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BİRÎNCl CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 1,0 

RElS — Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır : 

Kırksekizinci İçtima 

5 Şubat 1341 Perşembe 

i! Birinci Celse 
I Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zibtı sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahalle havale olundu. 

I Kanunu esasinin 48 nci ve 49 ncu maddelerin 
lilzumu tefsirini mutazammm sabık Muş Mebusu 
Mehmut Esat Beyin takriri hakkında Kanunu Esasi 

ıcümeni mazbatası kiraat ve kabul edildi. 
Badehu Ticaret Vekili Ali Cenani Beyin talep ve 

teklifi üzerine zahire, un, kepek ve emsalinin meni ih

racı hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine baş
landı ve cereyan eden müzakere neticesinde mezkûr 
lâyiha hükümetçe istirdat edildi. Müteakiben 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihasının mü
zakeresine geçildi ve bir müddet müzakereden sonra 
berayı teneffüs celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Refet Bey tarafından kuşat edilerek Muvazenei 

Umumiye Kanunu Lâyihası müzakeratına bir müd
det daha devam olunduktan sonra Cumartesiye top
lanmak üzere içtimaa nihayet verildi. 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalaa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Zabtı sabık aynen kabul edil
miştir. 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkatinin 

bkzı maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası 
(\l608) 

;| REİS — Müdafai Milliye Encümenine havale 
ejlildi. 

Mazbatalar 
\ 1. — Aşarın ilgasiyle yerine ikame olunacak 

vftrgi hakkında Başvekâletten mevrut (1/505) numa-
lı kanun lâyihası ve Kav anini Maliye ve Mu

vazenei Maliye Encümenleri mazbataları, 
REİS — Ruznameye alıyoruz, 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLÎK 
EŞEY (Kângırı) — Efendim; bu tab edilmiştir. Şimdi 
tevzi edilecektir. Varidat ve masraf 'bütçelerine geçe
bilmek için her halde en evvel müzakere edilecek ka
ntin bu kanundur. Malûlin kanunundan sonra bu ka
nunun müzakeresini rica ederim. 

| REÎS — Efendim; zaten Encümen tarafından 
rrfüstaceliyet teklifi vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim usulü 
müzakere hakkında söyleceğim. Müstaceliyet kararı 
verilirse bir defa müzakere olunacak demektir. Hal
buki bu kanun ehemmiyetli bir şeydir. Maliye Ve
kili isterse tercihan kararını verelim. Müstaceliyet ol
masın, iki defa müzakere edelim. Çünkü memleketin 
en hayati ve en mühim kanunudur. Müstaceliyet 
kararı ile bir yanlışlık yapmayalım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müstace-
len ve tercihan... 

REİS — Efedim; evvela Encümenin teklifi veç
hiyle müstaceliyetle müzakeresine reyinize arz edece
ğim. Müstaceliyeti kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyetle 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Maliye Vekili Varidat ve masraf bütçelerine geçe
bilmek için bu aşar kanununun tercihan müzakere
sini teklif ediyor. Bu kanun tab ve tevzi edilmektedir. 
Malûlini guzat kanununun müzakeresinden sonra bu 
kanunun müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini 
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kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Takrirler 
1.- — Rize Mebusu Ali Beyin; Osmanlı impara

torluğuna ait posta pullarının mevkii tedavülden re
jiyle yeni pulların tesrii tabı temenniyatına dair tak
riri (4/148). 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

2. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin; An
kara'da Şengül Hamamı caddesinde vaki emlâki milli-
yeden beş bin metre murabbaı arsanın himayei etfal 
cemiyetine terkedilmesine dair olan teklifi kanuni
nin müstacel ruznameye alınması hakkında takriri. 

