, vatanımızın muhtaç ol
duğu inkişafın biran evvel husulü için bir adım atılır
ken, on para düşünülsün. En müsmir ve eh müsbet 
nokta nazarı dikkate alınsın. Onun için rica ederim. 
Muhterem heyeti hükümet ve bütçeyi ellerine aldık
tan sonra masarifi tedvire gayet müteyakkız ve mille
tin on parasını kıskanacak bir ruhu muibin ile hareket 
ederler.. 

Efendiler! Biraz da kırtasiyecilik meselesine temas 
edeceğim (En mühim şeydir sesleri) Rize Mebusu 
Muhteremi Ekrem Bey şimdiye kadar iki defa mı, 
üç defa mı bu meseleye dair lâyihai kanuniye teklif 
ettiler. Fakat bu lâyihai kanuniyelerin sahai hayal
den çıkmaları nasip olmadı. Kırtasiye meselesi ile Da
hiliye vesair Encümenler hiç meşgul olmadılar. Öyle 
muamelât oluyorki geçenlerde gazetelerde gördünüz. 
Bir maaş bağlamak için bin tane muamele ceryan edi
yor. Geçenlerde muvazzaf zalbitlikten istifa ederek 
ihtiyat zabiti olmuş ve bu suretle hayatı hususiyeti
ni kazanmak isteyen bir genç bendenize bir mektup 
yazıyor. Yürekler yarası idi. Onu Müdafaai Milliye 
Müsteşarı Şefik Paşa Hazretlerine takdim ettim. Ge
çenlerde de muhassesatt zatiyeye bir kart gönderdim. 
İstanbul'da fakir bir kadından geliyor. Böyle en kü
çük işler için aylarca, yıllarca muamele yapılırsa kim 
tahammül eder. Biz bugün millet vekâleti mevkiinde 
bulunuyoruz. Fakat dünyanın bin türlü hali var. Hal
kın her türlü vaziyetini düşünmek lâzımdır. Sinesinden 
çıktığımız halk babı hükümete el uzatarak bir iş ister
se aylarca cevap vermemek vaziyeti elimesini de dü
şünmeliyiz. Binaenaleyh bu noktayı nazarî olarak arz 
ediyorum. , Heyeti Celilei vekilenin nazarı basiret ve 
imanına arz ediyorum. Bu mesele için bir komisyon 
mu teşkil ederler. Ne yaparlar yaparlar ve bu işlerde 
alâka ve ihtisası olan - meselâ Vehbi bey vesaire 
gibi - arkadaşlarımızı çağırırlar. Bazı gazetelerin çar
kı hükümet dedikleri bu elim derde karşı gelecek teş
rinisanide mükemmel bir lâyihai kanuniye getirirler. 
Bunuı kendilerinden rica ederim ve Muhterem Ahmet 
Beyefendi de iştirak ettikten sonra mesele yoktur. 
(Handeler) 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Haklı söz
leri daima tasvip ederim. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Demek hak
sızı da var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bir nokta 
daha arz edeceğim. O da ahalimiz para bulamıyor. 
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Gerçi bir takım müessesatı iktisadiye var. Bunlar ay
rıdır. Devletçe Ticaret ve Sanayi Bankalarıyle Ticaret 
ve Sanayi esasları üzerinde memlekete sermaye getir
meyi mucip olabilecek ne gibi tedabir ittihaz edil
mektedir? Memlekette para meselesi vardır. Herkes 
iktisadiyata teşebbüs edecektir. Meselâ bizim Elâziz' 
de bir Osmanlı Bankası var. Orada halk teşebbüsatı 
iktisadiyede bulunmak için yalnız Osmanlı Banka
sından muharet görüyor. Bu muzahareti de Allah 
muzaheret eyleye. Binaenaleyh temenni ederim ki Ti
caret ve Sanayi Banaksı meselei mühümmesi ile 
de - memleketin her tarafında Ziraat Bankası var 
onu da nasılsa bir şeye benzeteceğiz - meşgul olsun
lar. 

. Sonra efendiler! Muhterem heyeti hükümetin bir 
- noktada fikrini almak isterim. O da memurin mese
lesidir. Bu nokta üzerinde muhterem arkadaşlarımın 
dermeyan buyurdukları hakayıkı ilmiyeyi tekrar ede
cek değilim. Yalnız hatırı acizname lâyih olan bir 
noktayı soruyorum. Tenvir edilmekliğimi cidden ve 
samimî olarak istiyorum. Memurin kooperatifi yap
mak noktai mühümmesini niçin düşünmediler? (Dü
şündüler sesleri) Bendeniz bütün devlet memurları için 
esaslı ve başına muktedir bir mütehassıs getirerek - fa
kat öyle mütehassıs dediğin yüzelli kâğıda gelmez -
Adamakıllı mütehassıs olan ve bu işi cidden bilen, 
nazariyat adamı değil, mektepte profesör olan meselâ 
muhterem üstadım (Charles Gide) dahi gelmiş olsa 
onu da kabul etmek taraftarı değilim. Bizzat husu-
satı iktisadiye ile aynı kooperatif işinin ki, (Charles 
Gide) üstadıdır, böyle bir profesör değil, fiilen ve 
maddeten meşgul olmuş ameliyatçı bir adam bu mües
sesenin başına getirilirse zannederim ki önümüzdeki 
senenin başında memurin kooperatifi işini halletmiş 
oluruz. 

Memurinin lâyetenahi izdarabatma bendeniz mü
kellef ve memuru aynı zaviyei hicran ile görüyorum. 
Mükellefin ihtiyacatı da ızdırabatı da muhteremdir. 
Cidden şayanı mütalâadır ve cidden şayanı tedavidir. 
Fakat Ankara'da ve memleketin her tarafında bulu
nan memurlarımızın mukadderatı da şayanı mütalâa 
ve haldir. Bunlar unutulmamalıdır. Ve bu vaziyet 
devam etmemelidir. Eğer geçirdiğimiz altı aylık devir 
lâtif istirahatimizi (Çok mu lâtif geçirdik sesleri) Eğer 
güzel kullanabileydiler vekillerimiz sıtma denilen ate
şi hunhardan memleketi kurtarabilir idiler. Sıtmaya 
müptela olmuşlar da altı ay bir lâyiha yapamamışlar, 
yapaydılar, Sıtma Mücadelesi ve bu kooperatif me
selesiyle de meşgul olaydılar 1341 senesine böyle eli 

boş çıkmazdılar. Gerçi harp vergisinin yüzde üçünü 
tenzil etmişler. 

ÎSMAÎL KEMAL BEY (Çorum) — Hepsini... 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Evet, fa

kat bundan bir şey çıkmaz, memurinin izdirabatına 
bununla çare bulunmaz. Onun için kooperatif mese
lesi, böyle bir mesele varmış, bundan bir şey çıkar 
mı? Bunu hiç olmazsa düşünsünler ve Meclisi Ali 
gelecek senei içtimaiyemizin mebdeinde, çalışılmış 
esbabı mucibeye müstenit, hurufatı, kelimatı ölçül
müş, tartılmış bir lâyihai kanuniye karşısında kalsın. 
Gelen levayihi kanuniye içinde maatteessüf yüreği
min yandığı noktalar vardır. 

Efendiler! Bin bir İslâhat yapacağız, bin bir adım 
atacağız. Bu binbir adımı atarken atılması için yürek
lerimiz yanmakta. Aman, bu memleket bir adımcık 
atabilsin paraya ihtiyacımız var. Allah göstermesin, 
istikraz etmek hayalimizden bile geçemez. Ölürüz de 
istikraz etmeyiz. Fakat bir takım yerler vardır ki 
oradan paramız akıp gidiyor. Meselâ gümrük, güm
rükte suiistimal var diyorlar. Doğru mu? Vardır diye
mem. Heyeti Celile vardır diyor. Maliye Vekili Bey
efendi buna ne buyuruyorlar? Memleketin bir çok pa
ralarını beyhude yere akıttıran, bir çok mühim adım
ların atılmasına mani olan bu gümrük suiistimallerine 
mani olmak için müspet ve kat'î ne gibi tedabir itti
haz etmişlerdir. Bu bapta takibatı kanuniye yapılmış 
mıdır, Müddeiumumiliğin nazarı dikkati celbedilmiş 
midir, hukuku umumiye devası tahrik edilmiş midir, 
tedabiri adliye ve kanuniyeye tevessül olunmuş mu
dur, ittihaz edilen tedabirden ne miktar ve nasıl Fe-
vait hasıl olmuştur? Bu bapta da bendenizi tenvir 
buyurmalarını istirham ederim. 

Mütekaidin, eytam ve eramilin vaziyeti : 

Efendiler! Harbi umumiden evvel onaltı altın li
ra alan bir insan tanıyorum. Bugün, o emektar in
sanın eline 35 - 36 kâğıt geçiyor. Düşününüz : Onaltı 
altın liraya müsteniden hayatını tanzim etmiş... 

MALİYE VEKlLt MUSTAFA ABDÜLHALlK 
BEY (Kângırı) — Hep öyle. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Herkesi öyle diye batırmak meselesi değil. Bizim mak
sadımız batırmak değil, mesele halletmektir. Batır
makla işimiz yok. Şimdi mütekaidinin olsun, eytam 
ve eramilin olsun vaziyetlerini hal için neye tevessül 
etmişlerdir? Allah mekânını cennet etsin. Mahmut 
Şevket Paşa Merhumu, samiin sıfatıyle, Millet Mec
lisi Kürsüsünde dinlemiştim; 1325 - 1326 senesi mi 
ne idi. O vakit mütekaidin meselesi, mütekait asker-
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lericı maaşatı meselesi, eytâm ve eramil meselesi için, 
maaşatı için Paşa merhum, mütehassıs getireceğim 
diyordu. Seneler geçti, bu işle kimse meşgul olmadı 
veyahut oldu, fakat müspet bir nokta tecelli etmedi. 
Binaenaleyh bu hususta, Heyeti Celilelerinden istir
ham ediyorum. Meşgul olsunlar. 

Efendiler! Heyeti Celile bazı mesailde mücessem 
celadet kesiliyor. Bu mesele için de, bütün efradıyle 
cidden meşgul olarak hükümeti de sıkıştırmak sure
tiyle bir karara vasıl olmalarını kendilerinden rica 
ederim. 