REİS — Vardır. Okunacak: 

Riyaseti Celiieye 
Ankarada Şengül Hamamı caddesinde emlâki mil-

liyeden olan beş bin metre murabbaı arsanın hima-

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

REİS — Efendim; söz mazbata mulıarrirmindir. 
'Başka söz isteyen yoktur. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Muhte
rem arkadaşlar bir haftadan beri bütçenin Heyeti 
Umumiyesi hakkında cereyan eden müzakerat ben
denize şimdiye kadar on bir hatibin mütalâa ve ten-
kidatını dinlemek fırsatını bahşetti. Muhterem hatip
lerin vaki olan mütalâa ve tenkitlerini Muvazenei Ma
liye Encümeninin kemali ehemmiyetle takip ettiğin
den ve bazı aksamda da mütalâalarına iştirak ettiğin
den de emin olabilirler. Meselâ, memurinin keyfiyet 
ve kifayetlerine ehemmiyet verilerek miktarlarının 
tenz'ü, keyfiyetlerinin tezyidi, memurin kanunu ile 
devair kadrolarının lüzumu tespiti, tanzimatı dahili
yemizin ve taksimatı mülkiyemizin ihtiyacı hakikiye 
göre esaslı bir surette tespiti, memuriyetlerde meslekî 
ihtisaslara riayet lüzumu, tahriri nüfus, kambiyo buh
ranına karşı tedabir ittihazı, ticareti hariciye muvaze
nesinin ıslahına sureti ciddiyede çalışmak, kavaninin 
tamamii tatbiki, bazı mikyasatın tevhidi, Muhassesatı 
Zaityede tasfiye ve ıslahat icrası, memaliki ecnebiye-
de tahsil ve terbiyede bulunan talebemizin umumî 
kontrolü; saydığım bu mevat, Encümenimizin iştirak 
ettiği mevat cümlesindendir. Bu mesai'e Encümen 
mazbatasında bütçe heyeti umumiyesine dair oian ilk 

yei etfal cemiyetine terkedilmesine dair olan lâyilıai 
kanuniye bir maddeden ibarettir. Mevsimi inşaat 
gelmiştir. Vaktinde inşaata başlanabilmesi için kanu
nun biran evvel müzakeresi icap etmektedir. Bina
enaleyh lâyihai kanuniyenin müstacel ruznameye 
alınmasını teklif ve rica ederim. 5.2.1341 

Kırklareli Mebusu 
Doktor Fuat 

REİS — Efendim; bu kanunun müstaceliyetle 
müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

3. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin; Yunanlı
ların Garbi Trakya'da son dereceye varan mezalimi
nin ref'i hakkında temenni takriri (4/149) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

maruzatımda temas edilmiştir. Binaenaleyh bunlara 
dair yeniden izahat arzı suretiyle tasdiden içtinab edi
yorum. 

Yalnız memurin adedi dolayısıyle hasıl olan bir 
sui tefehhümü izale için müsaadelerinizi rica edece
ğim. Malûmuâlileri olduğu üzere ilk defa memurin 
adedini arz ederken 1340 senesinde (64 951)'i memur, 
(6 303)'ü müstahdem olmak üzere mecmuunu (71 254) 
olarak arz etmiştim. 1341'de (69 415)'i memur, 
(7 809)'u müstahdem olmak üzere mecmuu (77 224) 
tür. Bendenizden sonra kürsüyü işgal etmiş olan muh
terem arkadaşımız Ergani Mebusu İhsan Hâmit Be-
yeefndi matbu bütçenin «V»1 cetvelindeki erkamı ta
hattur ve nazarı dikkate alarak - ki o erkam da 1340 
senesinde «74 477» ve 1341 senesinde de «79 073» 
olarak gösterilmiştir - bu aradaki farkı işaret buyura
rak bunun bir defa daha tetkikini ihtar etmişlerdi. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Rica ettim efen
dim. 

SAKİR BEY (Devamla) — Encümenimiz, bunun 
üzerine bir defa daha tetkik etti. Müfredatı üzerinde 
icra etmiş olduğu tetkikatın sıhhatinden emindir. «V» 
cetveli kendisinin dahi malumu olmasına rağmen tet-
'kikat neticesini Heyeti Celiieye arz etmekle mükellef 
olmak; esas itibariyle Encümenin vazifesi idi. Efendi
ler; esasen müfredat cetvellerini tevzi ediyoruz. Bü
tün arkadaşlar; memurin adedini tetkik ve.kontrol 
edebilirler. Mamafih aradaki farkı şu suretle izah ede-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 
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bijlirim. Matbu cetvelde; Maarif memurin ve müs
tahdemini adedi bizim bulunduğumuz miktardan hay
li i fazladır. 1340 senesinde - cetvelin gösterdiğine na
zaran - «10 915» ve 1341 senesinde ise «12 585» gös
terilmiştir. Bizim müfredat cetvelinin yegân yegân tet
kikinden aldığımız netice 1340 senesinde «7524» ve 
1341 senesinde ise «10 475» olduğu yolundadır. Ara
daki fark ise muvakkat muallimler ve bazı kurların 
tefrik edilmiş olmasından ileri geldiğini zannediyo
rum. Bunlardan mâda arada cüzî farklar mevcuttur 
ki bunlar da muhtelif noktai nazarlardan tetkikatı 
icra edilmiş olduğu içindir. Meselâ : Müstahdemin 
miktarı bazılarında zikredilmemiştir. Meselâ Ziraat 
bütçesinde bunların miktarı «,1243» dür ki, bunlar 
matbu cetvelden hariç bırakılmıştır. Bizim ilâve su
retiyle bulduğumuz rakamın zammı Encümeni bir de
fa daha teyit ediyor. Ümit ederim ki, bu teyidatın En
cümenin tetkikatını ciddiyetle ifa etmiş olmadığı şek
line şüpihe izhar etmiş olan Mebusu muhteremi ikna ve 
;bu suretle kendilerini tatmin eder. 

Sonra efendim; bazı hatipler bütçenin tehir edil
diğini ve Heyeti Âliyenize geç sevk edildiğinden ba
hisle serdi tenkidat ettiler. 

Filvaki bütçemiz; gerek Encümenin mazbatasın
da, gerek burada vâki olan maruzatımızda da itiraf 
ettiğimiz veçhile bazı mertebe teehhürden kurtulama
mıştır. Fakat teşrinisani iptidasında Encümen intiha-
batınm teceddüdü ve bunun neticesi olarak Muvaze-
niü Maliye Encümeninin de teşekkülünün biraz teeh-
hfirü, teşrinisani nihayetlerine doğru da Heyeti Hü
kümette vukua gelen tebeddülü nazarı dikkate alır
sak, bir de şimdiye kadar ve gerek bundan sonra şe
rait tdbedül etmediği takdirde müfredat cetvellerinin 
tejtkikiyle Encümenin fazla vakit sarfedeceğini naza
rı dikkate alırsak ümit ederim ki, bu teehhürü arka
daşlar çok görmeyeceklerdir. Muhterem hatiplerimiz
den bazıları bütçeyi vazıh sarih ve şayanı memnuni
yet görmediklerinden bahsettiler. Meselâ İhsan Ha-
rrjjit Beyefendi, geçen seneki Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatasında yapılacak her türlü masarif ta
yin ve tespit edilmiş olmakla beraber 1340 senesinde 
26 milyonluk tahsisatı munzamma alındığı ve bu se
neki bütçede böyle bir tasrihat olmadığı için 1341 se
nesinde tahsisatı munzammanın 48 milyonu bulabile-
c|ğini, Ali Fuat Paşa Hazretleri ise 1340 senesinde 
Ibfitçenin % 20 si nispetinde tahsisatı munzamma alın
dığı gibi 1341 de dahi lâakal 12 milyon lira kadar 
tahsisatı munzamma talep edilmesi muhtemel olduğu
nu, Mazhar Müfit Bey de 1340 senesi bütçesinin va

ridat ve masrafı gizlenerek bilâhare 24 milyon da tah
sisatı munzamma alındığı gibi 1341 bütçesinde de mev
zu olmadığı halde varidatı arkasında masraf, mas
raf arkasında ise varidat gizlendiğini zannettiğini 
Zeki Beyefendi ise 1340 senesinde 11 milyon açık var
ken bilâhare bu açığın 40 milyon çıktığını ve 1341 
bütçesinde görülen 9 milyon liralık açığın da ne mik
tara baliğ olacağı bilinememiştir; buyurmuşlardır. 

Bunlardan başka bazı arkadaşlar da; açıktan şi
kâyetle 1340 senesindeki kırk milyon açığın ne suretle 
kapatıldığını sormuşlardır. 