Efendiler! Maruzatı acizaneme hitam veriyorum. 
Yalnız müsaade buyurursanız bir nokta daha arz et
me kisterim. Muhterem İhsan Hâmit Beyefendi ar
kadaşımın işaret buyurdukları üzere bendeniz geçen 
seıjie bir şûrayı iktisadî vücuda getirilmesi için Mec
lisi Âliye istirhamda bulunmuştum. Hatırı âlilerinde-
dir. Bu şûrayı iktisadî bu sene teşekil edilmedi. Yal
nız istitlaatıma nazaran Muhterem Ziraat Vekili Bey
efendi Hazretleri, Ziraat Heyeti gibi bir şey yapmak 
istiyorlar .Sonra Muhterem Ticaret Vekili Beyefendi 
Hazretleri de bilmem hangi ufuktadırlar. Böyle tasav
vuflar var. Var, ama bu şûrayı iktisat değildir. Ben
deniz öyle bir şûrayı iktisat istiyorum ki, iktisat işle
riyle cidden meşgul olarak bütün esasatı adamakıllı 

REÎS — Celseyi açıyorum. 
'Bütçenin heyeti umumiyesinin müzakeresine de

vam ediyoruz. Söz Halit Beyindir. 
I HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş

lar! Muvazenei Umumiye Kanununa ait Encümenin , 
mazbatasında kırk milyon lira açıktan bahsediliyor. 
Burada bazı arkadaşlar bundan bahsettiler. Bendeniz 
açığı kırk milyon lira zannetmiyorum. Geçen gün Ma
liye Vekili Beyefendi 1340 senesi aşar varidatından 
yalnız onbeş milyon fazlai varidat alındığını söyledi
ler. Diğer varidatta da fazlalık vardır. Vakıa masrafı 

ihzar ve Meclisi Âliye arz etsin. Memleketin atacağı 
müspet adımları tetkikât ve tahlilâtı fenniyeye ipti-
naen arz etsin, esbabı mucibeye müstenit olsun. Bina
enaleyh bu şûrayı iktisadinin de vücuda getirilmesini 
istirham ederim. Bu sene zarfında memleket için her 
halde nafi olacak esaslı bir şûrayı iktisat vücuda ge
tirilsin. Temenniyatıma nihayet verirken Şûrayı Dev
letin de bu sene çıkarılması lüzumunu Heyeti Celi-
lenize arz etmek isterim. (Encümendedir sesleri) Mü
saade buyurunuz efendim! O noktayı da arz edece
ğim. Bendeniz filhakika Şûrayı Devlet Kanunu için 
Heyeti Celileden istirham etmiştim. Bu kanun Adliye 
Encümeninden çıkmıştır. Mazbata Muharriri Beyefen
di de mazbatasını tanzim etmektedir. Tetkikata istinat 
ettirilmeksizin lâyiha çıkarmak da doğru değildir. He
yeti Celjleye esaslı bir surette arzına çalışıyor, derdes
ti arz ve takdimdir. Heyeti Celilenizden istirham ede
rim. Şayet bu sene öyle istirahati latifeye geçilecek 
ise, bu istirahatı latifeye geçilmezden evvel Şûrayı 
Devlet Kanunu behemahal çıksın. Şûrayı Devlet Ka
nununu çıkarmadan bir tarafa gitmeyelim. Maruza
tı acizanem bundan ibarettir. 

REİS — Efendim! On dakika teneffüs etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,30 

yapılmışır. Yalnız Aşar fazlasını alsak demekki açık 
yirrriibeş milyon liraya iniyor. 

Sonra muhtelif eslbap tahtında bazı masraflar ya
pılmamıştır. Meselâ hatırıma gelen bazı şeyleri söy-

, leyeceğim. Geçen sene Nafia bütçesine Bartın ağznı-
nın tathiri için kırbin lira masraf kabul edilmişti. Ben
deniz bu sene Bartın'a gittiğimiz zaman bu paranın 
pek cüz'i bir kısmının sarf edildiğini gördüm. Diğer 
kısım kalmıştır, sarf edilmemiştir. Kezalik geçenlerde 
ecnebi mütehassıslar hakkında bendeniz bir sual tak
riri vermiştim. Başvekil Beyefendi Hazretleri izahat 

• • « • • ^ * • 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 4,0 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 
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lütuf ettiler. Gelen mütehassısların miktarı anlaşıldı. 
Halbuki bütçeye konulan seksenalü mütehassıs için 
bir milyon lira vardır. Öyle tahmin ediyorumki, bu 
bir milyon lira da tamamen sarf edilmemiştir. Keza-
lik Rusya'daki esirlerimizin celbi için seksen bin lira 
bütçeye vaz edilmişti. Heyet henüz Moskova'ya va
sıl olmuştur. Esirlerden kimse gelmemiştir. Binaena
leyh öyle zannediyorumiki, bu seksenbin liranın da 
pek cüz'i bir kısmı saffedilmiştir. 

Daha böyle hatıra gelmeyen bir çok masraflar 
olabilir. Fakat Bütçe Encümeninin mazbatasında sa
rahaten bu kırk milyon lira açıktan bahsedildiği için 
bu, bir çok arkadaşlara bir ukte olmuştur ve hakika
ten de bunun böyle kapalı kalması doğru değildir. 
Maliye Vekili Beyin; her şeye tercihan bu bapta bizi 
tenvir buyurmalarını, masraftan ne miktar sarf edil
memiş, varidattan ne miktar fazla alınmış ve binae
naleyh 1340 bütçesinin hakiki açığı nedir? Bu husus
ta bizi tenvir buyurmalarını rica ederim ve bilhassa 
harice karşı bu, uzun müddet böyle haftalarca kalır
sa iyi tesir yapmaz. 

Maliye Vekili Beyden bir ricada daha bulunaca
ğım, bir sualdir. Malûmu Âliniz Meclisi Âli münakit 
değilken hasturi vakayii oldu. Sonra İtalyanların Ro
dos'ta tahşidatı vu'kubuldu. Bunlara karşı hükümet 
bizzarure tebabir ittihaz etti. Her halde gayrı melhuz 
bir masraf ihtiyar etti. Bu masrafın yekûnu ne kadar
dır ve bu, 1340 bütçesinde hangi fasıldan karşılık gös
terilerek kapatıldı? 

Maliye Vekili muhtereminden atideki temenniyat-
ta bulunacağım : Bendeniz bu defa dairei intihabiye-
mi gezerken Safranbolu kazasının Ulus nahiyesine 
vardım ve o nahiyenin güzergâhındaki karakolda jan
darma efradıyle temas ettim. Takriben Ağustos niha
yeti idi. Hepsine ayrı ayrı sordum. Hangi maaşlarını 
aldıklarını sordum. Ağustos nihayetinde henüz Hazi
ran maaşı almadık dediler. Sonra Küre nahiyesinde 
eimme bize şikâyette bulundular. Dediler ki; Bizim 
evvelce maaşımızı evkaf veriyordu. Şimdi Diyanet 
Bütçesine geçmiştir. Sekiz aydan beri maaş verilmedi. 
Bize verilen maaş iki veya beş liradan ibaret bir para
dır. Bu kadar cüzi bir parayı sekiz ay almazsak bizim 
vaziyetimizi düşünün dediler. Kezalik kazamn birin
de idim. Evvelce o kazada iken Bitlis'e tayin olun
muş bir Jandarma Kumandanı takriben Haziran ta
rihinde bir mektup yazmış. Bana verdiler. Bizzat oku
dum. Mektupta diyofki : Henüz BMs'de Mart maaşı 
verilmemiştir. Binaenaleyh şu misallerle maruzatım
dan anlaşıhyorki hariçte maaşlar muntazaman tediye 
edilemiyor. 

Arkadaşlar! Muhtelif vesilelerle memurlarımızın 
maaşlarının kifayetsizliğinden hepimiz acı acı bahset
tik ve Encümen Mazbata Muharriri arzuya rağ
men bir zam icra edilemiyeceğini söylediler. Bina
enaleyh biı taraftan böyle acı teellümat vuku bulur
ken maaşatın da, bir iki ay olabilir muhtelif esbap 
tesiriyle, fakat bazı mıntıkalarda beş altı ay böy
le geç kalması her halde Heyeti Celilenizce de tas
vip olunmaz. Maliye Vekili Beyefendiden çok istir
ham ederim, bilhassa her çareye tevessül ederek im
kân dairesinde maaşların muntazaman tediyelerini 
temin buyursunlar. 

Efendim! ikinci bir ricam şudur: İnebolu'da tüc
carlarla, Ticaret Odasıyla temas ettim. Oradaki 
Bankı Osmani Şubesinden şikâyet ettiler. Bankı Os-
mani Şubesinin faizi nizamiden başka muhtelif nam
lar altında bir sene zarfında tüccardan aldığı faiz 
yekûnu yüzde yirmiyi geçiyor. Bana da hesap ver
diler. Malûmuâliniz imtiyaz müddeti bitmiştir. Mu
kavele tecdit edilecektir. Tam bu sırasıdır. Malû
muâliniz Bankı Osmani memleketten pek çok isti
fade temin etmiştir. Maliye Vekâleti her halde tüc
carlarımızı mutazarrır etmiyecek bir şekilde bu 
işi temin buyursunlar. Bunu bilhassa rica ederim. 

Sonra, Maliye Vekili Beyefendi Ziraat Bankamı
zın bilmünasebe sekiz on milyon lira sermayesi ol
duğunu beyan buyurmuşlardı. Hakikatan Ziraat 
Bankasına Meclisi Âliniz ve hükümet çok muavenet 
etmiştir ve banka züraa oldukça istifade temin ediyor. 
Fakat bankanın sermayesi sırf züraanın parasıdır ve 
banka sırf züraa yardım maksadıyla tesis edilmiştir. 
Fakat biz arzu ederiz ki banka bir devlet bankası 
haline gelsin. Ecnebi müesseselerimizden tüccarla
rımızı kurtarsın. Bu ihtikâra mani olsun. Reka
bet temin etsin. Meselâ İnebolu Gümrüğünün 1339 
senesi zarfındaki varidat ve sarfiyatını tetkik ettim. 
Takriben üç milyon ithalât ve ihracatı vardır. Ora
daki Bankı Osmani Şubesinin sermayesini sordum. 
Sermayesi kırkbin liradır. înebolu, Kastamonu, ta 
Kângırı'ya kadar olan mahallerin iskelesidir. Piya
sası bu kırkbin lira sermayeli Bankı Osmani Şubesi 
elindedir. Halbuki İnebolu'da Ziraat Başkasının 
yirmi bin lira sermayeli bir şubesi vardır. Maalesef 
tüccar bu şubeden hakkıyle, kâfi derecede istifade 
edemiyorlar. Halbuki bu yirmi bin liraya yirmi bin 
lira daha ilâve edibe Kângın ve Kastamonu vöHyet-
leri istifade eder. Yalnız Kastamonu Vilâyeti yet-
mişsekizbin nüfustur. Bu, Kastamonu vilâyeti tüc
carlarım Bankı Osmanintn ihtikârından kurtaracak
tır. 
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RAGIP BEY (Kütahya) — Aralarında bir Ti
caret Bankası teşkil etsinler. Rençberin parasına göz 
dikmesinler. 