Umumî mazbatamızın 8 nci sahifesinde mütalâa 
buyrulmuş olduğu veçhile, Encümen de tahsisatı mun-
zammadan şikâyet etmiştir ve zarureten tecviz edil
miş olan tahsisatı munzammanın muvazene esasını 
ihlâle müncer olabileceğinden bu hususta azamî dere
cede haset ile, imsak ile hareket etmek lüzumunu işa
ret etmiştir. Ümit ediyoruz ki, 1341 senesi zarfında 
tahsisatı munzamma talebini istilzam edecek bir hal 
olmayacaktır. Bu noktada muhterem hatiplerin ar
zusuna tabiî Encümenimiz de iştirak etmektedir. An
cak 1340 senesindeki varidat ve masrafın tahmininde 
ciddî ve hakikî bir metot takip edilememesi neticesi 
olarak Mazhar Müfit Beyefendi bililtizam böyle bjr 
açık vaziyete düşüldüğünden bahsettiler. Kendileri o 
zaman Muvazenei Maliye Encümeninde aza olmak 
itibariyle bendeniz şimdiki Encümenin bu suale mu
hatap olacağı fikrinde değilim. Açık hususunda En
cümenimiz bedbin değildir. 1340 senesinin; son veri-
ıen (113 868) liralık tahsisatı munzamma ile diğer 
tahsisatı müdevvere ve munzammalarla beraber açığı 
malûmuâliniz (40 118 733) liraya baliğ olmaktadır. 
Bu açık vahleten korkutucu olabilir. Fakat varidatı-
mızîdaki altı aylık tahsilat cetvellerine nazaran 73 kü
sur milyon lira elde edilmiştir. Bunda aşar miktarı
nın kısmı küllisi dahil olmadığına göre, ikinci altı ay
lık varidatımızın daha ziyadeye baliğ olacağı tabiî 
kuvvetle memuldur. Binaenaleyh; bu hesaba nazaran 
(158) milyon lira tahmin edilmiş olan masarifata kar
şı 129 milyon tahmin edilmiş olan varidatımız bu faz
lalık münasebetiyle açığın mühim bir kısmını setre 
kâfidir. Esasen kabul buyrulmuş olan bazı mühim 
masraflar vardır ki Bahriye, faslı mahsus, mütehassıs
lar ücuratı, meselâ Mersin Limanı masarifi inşaiye ve 
keşfiyesi. Bunlar tasarruf edilmiştir. Bu nevi masraf
lar olamamıştır. Diğer maaşat ve masarifatı adiye-
den de tabiî olan tasarrufu nazarı dikkate alırsak, bir 
de 1341 senesinde devri icabedecek olan tahsisatı mü
devvere aksamını buna ilâve edersek açığımız bir iki 
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milyon lira arasında kalacaktır ki; bu da zannederim 
ki şayanı istiksar bir miktar olarak gösterilmeyecektir. 

1341 bütçesine gelince; vakıa takdim ettiğimiz 
bütçede dokuz küsur milyon açığımız vardı. Fakat son 
talep edilen ve lâyihai kanuniyeleri Heyeti Celileye 
takdim edilmiş olan telsiz telgraf ve Ankara şehir 
emanetine muavenet gibi bazı tahsisatları ilâve eder
sek bu miktar 10-12 milyon arasında olacaktır. 

Yine aynı mütalâayı arz ederek varidatımızda bazı 
tezayüdü kuvvetle ümit ettiğimiz gibi masarifte de 
bazı tasarruflar olacağını düşündüğümüz için bu açı
ğı da kabili telâfi görmekteyiz. 

Bütçenin tevzini lüzumundan bahseden muhterem 
hatiplerin muhik endişelerini takdir ederiz. Ancak tek
lif ettikleri tedabir ki, başlıca bütçe varidatı ile şi
mendifer ve umuru nafıa ve inşaatı cesimeyi yapmak 
için bunları şirketlere devretmek ve bütçeden bunla
ra ait olan 10-15 milyon çıkarmak, alelumum inşa
ata ait tahsisatı bütçeden ayyetmek, 1341 bütçesinde 
hizmeti cedide olarak mevzu tahsisatı tayyetmek, mat
buat ve istihbara bütçesine zam olunan yarım mil
yon lirayı çıkarmak, vekâleler bütçelerini yeniden tet
kik ederek hakikaten bu sene sarfedilemeyecek olan 
mevadı ve füsulü tayyetmek maaşat ve mühassesat-
tan tenzilât icra etmek gibi tedabiri Encümenimiz alel
ıtlak tervice taraftar değildir. Fakat bu mevat Meclisi 
Âlide müzakere edildiği zaman bütün etrafiyle tet
kik olunur. O zaman Heyeti Celile reyini izhar eder. 
Yalnız bu tedabir meyanmda ilk arz etmiş olduğum 
şimendifer ve umuru nafıa meselesi muhtelif hatip
lerin muhtelif fikirler serdetmesine vesile olmuştur. 
Bütçemizde, mevzuu mühim bir tahsisatta taallûk 
eden bu mütalâatı Encümenimiz biraz muhtacı izah 
telâkki ediyor. 

Malumu Âlileri olduğu veçhile Ali Fuat Paşa Haz
retleri mütalâayı âlilerinde bu neyi işlerin şirketlere 
devredilerek devlet bütçesinin bu nevi tahsisatlarla 
doldurulmaması lüzumunu söylemişlerdi. Konya Me
busu Muhteremi Fuat Beyefendi de bilâkis; şirketler 
olsa bile bu nevi işlerimizin doğrudan doğruya dev
let bütçesinden yapılması mütalâasında bulunmuşlardı. 

Zannediyorum. Feridun Fikri Beyefendi de; An
kara - Sivas, Sivas - Samsun hattının devlet bütçesin
den inşaasını kabul etmekle beraber buna benzeyen 
demiryolları ve limanlar işlerinin şirketlere terkedil-
mesi mürecceh olunacağım söylemişlerdir. Encüme
nimiz bu noktai nazarları ifrat ve tefritten hali gör
memektedir. Filhakika ne böyle bir demiryollar, li
manlar inşaatının, fabrikalar tesisinin devlet bütçe

sinden yapılmasını alelıtlak kabul etmek ve ne de 
bunların hiçbirisiyle meşgul olmaksızın bütün bu iş
leri teşeibbüsatı hususiyeye ve Ecnebi sermayesine 
talik etmek doğru olmayacağına kaniiz. Esasen ge
çen sene de Samsun - Sivas, Ankara - Sivas hatları 
inşaat kanunu Heyeti Celilede müzakere edildiği za
man muhtelif aksamı vatanı birbirine birleştirecek 
bir ehemmiyeti hayatiyeyi haiz olan böyle bir demir
yolunun devlet bütçesinden biran evvel lüzumu inşa-
ası kabul edilmişti. Bu mahiyette olan herhangi bir 
işin Encümeniniz - ve hatta bir gün dahi olsa - tehiri
ne'taraftar değildir. Mamafih gerek mazbatamızda, 
gerek buradaki mâruzâtımızda arz ettiğimiz veçhile, 
Encümen bu nevi teşebbüsatı Nafıada ecnebi serma
yesinden, fen ve sanattan istifade etmek lüzumunu 
kabul ettiği gibi bir devlet bütçesine bunların im
kân oldukça tahmil edilmemesinin muvafık bir nok
tai nazar olduğunu da teslim eder. Fakat bu gibi mü
racaatlar olmadıkça ve ne zaman vâki olacağı malûm 
olmdıkça bunları tehire de imkân olmadığı tabiîdir. -