HALİT BEY (Devamla) — Hükümet biraz yar
dım ederse bizim için mümkündür. 

Efendim! Dairei intihabiyemin mal sandıklarının 
vaıfidat ve masrafı hakkında sureti umumiyede ma
lûmat edinmeye çalışırken, hükümetin ahaliden 1300 
tarihinden beri matlubu olduğunu anladım. Nite
kim geçen gün Malie Vekili Beyefendi Hazretleri 
bütçenin müzakeresine başlandığı sırada beyanatla
rı arasında hükümetin ahaliden ne kadar alacağı ol
duğunu da beyan buyurdular. Efendiler! Şu vesile 
ile Heyeti Celilenizin noktai nazarını bu noktaya 
celpetmek isterim. Malûmuâliniz bilhassa ilânı meş
rutiyetten sonra memleketin geçirdiği safahat ma
lûmdur. Balkan Harbi, dahilî birçok muharebeler, 
sonra İtalyan Harbi, Harbi Umumi, İstiklâl Harbi 
bundan dolayı birçok aileler süründüler. Meselâ 
bendeniz gezdiğim zaman öyle köylere tesadüf ettim 
ki Daday kazasının Kozluköy karyesinde Harbi Umu
miden evvel kırkbeş hane varken, bugün iki haneye 
inmiştir. Diğerleri kamilen kapanmıştır. Binaen
aleyh gidiniz, bugün varidat kalemlerine, bütün bu 
adamların üzerinde ve şunun bunun üzerinde bir
çok varidat görülür. Bu iyi tetkik edilirse bu para
nın birçok kısmının gayrikabili istiyfa olduğu anlaşı
lır. Onun için çok rica ederim. Hükümet gelecek 
sene bütçesine kadar tetkik buyursun, ne derecesi 
gayrikabili istifadır? Bunu Meclisi Âliye arz etsin, 
halledelim. Af mı etmek lâzım? Ne şekil lâzımdır? 
Gerçi bir Mahsubu Umumî Kanunu yaptık. Fakat 
buı onun hedefine girmez. Sonra bundan bir mahzur 
daha çıkar. Nitekim Araç kazasında tahsildarlar
dan bana şikâyet ettiler ve hattâ isimlerini vermişler
di. Kaybettim. Malûmuâliniz tahsildarlar fırsat 
buldukça eski bakayayı da tahsil ediyor. Şimdi ba
bası ölmüş, evlâdına intikal etmiş ve ondan başkası
na intikal etmiş, yani esaslı hiçbir kayıt yok. Tah
sildar gidiyor, bakayadan şu kadar borcu aldım di
yor. Eline bir pusula veriyor senet değil, munta-
zanı koçan değil, bir pusula veriyor. Sene niha
yetinde bunların hesabını görecek. Sonra köylü, 
işi gücü var ve çoğu okur - yazar değil. Pusulayı 
kaybediyor.. Dikkat buyurursanız bilhassa tahsildar
ların ahvali nazarı dikkati celbediyor. Tahsildar 
olmak için öpmedik etek bırakmıyorlar. Bir çok 
yerlere baş vuruyorlar. Halbuki bir tahsildarın maa
şı nedir? Kadroda vardır, Heyeti Celileniz tetkik 

buyursun. Sonra biri tahsildar oluyor. Hiçbir şeyi 
olmayan bu tahsildar iki sene sonra bakıyorsunuz, 
bir tahsildara lâyık olmayan üç beş bin liralık kâşa
neler yapmıştır. Bu neredendir rica ederim? Cayı-
sualdir. Onun için bu eski bakaya tasfiye edilmez
se bilhassa tahsildarların elinde suiistimal kapısı olu
yor. Maliye Vekili Beyin bilhassa nazarı dikkatleri
ni celpederim. 

Efendim! Gerek Kastamonu'da, gerek Safran-
olu'da ve Bartın'da emvali metruke binalarını çok 
harap vaziyette buldum. Meselâ Bartın güzel bir 
kasabadır. Hıristiyan mahalleleri vardır, Rumlar 
gitmiştir". Kaşene gibi evlerin ne kapu, ne penceresi, 
hiçbir şeyi kalmamıştır. Rica ederim. Bunlar mil
let için bir servettir. Bunları sui muhafazadan kim 
mes'ul ise onları mes'ul etmelidir. Bunların müseb
bipleri tecziye edilmezse hükümetin işleri hakkında 
bilhassa nesli âtiye pek fena fikir verilmiş olur. 
Onun için çok rica ederim. Mesulleri kimse aran
sın, tecziye edilsin, milletin parasına yazıktır. İh
timal ki Heyeti Celileniz ve Hükümet birtakım muha
cirleri getirttirecektir. O zaman bu evler lâzım ola
caktır. Bütün bu evler ihmal yüzünden harap bir 
vaziyete girince yeniden ev mi yapalım? 

Efendim! Nafıa Vekii Beyefendiden de şu temen-
niyatta bulunacağım: Malûmuâliniz geçen sene Na
fıa Vekâleti, Umuru nafıa programına ait Heyeti 
Celüenize yeşil kaplı bir kitap tevzi etti. O kitap
ta şu malûmat mevcuttur. 1 993 kilometresi henüz 
açılmamış, 468 kilometrelik kısmı tesviye edilmiş, 
4 501 kilometresi de muhtacı tamir, 1 200 kilomet
resi hüsnü halde olmak üzere cem'an (8 161) kilo
metre turuku umumiye vardır. Ve yalnız 1 750 ki
lometresi hüsnü halde olmak üzere 16 200 kilomet
re de turuku hususiye vardır. Cem'an yekûn (24 361) 
kilometre turuku umumiye ve hususiyemiz vardır. 
Bunun heyeti umumiyesine nazaran 2 950 kilometre
si hüsnü haldedir. Bu vaziyete karşı geçen sene 1340 
senesi bütçesine, turuku umumiyeye ve cesim köp
rülere ait olan 262 nci fasla istikşafat için onbin 
tamiratı mütemadiye için (145 914) lira inşaat ve 
tamiratı müstacele ve cesim köprüler için bir mil
yon sekizyüzbir? lira olmak üzere cem'an (1 955 914) 
lira vaz edildi. 1341 bütçesini tetkik ettim. Aynı 
fasılda yani turuku umumiye ve cesim köprüler fas
lında cem'an (2 510 000) lira vardır. Ve devletin 
umuru nafıa programında şu malûmat mevcuttur. 
Diyor ki (24 361) kilometre yolu yapmak için (156) 
milyon liraya ihtiyacımız vardır. Son def:-1, bir ka
nun kabul buyurdunuz. O kanuna göre taı uku hu-
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susiyeyi idarei hususiyeler yapacaktır. Biıaenaleyh 
hususî yolları çıkartarak sekizbinyüzaltmışbir kilo
metreden ibaret turuku umumiyeyi yapnulc için bu 
esasa göre ne kadar paraya ihtiyaç olduğunu hesap 
ettim. Bir kilometre Nafıa Vekâletinin verdiği he
saba göre 6 500 liraya çıkıyor. Bu hesaba gö'o 
8 161 kilometre turuku umumiye için (53 046 500) 
liraya ihtiyaç vardır. Yine Nafıa Vekâleti bu prog
ramında şu izahatı veriyor. Diyorki idarenin alâr. 
edevat, masarifi ve yapılan aksamı tamiratı müte
madiye karşılığı olmak üzere % 25 masraf ilâvesi 
lâzımdır. Şu halde rub'u nisbetinde buna bir zam 
icapeder. Bunu da ilâve edersek takriben 76 milyon 
lira eder. Demekki sekizbin kilometre yol yaptırmak 
için 76 milyon lira kadar bir paraya ihtiyacımız var
dır. Bu yolları hiç olmazsa on sene zarfında yapar
sak demekki her sene bütçemize yedi milyon lira 
kadar bir para koymak lâzımdır. Aksi halde şimdi
ki gibi senede ikibuçuk milyon lira koyarak yaparsak 
otuz senede yetişecektir. Heyeti Celilenizin bu cihe
te nazarı dikkatinizi celpederim. Efendiler! Bugün 
memleketlerini balık ağı gibi şimendifere gark eden 
devletler bile yoldan müstağni olamaz. Malûmuâli-
niz şimendiferle nakliyat başkadır. Fakat şimendifer 
dahi olsa şoseye yine ihtiyaç vardır. Halbuki bizim 
memleketimizin etrafında şimendifer yok. Bundan 
mada memleketimizin birçok aksamı dağlıktır ve 
birçok aksamında şimendiferle nakliyatta yapama
yız. Bazı mıntıkalar vardır ki ilelebet şimendiferden 
mahrum kalacaktır. Pekiyi, her sene bütçesine iki
buçuk milyon lira koysak bu hututu otuz senede 
yapabileceğiz. Onun için her halde biraz iktisat ede
rek bu yollar için her sene asgarî beşmilyon lira büt
çemize koymak mecburiyetini hissediyorum. Evet. 
Biz şimendifere ehemmiyet veriyoruz. Paramız ol
dukça ona ehemmiyet verelim. Fakat şoseleri de ih
mal etmiyelim. İhmal edecek olursak bu, kaş ya
parken göz çıkarmaya benzer. Olmazki bir tarafı
nı büsbütün ihmal et, bir tarafım yap. 

Sonra deminki arz ettiğim noktaya ehemmiyetle 
nazarı dikkatinizi celp ederim. Biz bu yolları yapı
yoruz, bütün millet bu külfete, masrafa hepsi mü-
savatan iştirak ediyor. Para millet hazinesinden çı
kıyor. Gerçi bu şimendifer varidatı, bilnetice va
ridat alacak, o varidat yine milletindir. Fakat o 
varidattan istifade noktai nazarından ilelebet şimen
diferden mahrum kalacak dağlık mıntıkalar, dağlık 
yerler vardır ki o mıntıka halkını da memnunu etmek 
onların da iktisadiyatını düşünmek mecburiyetinde
yiz. Bu noktai nazardan her halde turuku umumiye 

ihmal edilmemelidir. Son kabul edilen kanun mucibin
ce idarei hususiyeler çalışırlarsa turuku hususiyeler 
yaparlar. Fakat turuku umumiyeyi doğrudan doğ
ruya bütçe yapacaktır, Nafıa Vekâleti yapacaktır. 