Masarif ve varidatta bahseden muhterem hatip
lerden bazıları; Encümenin masarifte tasarrufa riayet 
etmediğinden masarifin tayininde ihtiyacı hakikiyi 
nazarı dikkate almadığından Encümenin bütçede ta
sarruf edeceği yerde hükümetin teklifatını bazı yer
lerde artırdığımdan bahsettikleri gibi bilmukabele ba
zı hatiplerde; Encümenin lüzumsuz tenzilât yaptığın
dan, Ziraat ve Nafıa ve Avrupadaki talebe muhasser 
«atının kifayetsizliğinden masarifi iptidaiye için büt
çeden tahsisat verilmediğinden şikâyet buyurmuşlar* 
di. Varidat hususunda bazı hatipler Encümenin vari
datı tayinde kavaidi ilmiyeye riayet etmediğini, va
ridat fazlalığının zahiri olduğunu, 1341 varidat mik
tarının tarihi malimizin birinci dereceye vardığı hak-
dıridaki mütalâanın anlaşılmaz bir şey olduğunu, te
mettü, harp kazançları vergileriyle gümrük rüsumu
nun ıslâhı lüzumunu, arazi, âşâr ve gümrük rüsumu
nun fazla tahmil edildiğini söylemişlerdir ve bazı ar
kadaşlar da verginin ağırlığından bahsetmişlerdir. Fil
hakika verginin ağırlığı kabili inkâr değildir. Vergi 
veren halkın tahammülünü az görmek doğru bir fi
kir değildir. Mazbatamızda da arz ettiğimiz veçhile 
iradı milliî seneviye yani istihsale nispetle bugün tedi
ye edilmekte olan tekâlifin miktarı takriben yüzde 
15-16 raddesindedir. Bu miktar ağır telâkki edilme
mek mümkün olamaz. Fakat 10 -15 seneden beri mü
temadi harplerden kendisini kurtarmış olan bir mem
leketin, ifasıyle mükellef olduğu birçok hidemat bir 
tarafta dururken memleketin imar ve inşa işleri har-. 
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bijı netayicinden olan bazı vazaif, malûllerimizin -ter-
fili, harap olan yerlerimizin mümkün mertebe ima-
rıj mübadeleten gelen muhacirlerin terfih ve iskânı 
iç||n yapılacak fazla masraflar karşısında daha fazla 
tasarrufa imkân olmayacağına göre varidatın da bir
deki tenziline, bir hamleden ıslâhına imkân olamaya-. 
cağı takdir buyurulur. Dikkat buyrulduğu veçhile bu 
sehe yalnız âşâr ve harp vergisi ıslâhatı bütçemize 
12-15 milyon liraya malolmaktadır. Eğer bunu yap
mamış olsaydık bu sene bütçesinde açıktan da şikâyet 
eden arkadaşlarımız o vakit açığı görmeyeceklerdi. 
Fşikat bu şüphesiz doğru bir hattı hareket olmaya-
eajktı, peyderpey vergilerimizin ıslâhını Encümenimiz 
.ibif" umdei esasiye telâkki ediyor. Siyaseti maliyede, 
kaivaidi ilmiyeye tevafuk etmeyen sermayeden hisse 
ifrazını müeddi olan, bilhassa fakir halkı tazyik eden 
•bugünkü vergi -sisteminin müdafaasına imkân yoktur. 
Fakat yine ilmi malinin eski bir kaidesidir ki, vergi es
kidikçe kabili tahammül olmak üzere alışılıyor. Bun
ları defaten tebdile, ıslâha çalışmak bütçeyi altüst 
edebilir. Geçen sene sayım kanunu ile başlamış olan 
ıslâhat hareketi, bu sene de âşârın ilgasiyle, kazanç 
kftnunuyle peyderpey devam ettikçe ümit ediyoruz ki 
•aaj zamanda vergilerimiz hakikaten kavaidi ilmiyeye ve 
memleketin iktisadî ihtiyacatına mutabık bir vaziyet 
alacaktır. 

3 Encümenin masarifte tasarrufa riayet etmediğini 
söyleyen muhterem hatiplerden Ergani Mebusu Ih-
sajn Hamit Beyefendi Muhassesatı Zatiyenin fazlalı-
ğıiyle, sefiri kebirlikler ve memurin adedi meselesin
den bahsetmişlerdir. Muhassesatı Zatiye miktarından 
bahsederken 400 bin olarak bahsettiler ki bu miktar 
teıjvzi edilen cetvellerde de görüldüğü veçhile (180) 
(bfndir. Sefiri kdbirlikler ise ayrı bir noktai nazardan 
hariciye bütçesi müzakere edildiği zaman bittabi mev-
zAulbahis olur. Mazhar Müfit Beyefendi kırtasiye, 
tebvir ve teshin, harcırah ve otomobil masrafının se
kiz milyon liraya baliğ olduğunu söylediler. Halbuki 
çıjjkarılan hesabat, bunun sekiz milyon değil bir bu
çuk iki milyon tecavüz etmediğini gösteriyor. 

Feridun Fikri Beyefendi Encümenin, bütçede ta
sarruf edecek yerde hükümetin teklif atını artırdığını 
söylemişlerdir. Filhakika bazı yerlerde gördüğünüz 
gibi matlbu bütçelere nazaran ufak tefek bazı taha-
lijfler vardır. Fakat hu tahalüfler evvelki matbu büt
çeyi tevdi ve tanzim etmiş olan hükümeti sabıkanın 
tdbeddülü üzerine yeni hükümet bütçeyi istirdattan 
sarfınazar etmiştir. Yalnız vekillerin, bütçeleri tetkik 
edilirken tekliflerini Encümende dermeyan edecekleri 

mütalâasını Başvekil Fethi Beyefendi ifade buyur
muşlardı. Encümenimiz de bu esas, dahilinde hare
ket etmiştir ve yeni vekillerimizin ufak tefek beya
natını dinleyerek lüzumuna kail olduğu yerlerde bazı 
ufak tefek masraflar zammetmiştir. Bu cihet müfre
dat cetvellerinin Heyeti Celilede tetkik edildiği zaman 
ayrı ayrı mevzubahis olur. 

Yine Feridun Fikri Beyefendi; maarifi iptidaiye 
için bütçeden tahsisat verilmediğinden bahsettiler va
kıa muavenet şeklinde talep ediyorlar. Fakat bütçe
nin bugünkü halinde böyle büyük bir muavenet ifa
sına imkân olamayacağı şüphesizdir. vŞunu bilhassa 
arz etmek muvafık olur ki, maarifi iptidaiyeye doğ
rudan doğruya değilse bile bilvasıta mühim bir mua
venet yapılmaktadır. O da leyli mekteplerdir. Leyli 
mektepler için bu sene miktarını tezyit suretiyle ha
kikaten mühim bir miktar ka'bul edilmiştir ve bu Ma
arif bütçesi müzakere edilirken Heyeti Celilenin meş
hudu olacaktır. Varidat fazlalığının zahir olduğu nok
tai nazarı bilhassa âşâr ve tütün meseleleri henüz 
halledilmediği cihetle ve tütün bandrol olduğu zaman 
tütün için vazedilmiş olan rakamın nısfına tenezzül 
edeceği itibariyle dercedilmişti. Encümenimizde bir iki 
kaleme ait olan rakamları esasen bütçeye ne kadar ih
tiyatla vazetmiş ve bunu mazbatasının bir iki yerin
de tekrar etmiştir. Hiçhir taahhüt altında bulunmak
sızın bu rakamları bir hesap neticesi buraya vazedi
yorum, demiştik. Buna müsteniden zannediyorum ki, 
bütçenin hakiki olmadığını iddia etmek varit olmasa 
gerektir. 

Mazhar Müfit Beyefendi mazbatamızın varidata 
taallûk eden bir fıkrasını anlamadıklarını söylemiş
lerdi ki, o fıkra da : 1341 bütçesinde varidat mikta
rının tarihi malimizde birinci dereceyi bulduğu hak
kındaki ifadedir. Filhakika varidatımız bu sene 149 
küsur milyon liradır ve şimdiye kadar Türkiye tarihi 
malisinde bu miktarda bir varidat kayıt edilmemiş
tir. Bunun hakiki olmadığı ve bazı kambiyo vesair 
tesiratla yükseldiğine dair olan mütalâatın o kadar 
ciddiyetle nazarı dikkate alınacak mütalâalar olma
dığını zannediyorum. 

Temettü ve harp kazançları vergisiyle gümrük rü
sumunun ıslâhına, arazi, âşâr temettü, ispirto rüsu
muna dair olan mütalâalar varidat bütçesinin esnayi 
müzakeresinde uzun uzadiye münakaşa edilecek me-
saildendir. Bu cihetle şimdiden girmeyi mucibi mü
nakaşa ve tasdik addediyorum. 

Muhterem hatiplerden İhsan Hamit Beyefendi ha
riçte bulunan memurlarımızın bazı ahvalde vaktinde 
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maaş ve muhassesatlarını alamamak, dolayısıyle sı
kıntıya mâruz olduklarından bahsetmişlerdi. Filha
kika şimdiye kadar bu böyle idi. Ancak Encümen bu 
sene Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının 22 nci 
maddesinde görüldüğü üzere yalnız memurini harici
ye için değil, hariçte bulunan muvakkat ve asil me
murlarla tahsil ve tetebbüde bulunan ve memurini
mizin bu nevi müşkülâttan tahlisleri için üç aylık 
tahsisatlarının birden ve üç ay evvel tahakkuk ettiril
mesi esasını Heyeti Celiyeye teklif ediyor. Bu şekilde 
kaJbul edildiği takdirde hakikaten hariçte şimdiye ka-
'dar mucibi teessür halata seböbiyet veren bu vaziye
tin önüne geçilmiş olur. 