Efendim! Nafıa Vekili Beyefendiden bir ricada 
daha bulunacağım o da şudur: Bu defa dairei in-
tihabiyemi gezerken vali ve sermühendis ile görüş
tüm. Bilhassa mühendis ihtiyacında son derece İs
rarda bulundular. Hattâ oradan Vekili Muhterem 
Süleyman Sırrı Beyefendiye dahi mektup yazmıştım. 
Buraya geldikten sonra Vekâlete müracaat ettim, 
şifahen maruzatta bulundum. Anlaşıldı ki: Mem
lekette birçok inşaatı mühimme yapılıyor. Elde bu
lunan mühendisler oralara sevk edilmiştir. Bilhassa 
mühendis ihtiyacı pek çoktur. Onun için bu gibi 
vaziyetlerde ne yapalım? Mühendis yoktur diyor
lar. Fakat efendim, şimdi, meselâ idarei hususi
yeler, Meclisi Umumiler toplanmış, bu husus için 
bütçelerine para koyuyorlar. Meselâ: Araç - Kas
tamonu yolunun yirmiüçbin lira parası vardır. Bu 
paray ısarf edecek ama yol yapacak mühendis yok. 
Köprü yapılacak sonra bazı kısımları var. Bunları 
yapmak için mühendis lâzım, mühendis yok. Bir 
tane mühendis mektebi iki tane de kondüktör mek
tebimiz var. Bu kâfi değildir. Bu ihtiyacı bu iki 
müessese ne kadar zaman zarfında tatmin eder? Ede
mez. Bendenizce hariçten mühendis getirmeli idarei 
hususiyelere. «Sizin idareniz başkadır, kendiniz 
bulun» demekte doğru değildir. Meselâ Hakkâri 
Valisi, Muş Valisi, Genç Valisi her hangi bir ça
reye başvursunda idarei hususiye için para konup 
mühendis getirebilsin? Her halde Nafıa Vekâleti 
rehberlik etmelidir. Macaristan'dan, ve sair yerler
den ecnebi mühendisler .getirmeli, bu ihtiyacı tat
min etmeli. Mühendis yok diye her tarafa menfi 
cevap vermek doğru değildir. Parasını idarei husu
siye bütçelerine koydursun ve her tarafla muhazere 
etsin, tdarei hususiyelerin bütçeleri vardır. Masra
fını korlar. Fakat mühendisleri bulmakta kendileri 
delâlet etsin. 

Efendim! Malûmuâliniz idarei hususiyelerin vazi
yeti hakkında Feridun Fikri Bey 'bilhassa maarif nok
tai nazarından Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini cel-
betti. Bendeniz de heyeti umumiyesi itibariyle bir daha 
nazarı dikkatinizi celbederim. Gerçi tekit olunacak
tır. Fakat çok faydalıdır. Efendim! Bir defa Bartın' 
dan Safranbolu'ya gidiyorum. Yolda takriben doksan 
kilometre bir şose üzerinde ve iki kazanın arasında 
elli altmış metre tulünde bir köprü vardır. Öküz gö-
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zü mü diyorlar. Kirazlı Köprüsü Zonguldak Vilâye
tine aittir. İki vilâyetin arasındadır. Bartın, malûmu-
âliniz Zonguldak Vilâyetinin bütün idarei hususiye 
varidatı takri'ben ikiyüzelli bin, ikiyüzaltmış bin lira 
raddesindedir. Mektepler de içinde, hastaneler de 
içinde yolu da içinde hepsi içinde. Onun için bu 

köprüye para tahsis edilmiyor ve bu köprü kalıyor. 
Fakat Bartın ile Safranbolu yolundan takriben ikiyüz
elli bin, üçyüz bin nüfus istifade ediyor. Yani Bar
tın limanı üçyüz bin nüfusun iskelesidir. Binaenaleyh 
bu köprünün'yapılamaması yüzünden feyezan zama
nında alelade kayıklarla sair şeylerle nakliyat yapı
lıyor. Bir sürü zaman kayboluyor. Bir çok fenalıklar 
oluyor. Binaenaleyh şu misal bana hatırlattı ki vilâ
yetler bunu yapamıyorlar. Bunun için bütçeyi tanzim 
ederken herhalde idarei husus iyelere muavenet faslı 
açmak mecburiyetini hissediyorum. Gerek maarif ve 
gerek yol için bunu gelecek sene hükümet tetkik 
ederek imkân nispetinde çarelerini taharri etmesini 
temenni eylerim. 

Efendim! Bir noktaya daha Hükümet Erkânı Müh-
teremesinin nazan dikkatini cei'bedeceğim. Malûmuâ-
liniz hükümet bir makinedir. Bir makine muntazam 
işleyebilmek için muhtelif şuebatı arasında bir ahenk 
olmalıdır. Her bir parçası muntazaman işlemelidir. 
Ben bunu Erkânı Harbiyeye teşbih ediyorum. Mese
lâ : Ordu Erkânı Harbiyesinin muhtelif şuebatı var, 
hasında bir Erkânı Harbiye Reisi var, muamelâtı za
tiye ve mahakimi var, levazımı var, topçusu var, sıh
hiyesi var, baytariyesi var, bütün bunlar Erkânı Har-
biyenin muhassalai mesaisini teşkil eder. Şimdi bun
ların bir tanesi çalışmazsa, vazifesini yapmazsa vazi
fe noksan kalır ve heyeti umumiyesini nakisedar eder. 
İstifade edilmez. Mesai müsmir olmaz. Şimdi muhte
lif vekâletlerin mesaisinde bilhassa bazı işlerde ahenk 
aramalıdır. Meselâ bendeniz bir misal arz edece
ğim. 

Gerek Meclisi Âliniz ve gerekse heyeti hükümet 
memlekette istihsalâta çalışıyor, çok güzel. Geçen 
sene 1340 bütçesinde üç yerde çeltik fabrikası açıla
cağını vaad etti. Bu meyanda da Tosya'da bir çeltik 
fabrikası yapılmak için tahsisat verilmiştir ve Ticaret 
Vekâleti teşebbüs etmiştir. Fabrikanın alât ve edeva
tı İnebolu'ya gelmiştir. Bugün efendiler! İstanbul pi
yasasında veya sair piyasalarda hint pirinçleri, ecnebi 
pirinçleri yerli pirinçlere rekabet ediyor. Harice pa
ramız akıp gidiyor. Dahilde istihsalât tezyit eder
sek ve ucuzlatırsak kafiyen hariçten pirince ihtiyacı
mız kalmaz. Bütün ihtiyacı yerli pirincimiz temin eder. 

Binaenaleyh bu fabrika istihsalâtı tezyide hadim ola
caktır. Yüzde otuz nispetinde alelade miktar zarar
dır. Yüzde otuzu biz kazanacağız. Binaenaleyh fab
rika istihsalâtı çoğaltacaktır. Fakat efendiler! Diğer 
taraftan ecnebiye rekabeti düşünüyorum. Tosya'nın 
istihsalâtı kâfi değildir. Tosya'nın içinde pirinç denk
lerle yatıyorken, pirincin okkası yirmibeş kuruşa 
malolurken, evet mahsulât ucuzlar. Fabrika veya şu, 
bu sayesinde yirmi ve daha az, onsekiz kuruş yapar. 
Fakat nakliye ücreti eskisi gibi yine fakirin sırtın
dan çıkıyor. Tosya Kastamonu'ya takriben oniki sa
at, Arac'a keza oniki saattir. Arada yirmidört saat 
var. Orada Tosya pirinci elli kuruştur. Binaenaleyh 
nakliyat pahalıdır. Nakliye pahalılığını ucuzlatmak 
için ne lâzımdır? Yol, vesaiti nakliye lâzımdır. Bina
enaleyh hükümet pirinç noktai nazarından bu naza
riyeyi düşünerek masrafı kabul ediyor. Tosya'da ben 
şu fabrikayı yapacağım diye derhal düşünmelidir ki 
bunun en çok gideceği iskele neresidir? İnebolu'dur. 
Şu vesaiti temin etmelidir. Bura pirinçlerini en çok 
Şark alıyo'-. Şarktaki kıtaatı askeriye alıyor. Trab
zon, Samsun, Erzurum, Erzincan'da istihlâk edilen 
pirinçler kamilen Tosya pirincidir. Kastamonu ile 
İnebolu arasında yol vardır. Yalnız yapılmayan kısım 
Kastamonu ile Tosya arasındadır. Binaenaleyh feda
kârlık ediyorum, (200) bin lira veriyorum. Fabrika 
yaptırıyorum. Biran evvel yolu yaptırırsam, bir taş 
ile iki kuş vururum. Bunları arz etmekten maksadım 
gerçi dairei intihabiyemi arz etmek istemiyorum. Gör
düğüm için bir misal olarak arz ediyorum. Binaen
aleyh ahenk olmazsa sizin orada yaptığınız fabrika
dan matlup derecede fayda istihsal edilemez. 

Efendim! Ticaret Vekâletinden şu sualde buluna
cağım. Gerçi bütçelerin müzakeresinde de söyleyebi
lirdim, fakat bazı yerlerinde mütalâalar umumiyete 
teveccüh ediyor. Efendiler! Hatırlarsınız geçen sene 
Ticaret Vekâleti bütçesinde (Atache Commercial) 1ar 
için masraf vardı. Fakat Heyeti Celileniz kabul bu-
yurmadı. Bendeniz İnebolu'ya gittiğim zaman gör
düm ve anladım. İnebolu'da yumurta tüccarlarıyle 
görüştüm. Bilhassa diyarı ecnebiyeye yapılan yumur
ta ihracatı, öyle zannediyorum ki, heyeti umumiyesi 
(2) milyon lira temin eder. Bilhassa köylüler çok yu
murta sevkederler, yalnız İnebolu doğrudan doğru
ya Marsilya'ya yumurta sevkeder. Bu tüccarlar 11 bin 
sandığa yakm yumurta sevkediyorlar. Her sandıkta 
(i400) kadar yumurta vardır. Bartın'dan keza onfceş 
bin sandığa yakın yumurta sevkediliyür. Samsun' 
dan da mühim miktarda sevkiyat vardır. Bu yumur
ta tüccarları doğrudan doğruya Marsilya'ya sevkedi-
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yorlar. Bunlar takriben onbeş arkadaştır. Samsun tüc
carları geçen sene sandık başına otuz lira zarar et
mişlerdir, On para kâr edemediğinden mada üstüne 
de zarar etmiştir. Kendileri tabiî meslekleri icabı ci
var iskelelefdeki meslektaşlarıyle muhabere ediyorlar. 
Yumurtayı Marsilya'ya sevkediyorlar. Marsilya'da bir 
Ataşe Kommersiyal yok, -bunlara delâlet edecek kim
se yok. Orada bir kaç tane rum komisyoncu vardır. 
Onlarla muhabere ediyorlar. Onlar, meselâ sevkıyat 
yapmadan, telgraf veriyorlar. Diyorlar ki meselâ yu
murtanın sandığı bu kadardır. Oraya varıyor. Var
dığında yumurta şu kadar düştü. Şu kadarı çürük çık
tı diyorlar, neticeten bu tüccarlar zarar görüyorlar. 
Onun için Ataşe Kommersiyale şiddetle ihtiyaç var
dır. Geçen sene buyurdular ki bizim şehbenderleri
miz bu vazifeyi yapar. Rica ederim, piyasayı bilse
lerdi, zarar hâsıl olmazdı. Bizde de şimdiye kadar ik
tisadiyat daima ihmal edilmektedir. Şehbenderleri
miz, bu -noktai nazardan yetişmemiştir. Bu iktisat, 
ticaret ilmi de en büyük meslek ve ilimdir. Bunu an
lamak lâzımdır. Onun için hükümet altmış bin lira 
masraf koymuştur. Şimdi Heyeti Celilenizin nazarı 
dikkatini cellbederim. Bu masarif çok müsmirdir, ka
bul edelim. Ticaret Vekâletine de bu hususta teşek
kür ederim. 

Efendiler! Bir noktaya daha nazarı dikkatinizi 
celbedeceğim. O da şudur : Avrupa'ya berayı tahsil 
muhtelif vekâletlerden gönderilmiş bir çok talebeler 
vardır. Bu talebelerden bana bir çok mektuplar ge
liyor. Bunlar, sefaleti hayatiyelerinden bahsediyor
lar. Bazen İstanbul matbuatında da buna dair neşri
yat vükubuluyor. Bendeniz 1341 bütçesini tetkik et
tim. Buna dair masraflar vardır. Maliye Vekâletince 

Avrupaya gönderilecek Müfettiş Muavinleri ve mas
rafları vardır. Demek bunlara bir şey tahsil ettirmek 
istiyorlar. Bunları da maliyeci yapmak istiyorlar. Yir
mi bin lira masraf var. Sıhhiye Vekâletince Avrupa
ya gönderilecek talebe, etıbba ve harcırah tahsisatı 
elli bin lira. Adliye Vekâletince Avrupaya gönderile
cek talebe masrafı yirmibeş bin lira, Maarif Vekâle
tince Avrupaya gönderilecek taleibe masrafı altmış 
bin lira, Nafıa Vekâletince Avrupaya gönderilecek 
talebe masrafı sekiz bin lira, Ticaret Vekâletince Av
rupaya gönderilecek talebe ve memurin için yüz bin 
lira. Ziraat Vekâletince memaliki ecnebiyeye gönde
rilecek talebe tahsisatı yirmibeş bin lira ki cem'an 
288 000 liradır. Masrafın fazlalığı ve azlığı hakkında 
mütalâada bulunacak: değilim. Yalnız şunu arz etmek 
isterim ki nasıl ki sefirlerimizin ahvali düşünülerek 

onların maaşlarını tahsiste, bulundukları mevkilerin 
kambiyo farkı nazarı dikkate alınmıştır; bu talebeyi 
de tahsil için hükümet göndermiştir; bunları da sefa
lete duçar etmemek, huzuru fikirle tahsillerine de
vam ettirmek için bulundukları mevkiin kambiyo 
farkını da nazarı dikkate almalıdır. Bu fedakârlıktan 
çekinmemelidir. Onları sefalete düşürmemelidir. 

Şurasını da arz ederim ki muhtelif vekâletlerin 
her birisi masraf ihtiyar ederek bunların başlarında 
ihtimal ki bir iki kişi bulunduruyor. Onlar için de 
fazla bir masraf ediyor. Halbuki biz tevhidi tedrisatı 
kabul ettik. Acaba ihtisas için muhtelif vekâletlerden 
gönderilen talebe ve memurini fenniye için yalmz Ma
arif Vekâleti bütçesine (500) bin lira veya her ne ko
nacaksa bir elden ve bir programa teb'an konulsa iş 
daha ciddi, daha iyi tutulmaz mı? Bu cihete hüküme
tin nazarı dikkatini celbederim. Herhalde memaliki 
ecnebiyede bulunan talebemiz o serbest muhitte iyi 
kontrolde bulundurulmazsa seciyeleri, ahlâkları bozu
labilir. Binnetice milletin kendilerini okutmak için 
sarfettikleri meblâğ müsmir olamaz. Çok rica ede
rim, Avrupa'da, Amerika'da her nerede olursa olsun, 
alelıtlak memaliki ecnebiyede bulunan talebelerimiz 
gayet sıkı bir nezaret, gayet sıkı bir kontrola tabi tu
tulsun ve bunun için - bilmiyorum var mıdır, yok mu
dur? - bu bapta Heyeti Vekile bir talimat tanzim ede
rek bu cihetin nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

Efendim! Sabrınızı suiistimal ettim. Fakat bu, se
nede bir gün olduğu için dertlerimizi dökeceğiz ve ih
tiyaçlarımızı arz edeceğiz. Efendim! Geçen sene 1340 
bütçesinde Başvekâlete merbut olarak bir istatistik 
Müdiriyeti ihdas buyurulmuştu ve bunu Heyeti Ce-
lilenizde kabul buyurmuştu ve sonra muhtelif vekâ
letlerde birer İstatistik Müdiriyetleri vardır. Bunla
rın malûmuâliniz vazifeleri muhtelif şuebata ait muh
telif istatistikler yapmaktır. İstatistikler malûmuâliniz 
devletin aynasıdır. Pek mühim bir ilimdir. Maatteessüf 
şimdiye kadar ehemmiyet vermedik. 

Bendeniz devlette ithalât, ihracat nedir, mebus ol
duğum halde bilmiyorum. Bunu ben gazetelerde oku
yorum. Fakat arzu ediyorum ki Heyeti Celileniz ma
demki geçen sene bu masrafı kabul etmiştir. Bir İs
tatistik külliyatı yapılsın hiç olmazsa bütçeyi tetkik 
ederken, muhtelif kanunlar yaparken bu istatistik
lerden müstefit olalım. Maatteessüf Heyeti Celile-
nizde böyle, malûmat yoktur. Geçen gün lütfen bu hu
susta Maliye Vekili Beyefendi biraz malûmat lütuf 
buyurdular. Onun için gelecek sene bilhassa 1342 büt
çesi bizim elimize gelmeden evvel ben hükümetten 
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çpk rica ederim, bu istatistik müdiriyeti mesaisini gös
tersin ve azayı kirama bir külliyat versin. Aynı za
nkanda istatistiğin bir ihtisas meselesi olduğunu hepi
niz kalbul buyurursunuz. Binaenaleyh her şeyden ev-
v l̂ bu müdiriyet için bir ecnebi mütehassısına ihtiyaç 
olduğunu öyle zannediyorumki, takdir buyurursunuz. 
C|nun için bu Müdiriyeti Umumiyeye bir mütehassıs 
c&lbedilsin. 

Efendiler! Bir noktayı daha arz edeyim. Geçen se
ne Heyeti Âliyeniz daavinin tesrii hakkında bir ka
nun kabul buyurmuştunuz. Çok iyi bir kanundu. Ha-
kfkaten bundan istifade edilmiştir. Fakat efendiler! 
Bjjunun istifadesi yine mahdut kalmıştır. Sebep? Bu-
gjin bunun da saiki teşkilâtı mülkiyenin fenalığıdır. 
B|ugün kendi dairei intiha'biyemde İnebolu Kazasını 
Heyeti Celilenize arz edeyim. İnebolu'nun sek'senye-
di bin nüfusu vardır ve Kazanın merkezine 25 - 30 
sftat uzak olan köyler vardır. Buna karşı yalnız Ka
za merkezinde bir mahkeme vardır. Yirmi'beş saat 
njesafede bulunan bir köylü kaza merkezindeki mah
kemeye- kaç günde gider? Günde sekiz saat gide
cek olursa üç günde gider. Üç günde de döner; altı 
gİin. İki günde orada kalır; zaten evinde yiyecek bir 
ekmeği yok. Bu adam davadan vazgeçmeye mecbur 
olur. Köylü müşkülâta düşerek davadan sarfınazar 
ediyor. Sonra bilhassa Kaza ve hükümet merkezle
rinden uzak olan yerlerde köylü, ağaların ve müte-
neffizanın elinde esir kalıyor. 

I Binaenaleyh büyük bir hüsnüniyetle gerek Meclisi 
Ajinin ve gerek Hükümetin kabul buyurduğu bu teş
kilâttan bilhassa merkezî hükümetten uzak olan yer
ler istifade edemiyor. Sonra öyle nahiyeler var ki yir-
m]i, yirmibeşbin nüfusu, otuz saat arzı vardır. Nahiye 
merkezine onbeş, yirmi saat mesafede köy vardır. 
Diğer taraftan bilhassa şarkta muhtelif yerlerde on-
bfn nüfuslu vilâyetlerimiz vardır. Bin nüfuslu kaza
larımız vardır. Fakat bu teşkilât oralarda da aynen 
mevcuttur. Bu vilâyetler de aynı teşkilâtı haizdir. Di-
ğ(|r taraftan bir kazanın seksen bin nüfusu vardır, 
bir nahiyenin iki nahiye olacak kadar nüfusu vardır. 
Biı nüfusu az olan vilâyetlerde idarei hususiye teş
kilâtı ayrıdır. Baytarı vardır, doktoru vardır, her şay-
si vardır. Memur çok diye acı acı bahsediyoruz. Bu 
teşkilât ile nasıl memur çok olmaz? Memur oldukça 
bütçemizin vaziyeti fena oluyor, diğer memurların 
maaşları da az oluyor, binnetice umumî bir memnu
niyetsizlik oluyor. Onun için geçen sene hükümet gü
zel düşünmüştür. 1341 bütçesinde bir madde ile teş
kilâtı mülkiyeyi tadil için bir salâhiyet istemişti. Fa

kat nedense vazgeçti. Ben kendi kanaatime nazaran 
her şeyi arz edeceğim. Bu defaki seyahatimde şuna 
kanaat ettim ki bu salâhiyeti hükümete vermeliyiz. 
Biz bunu hükümete vermezsek kendi aramızda bunun 
içinden çıkamayız. Onun için hükümet bunu isteme
lidir. Bu teşkilâtı mülkiyeyi bu sene behemahal yap
malıdır. Aksi halde ne memurları tenkis edebilir ve 
ne de yaptığı tensikattan istifade edilir. Çünkü bunlar 
hep birbirlerine merbuttur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kazalar dairei inti-
habiye olmadıkça böyle bir kanun çıkamaz. 

HALİT BEY (Devamla) — O başka meseledir. 
Fakat bu, teşkilât yapmak meselesidir. Kendi şahsî ka
naatim budur. Ben öyle zannediyorum ki Meclisten biz 
bunu çıkaramayacağız. O halde böyle kalmamalıdır. 
Onbin nüfuslu vilâyet seksenyedi bin nüfuslu kaza 
olur mu? Rica ederim. Sonra yetmiş iki tane vilâyet... 
Aynı zamanda şuna da nazarı dikkatinizi celbederim, 
hepiniz burada şikâyet ediyorsunuz ve söylüyorsunuz 
ki idadi tahsili görmemiş valilerimiz vardır. Pekiyi 
rica ederim, yetmişiki vilâyete muktebir vali bulmak 
gayet güçtür. Fakat otuz vilâyete muktedir vali bul
mak pek kolaydır. Onun için Fethi Bey Hükümetin
den bu teşkilâtın bu sene zarfında esaslı olarak tat
bikini ve bilhassa bu meselenin intacını rica ederiz. 
Aynı zamanda arkadaşlar bu teşkilâtı memur azalt
mak için, yalnız teşkilâtı mülkiye için yapacak de
ğiliz. Rica ederim, buraya bakınız burada merkez ku
mandanlığı vardır hazineden maaş alır. Jandarma 
vardır, o da merkezin inzibatiyle mükelleftir, polis 
vardır, onun da vazifesi inzibattır. O da maaş alır. 
Binaenaleyh bu inzibat cihetleri de, tevhidi mümkün 
yerlerde, tevhit edilmeli. O zaman masraf tevhit edil
miş olur ve ayni zamanda hazine de istifade eder. 

Sonra, diğer bazı teşkilâtımız vardır ki hakikaten 
tetkikata muhtaçtır. Ziraat Vekâletinin taşra teşkilâtı, 
geçen gün Vekili Muhteremine arz etmiştim. Bu defa 
gezdiğim yerlerde muhtelif memurlarla görüştüm, zi
raat memurlarını da gördüm. Bazı kazalarda Ziraat 
Memuru hiç yok, bazılarında ziraat mıntıka mektep
lerinden, şuradan buradan çıkmış tahsilli ikinci dere
cede efendiler vardır. Kendilerinden bulundukları ka
zanın kabiliyeti ziraiyesi hakkında malûmat istedim. 
Emin olunuz ki hiç bir şey arz edemediler. Çünkü 
tecrübeleri kâfi değildir. Onun için bu gibi efendileri, 
merkezî olarak toplamalıdır. Onlar her mıntıkayı bil
hassa mıntıka mıntıka gezmelidir. Ben köyden vazgeç
tim. Her yerde mıntıka ismi vardır. Meselâ Daday; 
Azdavay, Araç, Cide, falan filan her mıntıkayı gez-
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meli her mıntıkanın mahsulâtını tespit etmelidir. On
lara göre hükümete raporlarını vermelidir. Halkı ir
şat etmelidir. Kendisi merkezde oturuyor. Atı yok, bir 
şeyi yok. Bu nasıl olur rica ederim? Onun için ince
den inceye düşünmeli ve ona göre teşkilât yapılmalı
dır. Şimdiki şekilde hiç bir fayda yoktur. Keza araç 
kazasında bir orman muamelât memuruna tesadüf et
tim. Kendisine kazası dahilinde «kaç hektar orman 
vardır, bu ormanların cinsi nedir, kaç hizar vardır. 
tstihsalâtı nedir? Diye sordum, hiç bir şey bilmiyo
rum fen memuru bilir dedi. Sen burada iki senedir 
oturuyorsun, hiç merak" etmedin mi? Sen devletin az 
çok maaşını alıyorsun, iki senedir muamelât memu
rusun devletin iyi kötü sekizyüz - bin kuruş maaşını 
aldın. Az veyahut çok. Hiç merak etmedin mi?» de
dim. Fakat bu şekilde rica ederim iş yürür mü? 

Sonra arkadaşlar, malûmu âliniz bilhassa biz yal
nız büyük işleri çok düşünmeye alışmışızdır. İşleri 
heyeti umumiyeden muhakeme ederiz, fakat bazı te
ferruat vardır ki o teferruat ihmal edilirse umumu dü
şünmek kâfi gelmez. Muvaffakiyet için kâfi değildir. 
Biz de bilhassa ordu da bir kumandan alay kuman
danı, fırka kumandanı neferin aptesthanelerine kadar 
gider, uçkurunu nasıl bağladığına bakar. Biz benim
semeyiz. Başka vaziyete, teferruata ehemmiyet ver
meyiz. Bir kazada kaza kaymakamına sordum. Vali
lik bekliyor efendim. Beyefendi kazanızın varidatı ne
dir? dedim. Bir milyon liradır dedi. Peki masrafınız 
bir milyondan fazla. Sonra gittim, mal müdürü beyle 
görüştüm. Yüzyetmişbeşbin lira varidatım vardır. 
Yirmi bin lirası bakayadır dedi. Demek ki yüzelli bin 
lira varidatı vardır. Bu kaymakam bey ki, - valilik 
bekliyordu - üç senedir kazada oturuyor, mal müdü
rü ile daima temasta, meclisi idarede beraberler, bu
na hiç merak etmemiş mi? Vazifesi yalnız kâğıtları 
havale etmek midir? 

Sonra arkadaşlar İnebolu'da, tabiî iskele olmak 
dolayısıyle harice çıkan bir çok hayvan vesaire var
dır. Bunlara bakmak için bir baytar memur edilmiştir. 
Baytarla görüştüm. Sizin kazanızda hayvan hastalığı 
var mıdır? dedim. Efendim! Filân köyde hayvan has
talığı var, emir aldım gideceğim dedi. Ne yaparsın de
dim, inek aşılarım, dedi. Alât ve edevatın mükemmel 
midir, dedim, bana izahat verdi : Vilâyet dahilinde 
bilhassa serom zerketmek için iki alet vardır dedi. 
Pekiyi! Kastamonu vilâyetinin 420 000 nüfusu vardır. 
Yirmisekiz kazası vardır, olur ki dört kazada hayvan 
hastalığı çıkarsa bu iki aleti hangi birine gönderirsin? 
Teferruatla iştigal etmiyoruz, bunu misal olarak söy

lüyorum. Halbuki 1338 - 1339 senelerinde hayvan 
hastalığından dolayı Kastamonu vilâyeti yüzbine ya
kın telefat vermiştir. Memlekette hayvan kalmamıştır. 
Diğer taraftan Heyeti Celileniz bu kadar masraf yapı
yorsunuz. Çiftçiye alet, edevat ve hayvan satınalmak 
için hayvan hastalığı için bir çok para veriyorsunuz. 
Tetkiksizlik yüzünden neler oluyor; haberiniz yok. 
Bunlar hep birbirine merbut şeylerdir. Hakikaten Kas
tamonu'ya geldim. Baytar müdürü umumisini gör
düm ve sordum, arkadaş! Senin müdüriyetin dahilin
de iki tane mi memur, iki tane mi alet var dedim? 
Bana alât defterini açtı, yeni gelenleri de gösterdi. Üç 
tanedir, fakat birisi kırıktır, iki aletim vardır, dedi. 
Diğer kazalar da tevessül ederse bir kazaya gider üç 
tane göndermek lâzım gelir. Bunlar, rica ederim ufak 
tefek masraflardır. Geri tarafta lüzumsuz bir çok yer
lere masraflar yapıyoruz. En hayati, köylünün haya
tiyle alâkadar olan mesaide ufak masarifi arıyoruz. 
Bu teferruat, basit şeylerdir. Fakat bunlar büyük neti
celer temin eder. Maruzatım bundan ibarettir. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Arkadaşlar! Bu se
ne bize tevdi edilen bu bütçeyi elimize alıp tetkik et
tiğimiz zaman, evvelâ muayyen bir sistem dahilinde 
tertip ve tanzim edilerek verildiğini görmüşümdür. 
Bugünkü muhterem heyeti vekilemizin malî ve ikti
sadî sistemi nedir? Acaba bu memlekette saye mi ser
mayeye mi kıymet vermek istiyorlar? Yoksa haki
katen dedikleri gibi bir mektebi iktisadî olan etatize 
mi etmek, nasyonalize mi etmek istiyorlar? Bunu an
lamak istiyorum. Sarih bir ifade ile kendisini bu büt
çede göremiyoruz, eğer muayyen bir sistemi olmuş ol
saydı, muayyen prensipler dahilinde cevap vermek çok 
sehil bir şey olurdu. 

Ondan sonra Muvazenei Maliye Encümeninin ten
kidine gelelim. Hakikaten Mazbata Muharriri Muh
teremi bütçeyi tetkik ederken hakayıka daha ziyade 
takarrüp etmek gördüğü ve gördüğü kadar da gös
termek istediği anlaşılıyor. Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatasının son satırlarında 1340 senesi büt
çesinin açığını kırk milyon küsur lira ile ifade ediyor. 
Arkadaşlar! Bu açığın heyeti umumiyesi 1340 senesi 
teklifatı dahilinde değildir. Tahminen bütçenin mik
tarı yüzkırkmilyon olduğuna göre yüzde onu, yani 
ondört milyon lirası 1340 senesinde eda olunamıya-
cak, 1341 senesine devredilecektir. Fakat arkadaş
lar 1341 senesine devrolması demek - bunun bir ma
nası vardır - yani bütçenin açığı yine açıktır. Yalnız 
yük 1340'tan 1341 senesine devrolunmuş demektir. 
Varidattan masarif tenzil olunca, o halde 1340 senesi 
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bütçesinin açığı kırk, elli milyonu yine bulacaktır. Bu
na düyunu sabıkadan dolayı faizleri de zammedecek 
olursak o zaman açık altmış, yetmiş milyon olur. 

Arkadaşlar! Rakamın belagatı katiyesi hepimizi 
titretecek bir derecededir. Bahusus görüyoruzki, yeni 
seneye devri feyiz ve rifat sebebiyle değil, borç, yük, 
ağırhğıyledir. Bunu nasıl ifa edeceğiz? Üç yol var
dır, bunun üçüncüsünü kimse bulamamıştır. O da va
ridatı tezyit etmek, yahut masrafı tenkis etmek. Mü
saade ederseniz birer birer bunları haddei tetkikten 
geçireceğim. Varidatımızı tezyit ederek biz bu derde 
çare bulabilir miyiz? Yani bütçemizin açığını tenkis 
edebilir miyiz? 

Arkadaşlar! Hepiniz biliyorsunuz ki, bütçenin açı
ğını tenkis etmek memleketi refaha, huzura, sükûna 
sevketmek demektir. Bunun varidatını tezyit etmek 
suretiyle imkânı var mıdır? 

Arkadaşlar! Borç bir yüktür onu taşıyacak olan
lar, mükelleflerdir. Mükellefle, yükü nispet edebiliriz. 
Muvazene Encümeni mazbatasında bizim köylümü
zün yani mükellefinin taşıdığı yükün az olduğunu, bu
nu nüfusa nispet ederek söylüyor. Diğer bir milletin 
efradıyle burada mukayese yapıyor. İngiltere'de onal-
tı, Fransa'da yedi illi... Gösteriyor. Pek basit bir 
şekilde anlarsınız ve görürsünüz ki sıhhati yerinde bir 
adam daha fazla yük taşıyabilir. Ötede alil, zayıf, bi
çare bir adam kendisini taşıyamaz. Binaenaleyh nüfu
sa göre olan nispet doğru değildir. Yine burada bi
zim Muvazenei Maliye Encümeni daha sarih bir ifa
dede bulunuyor ve diyor ki, «ilmi malice bir ferdin, 
bir milletin tabi bulunduğu sıkleti tefrikiye derece ve 
nispetini doğru ve hakikî bir surette gösterebilmek 
için, iradı seneviyi bilmek şarttır.» 

Arkadaşlar! Muvazene Encümeni burada hakika
ti gösteriyor, doğrudur, bunda beraberiz. Fakat ikin
ci cümleye bakınız. Nasıl beyanı mütalâa ediyorlar! 
(Senelik hâsılatı teklifiye ile birlikte bu hâsılatın men-
baı olması lâzım gelen iradı millî hakkında sahih ve 
ihticaca salih malûmat ve erkama malik olmadıkça 
sıkleti teklifiyeyi hakkıyle tayin mümkün olamaz.) 
Memleketimizde ise şimdiye kadar maalesef iradı 
millî senevi miktarını gösterir ihsaiyat tertip edilme
miştir. Yalnız bu hususta takribi olmak üzere serveti 
gayri menkule ve menkuleden mütevellit irat ile me
murin, amele, serbest meslekler, sanayii ve ticaret er
babının iradı senevileri mecmuunu bazı müdekkikle-
rimiz yedi, sekizyüz milyon lira raddesinde hesap et
mişlerdir. 

Arkadaşlar! Burada Muvazenei Maliye Encümeni 
ile birleşemiyoruz. Çünkü efendiler! Maliye esası 

değişmiştir. Eski maliye esası iflâs etmiş bir ilimdir. 
O, saltanatlara göre bir ilimdi, demokrasiye göre ira
dı malî, iktisadı millînin bir şubesidir ve şubesi ol
malıdır. Binaenaleyh demokrasi kavaidine göre bir mil
letin iradı mükelleflerin, teklifata ait olan kısım ve 
mesleklerin yekdiğerine olan nispeti değil, say'dan hâ-
sıi olan irad yani istihsaldir. İstihsal ile nispet edilir. 
Şimdi arkadaşlar, sizinle birlikte istihsal nispetini na
zarı itibara alalım. Gösterilen rakamda en noksan 
olarak Balkan hükümetlerini gösteriyorlar ve Balkan 
hükümetlerinin teklif atı üç lira oluyor. Fakat arka
daşlar, bir kere insafla düşünelim. Onlar ne surette 
iktisadı millîye hizmet ediyor? Bulgaristan'ı misal al
mış olsak, istihsali milliyi tezyit etmek için yaptıkları 
istihlâk ve istihsal kooperatifleri binleri geçiyor. Millî 
sermaye ile teşekkül etmiş olan bankalar ise bunlar
dan kat kat fazladır. Binaenaleyh bir kere onların is-
tihsalâtına bakalım, ne haldedir? Sonra bizimkine ba
kalım, bizimki ne haldedir? Arkadaşlar! görüyoruz ki 
ve nispet edecek olursak anlıyoruz ki, istihsalâtımız 
maatteessüf günden güne bitiyor. Bu Devletin, bu mil
letin işleriyle meşgul olmuş büyük bir adam diyorki, 

" Türk, rakamı sevmez. Eğer Türk, rakamı sevmiş ol
saydı birçok felâketlerin önüne geçerdi. Yine bakıyo
rum maatteessüf o haldedir. Sevahilde olan yerleri 
söylemiyorum. Çünkü orada ahali geriye çekilmişler
di. Muhacir olmuşlardı. Yunan gibi bir düşman var
dı. Tabiî varidatı azaldı. İstihsalin neticesi meselâ 
Sivas'ta; bundan evvel kaç tane mekik işliyor, halı 
yapıyordu? Bugün kaç tane kalmıştır? Rica ederim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hiç yok!.. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Bugün sahilde 
olan kısımdan, meselâ incir ve üzüm istihsalâtını na
zarı dikkate alınız. Bize ne kalıyor? Harice ne gidi
yor? Bununla bu istihsal devam edebiliyor mu? Arka
daşlar! Daha diğer rakamlara bakınız, hariçten gelen 
ve bir de dahilden işleyen kısımlara bakınız uzağa 
da gitmeyin. Yalnız bir tetkik gözüyle şu caddeden 
yukarıya çıkmak herhangi bir istihlâk merkezine bak
mak bize hakikati görmek için kâfi gelir. Efendi
ler! Ecnebi pazarlarında değil, kendi metamızın ken
di pazarlarımızda bile bulunmadığını gözle görür ve 
elle hissedersiniz. Ecnebi malları günden güne çoğal
maktadır. Şuradan yukarıya doğru çıkınız, Karaoğ-
lan Çarşısına doğru bütün dükkânlarda gördüğünüz 
tenekelerin içindekiler bizim değil efendiler, maat
teessüf ecnebi malıdır. Bizim öz malımız vardır. Pey
nirimiz vardır. Üzümümüz vardır. Bunlar bitmedi. 
Geçen gün maatteessüf bir dükkâna girdim. Bir çu-
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val içindeki fasulyeye tanımadığım, fasulye idi. Sor
dum, bu nereden geliyor dedim? Hindistan'dan geli
yor, dedi. Bunu bilmiyorsanız arkadaşlar, gidiniz 
fasulyeyi görünüz, felâketin büyüğü budur. Nimet ma-
ğazasındadır görünüz. Hindistan'dan fasulye geli
yor, mamul eşya değil! Haydi sermayemiz, ilmimiz, 
hünerimiz kifayet etmiyor. İnce kumaş yapamıyoruz 
diyelim. Arkadaşlar! Topraktan çıkan anlımızın teri 
gıdamızdır. Bu buğdayı da hariçten getiriyoruz. Bu 
yol nereye gider, bunun akıbeti ne olur efendim? Hiç 
söylemeye lüzum yok. Bu kendi kendini gösterir. 
Buna birinci sebep bütçenin açık olmasıdır. O halde 
esasen istihsali az olan ve kendini götüremiyen bu mil
letin omuzuna bir miktar daha yük koyarsak bunu ta-
şıttıramayız. Yani varidatımızı tezyit edemeyiz. 

O halde arkadaşlar, ikinci çare kalıyor. Varidatı 
tezyit edemediğimiz için masrafı tenkis ^dececeğiz. 
Yoksa bizim için malî, iktisadî iflâs hazırdır. Bunun 
önüne geçmek ancak ikinci bir tarzda olacaktır. Ar
kadaşlar! Bunu tetkik edelim, imkânı var mıdır, yok 
mudur? Yani masrafı tenkis etmek suretiyle bu der
de çare bulabilir miyiz? Çare vardır arkadaşlar, o da 
bütçeyi bir inkılâp bütçesi addedersek mümkündür. 
Fakat inkılâp bütçesi addetmediğimiz takdirde çaresi 
yoktur. 

Arkadaşlar! înkilâplar, isimlerin, unvanların hatta 
siyasî kanunların tebdili değil bütçelerin tebdilidir. 
Bir kere İmparatorluk devrindeki bütçe ile bu devirde 
olan bütçeyi - müsaadenizle - tetkik edeceğim, ten
kit edeceğim ve rakamla irae edeceğim, imparatorluk 
devrindeki bütçe ne idi? Arkadaşlar! İmparatorluk 
devrinin bütçesi ekserisi müstahsil bulunan adamlar
dan vergi namıyle alınan parayı bir yere yazıyorlar
dı ve ona varidat diyorlardı. Varidat ekserisi müs
tahsil olan bir kısım halktan alınan paraydı. Karşısın
da bir sütun vardı. Memura ve askere verdiği para
yı da o sütuna yazıyordu. Ona da masraf diyorlar
dı. İşte arkadaşlar, Hükümet köylüden, reçberden, 
müstahsil olan kısımdan aldığı parayı memurlarına, 
askerlerine veriyordu. Bir de bugünkü bütçeye baka
lım. Bugünkü bütçe ne yapıyor? Bugünkü bütçe me
murlara bütçenin yüzde ellisini veriyor. Daha otuzse-
kiz milyon kadar bir miktar berrî ve bahrîi asakire 
veriyor. Bu da arkadaşlar tam yüzde yirmibeş tutar. 
Yüzde elli memura, yirmibeş askere yüzde yemişbeş, 
ki yine eski devirdeki gibi memur ve asker maaşıdır. 
Geride kaldı yirmibeş, bu yirmibeşin de müsmir bir 
kısmı, hatta geçen sene İmar ve İskân dahil olduğu 
halde imara ve açıkta olanların iskânına tefrik edildi-

ş ği halde onlar da yine maalesef harcırah, memurin 
maaşı diye bir yere verilmişti. Asıl müsmir olan kıs
mı ki, pek az sarf edilmiştir, imarı acaba arzu etmi-
yorlarmıydı ki, İmar ve İskân Vekâleti kaldırıldı? 
İmarı istemeyen bu memleketin imanlı evlâdı olur 

j mu? Maksat masrafın bir kısmını tenkis etmekti, yok-
i sa başka bir gaye için değildi. Yani memur az ol

sun yükün bir kısmı hafiflesin. Binaenaleyh arkadaş-
I 1ar, esas itibariyle bütçemiz eski bir tarzdır ve bir 

yüktür ve bu yükü hafifletmek imkânı var mıdır? Var-
; dır arkadaşlar, hiç merak etmeyiniz ve bunu hiç sor

mayalım. İnkılâbı yapan bu millet bunun da çare-
•; sini bulacaktır. Bunun için evvelemirde sizden rica 
; edeceğim. Sizden istirham edeceğim ve siz fedakârlık 
i edeceksiniz ve ilk adımı siz atacaksınız, yani ruhu 

tebdil edeceksiniz, evvelâ mebusan tahsisatı fazladır. 
Arkadaşlar! Evvelki bütçe ile mukayese ediyoruz. Et
tiğimiz takdirde eski İmparatorluk bütçesinden tenzil 
ediien miktarın aşağı, yukarı onda dokuzunu alıyoruz. 
Geri tarafta milletin hakikî işleriyle meşgul olan bir
çok memurlar vardır. Onlar eski bütçeye nazaran 
onda üç, nihayet onda dört alıyor, biz de onlarla 
hemhal olalım. Tahsisatımızı bir parça tenkis edelim. 
Eğer bu fedakârlığı nefsimizde görüyorsak ve eğer 
hakikaten bütçe - size kırık dökük ifademle arz ettiğim 

| gibi - vahim ise; 

\ ALİ SAİP BEY (Kozan) — Meclis maaşı bütçeyi 
kapatır mı acaba? 

1 MUAMMER BEY (Devamla) — Müsaade buyu
run, çok iyi oldu sorduğunuz, ona cevap vereceğim. 

; Efendim, muhterem Ali Bey, kapatır diye söylemiyo-
; rum. Ruhu tebdil edelim diyorum. Evvelemirde bu-
| radan başlayalım. Buradan biz başlamazsak diğerine 
j sözümüz geçmez. 
i . 
i İkincisi, ordu masrafını tenkis edeceğiz. Bunun 
| imkânı var mıdır? Vardır beyim. Çök tehlikeli bir 
! yerde bulunuyoruz, çok nazik bir mevkideyiz. Bütün 
! dünyanın fatihleri bizim mukaddes yurtlarımızı, top

raklarımızı çiğnemek için hazırdır. Onu iyi biliyorum 
arkadaşlar, pekâlâ nasıl olur da ordunun masrafını 
ne suretle tenkis edeceğiz? Orduyu bütün milletin ma
lı yapmak istiyorum. Demokrat ordusu, halk ordusu 
yapmak istiyoruz. Evvelce imparatorluk ordularına 
bakınız. (Gürültüler) Müsaade buyurun, kabasını ya
pacağım. (Handeler) İmparatorlukta orduya başka 
bir nazarla bakarlar, onu milleten ayrı tutarlardı. 
Bizde değil, bütün dünyada böyledir. Biz de bünyeyi 
değiştirmekten başka çare yoktur. Bünyeyi değiştire
ceğiz halk fırkası gibi. 

173 — 



I : 48 5 . 2 . 1341 C : 2 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Askerlik cihetinden 
yandın; 

MUAMMER BEY (Devamla) — Söyleyebilirim, 
yanıp yanmadığımı tarih gösterir. Arkadaşlar! Askerin 
ayrı bir kışlası olur. Ayrı bir yeri olur. Ayrı vazaifi 
Vardır. Halk fırkası halk orduları halkın içerisinde 
olur. (Açık söyleyiniz, anlaşılmıyor sesleri) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Faşist usulü; 
MUAMMER BEY (Devamla) — Söyleyeceğim, 

bir iki dakika müsaade buyurun. (Handeler) (Devam 
Sesleri) 

Ezcümle ordunun bir çok vazaifi vardır ki; o va-
zaif millet ve devlet işidir. Ahzı asker şubeleri büyük 
birer kısımdır. Ondan sonra birtakım levazım heyet
leri, idare heyetleri vardır ki bunlar arkadaşlar, de
min söylediğim gibi milletin kendine terk edilir mas
rafın büyük bir kısmı kapanır bunun başka suretle 
imkânı yok. 

Üçüncüsü : - Yavaş yavaş derece çıkıyorum - da
ha çok mühim. O da mmhassesatı zatiye. 

İ ALİ SAİP BEY (Kozan) — Ordu meselesini anh-
yamadık. Kuvayi Milliye teşkilâtını mı teklif ediyor
sunuz? 

MUAMER BEY (Devamla) — Daha siz ne isti
yorsunuz arz edeyim. (Devam sesleri) 

ALİ RIZA' BEY (İstanbul) — Yani ne gibi bir 
iteşşiyât yapacaksınız? Onu anlıyahm. 

REİS — Efendim! Hatibi serbest bırakınız, söyle
din. Devam Muammer Bey. (Devam sesleri) 

MUAMMER BEY (Devamla) — Ne söylediğimi 
ve ne söyleyeceğimi iyi bildiğini için sıkılmam, şaşır
mam. İstediğiniz kadar uzatınız, ben cevap vereyim. 
Müzakerenin uzamasından rahatsız olmazsanız ne ka
dar olursa olsun söylerim. (Devam sesleri), (İstifade 
ediyoruz sesleri) Ordu hususunda ordunun iki kısmı 
olacak. Birisi kadroları, onlara makûl bir tertip yapı
lıyor. Kadrosunda bir de muvazzaf kısmı vardır. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstaöbul) — Bir 
taraftan kadrolar duracaktın diğer taraftan da (effec-
tifini) nasıl tezyit edeceğiz? Diyorsunuz. Bu iki şey 
nasıl kabili istihsaldir? Bunu anlamak istiyoruz. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Efendim! Benim 
söylediğim şudur. Zannedersem bunda sarahat var
dır. Eğer anlayamadığınız cihetler varsa arz edeyim. 
Orduda bir ikinci kısım teşkilât vardırki, bu kısım 
teşkilâtları hükümete ve belediyelere terk etmelidir. 
Onlar da; ahzı asker şubeleri, idare ve levazım heyet
leridir ki, bunlar millete ait olan kısımlardır. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Bunlar olmazsa ordu 
aç kalır. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Yani Kuvayi Milliye 
Teşkilâtı gibi. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Hayır; Kuvayi 
Milliye Teşkilâtı gibi değil, 

KILIÇ ATİ BEY (Gaziantep) — Geri hidematını 
değiştirmek istiyorsunuz. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Üçüncüsü efen
dim, ahzı asker muamelâtını bitirdikten sonra bugün
kü muhassesatı zatiyenin de bu milletin altından kalk
ması imkânı yoktur. Hepimiz ferden ferde düşünür
sek, bütün ailemizin içinde muhassesatı zatiyeden pa
ra alanlar vardır. Fakat arkadaşlar! Bu parayı verme
mek suretiyle biz masrafımızı tenkis edemeyiz. Mas
rafımızı tenkis edemedikten sonra müsmir ve nafi bir 
şeye de sarf edemeyiz ve istihsal memlekette artmaz. 
Onun için bu millet büyük fedakârlık etmiştir. Bir 
çok mahrumiyetlere katlanmıştır. Bu mahrumiyetlere 
katlandığı gibi herkes, olanı olduğu gibi kabul etmek 
mecburiyetindedir. Maziye, bir kalem bir sünger çek
melidir. Memurlara da ayrıca tebliğ etmeliyiz. Onlara 
demeliyizki, bugünkü muhassesatı zatiyeyi idâme et
mek imkânı yoktur. Devlet bütçesinin haricinde me
mur sendikaları gibi hususat ile uğraşmalıdır. Büt
çede yalnız kalacak olan kısım, müstahsile ait olan ve 
istihsale vesile olan kısımdır. O halde bütçe nasıl olur? 
Yeni bü£çe köylüyü müstahsili şevkle çalıştıracak ve 
istihsal şevkini heyecanını artıracak bir tarzda olma
lıdır. Ben bunları söylüyorum ya kabili tatbiki veya
hut değildir. Mesele köylünün şevk ve heyecanını ar
tırmaktır. İstihsal şevk ve heyecanını verip de bütçe
mizi tanzim etmedikten sonra salah ve felah ümidi 
yoktur. Efendiler! Bugünün gençleri ve bugünün mü
nevver olan sınıfları bilmelidir. Onlar maalesef dur
dukları yerleri bilmiyorlar. Bugünkü münevverlerin 
hepsinin gözü biçare fakir olan köylünün tek bir ökü-
züyle istihsal ettiği şey üzerindedir. Bu maaşla, bu 
muhassesatı zatiye ile bugünkü gençlere kurtuluş yeri 
yoktur. Arkadaşlar! Ben de biliyorum çok zayıf yer
lere dokundum. Evvelâ şahsımızdan başladım. Sonra 
büyük bir cinayet işledim, ordudan muhassesatı zati
yeden bahsettim. Arkadaşlar! Bunların hepsi zayıf 
noktalardır. Fakat arkadaşlar, düşünelim, bir inkilâp 
yaptık. Bugün bu inkılâbın yaşaması lâzımdır. Bunu 
yaşattıracak doğru olan bir bütçedir. Bu güzel vata
na bakarsanız, orman, madeni, yaylaları, bütün tar
laları ile beraber feyiz ve saadet fışkıran bir yer ol-

\ ması lâzımdır. Bir de halkına bakınız. Efendiler! İçi-
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mizden her hangi birisiyle temas ederseniz ediniz, 
mektebine gidiniz, hepsinin zekâsı, kabiliyeti birdir. 
Ben size bütün mevcudiyetimle söylerim. Arkadaşlar! 
Altı ay bütün milletin arasında gezdim hepsinin arzu
su çalışmaktır. Bu millet, çalışmasını isteyen bir millet
tir. Bir tane sefil varsa o, bizden değildir. Rakam
ları istatistiği ben size söylüyebilirim. 

Şimdi Ticaret Vekili Bey burada idi. Amerikadan 
amele getirtmek istiyorlar. Rica ederim, sorarım size, 
kaç kişi müracaat etmiştir? Halbuki âli tahsil görmüş 
olanlardan Amerikaya gitmek üzere dörtyüz bu ka
dar kişi müracaat etmiştir. Ziraat Mektebinin maki
nist sınıfı açıldı. Yirmibeş kişi alacaklardı. Yüzelli ki
şi müracaat etti. Efendiler! Bunun bir manası vardır. 
Bu millet çalışmak istiyor. Efendiler! En büyük şey 

bu adamları işe yerleştirmektir. Efendiler! Her hangi
si olursa olsun bu vatanda işleyecektir. Bunun için de 
istihsalâtı tezyit etmek ve sermaye bulmak ve vasıtai 
istihsali artırmak lâzımdır. İstihsalâtı artırmak için de 
bütçeyi muntazam yapmak lâzımdır. İstihsal olmazsa 
millet olmaz, istihsalin artması için de kâr lâzımdır. 
Kâr olmazsa istihsal olmaz, Binaenaleyh başka sö
züm yoktur. 

REİS — Söz isteyen kalmamıştır. Hükümeti ve 
Muvazenei Maliye Encümenini dinlemek lâzımdır. 
Ekseriyetimiz kalmamıştır. Akalliyetle de müzakereye 
devam etmek doğru değildir. Onun için Cumartesi gü
nü saat birde içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5,15 
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