Eskişehir Mebusu Muhteremi Arif Beyefendi iki 
sual sormuşlardı. Biri seyrisefain, diğeri askerî fab
rikalar meselesine aitti. Seyrisefain bütçesi Muva
zenei Maliye Encümeninde tetkik ve Heyeti Celileye 
de takdim edilmiştir. İhtimal ki matbaadadır, bugün
lerde tevzi edilecektir. Askerî fabrikalar 'bütçesi he
nüz derdesti tetkiktir. Bunların mahiyeti ticariyeyi ha
iz olacak aksamının tefriki ile şirketlere devredilmesi 
Encümenimizin noktai nazarına muvafıktır. Encüme
nimiz bu nevi mahiyeti ticariyeyi haiz olan işlerde 
ancak umumî bir menfaat veyahut müdafaai mem
leket lüzumundan mütevellit olmak üzere devletin 
meşgul olması esasını kabul ediyor. Askerî fabrika
lar arasında bu mahiyeti haiz olmayanlar varsa He
yeti Celilenin esnyi tetkikinde Encümen de mütalâ
asını arz edecektir. 

işte muhtereırTef endiler; on bir hatibin bütçesinin 
heyeti umumiyesi hakkında serdettikleri kıymetli ten-
kidat ve mütalâat bunlardan ibarettir. Encümenimiz 
de gerek iştirak ettiği ve gerek iştirak edememek 
mecburiyetinde bulunduğu aksamını arzediyor. Mad
delere geçildiği zaman bittabi daha uzun izahatla He
yeti Celileyi tenvire çalışacağız. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir sual soracağım. 
Mazbata muharriri beyefendi dediler ki, maarif me
murini içinde asıl bütçede muharrer olan miktarlarla 
hakikat arasında büyük bir taallûk var bir iki bin ka
dar... Bu, bütçe ile kabilî telif midir, yoksa kanun 
haricinde mi istihdam olunacaklardır? Onu iyi an
layamadım. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Arz edeyim. Efendim; bütçede altı aylık kabul 
edilmiş memurlar da vardı. Senelik olarak kabul edil
miş yevmi teşkilât da vardı. Bu teşkilâtın bir sene de
vam etmesi itibar edilmek lâzım gelirken altı aylık 
olan kısmı ayrı diğer altı aylık kısmı da ayrı hesap I 
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edilmiş ve bunlar bir birine ilâve edilmiştir. Bu, bir 
hesap yanlışlığıdır. Bütün sene devam eden bir me
murun vaziyeti ile altı ay devam eden bir memurun 
vaziyeti arasında fark vardır. Tabiî bu cihet nazarı 
dikkate alınmamıştır. Sonra bazı muallimler noksan 
olduğu için, muallim bulunamadığı için kur itibariyle 
bir muallim tarafından idare edilmesi lâzım gelen 
muhtelif dersler birkaç muallim vekili arasında teyzi 
edilmişti. Bu muallim vekilleri de birer memur gibi 
hesap edilmiştir. Fark buradan inbias ediyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu fark' kanunî 
midir? Yani bir muallim tarafından okutturulacak 
dersin üç muallim tarafından okutulması caiz midir 
ve bu kanunla kabilî telif midir, değil midir? Bu hu
susta Encümeninin mütalâası nedir? 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Bu cihet hakkında Encümenin tabiî bir mü
talâa arz etmesine imkân yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Çok rica ederim 
Encümenden, eğer Encümenimiz bu hususta sarih bir 
fikir beyan edemezse hangi vasıta ile öğreneceğiz? 
Bu, ya kanunidir veyahut değildir. Onu beyan etsin
ler; istirham ediyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Bu, vekâlet maaşı meselesidir. Vekâlet kurların 
tevzii suretiyle idare edilmek esasını kabul ve temin 
etmiştir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; Şakir Bey
efendi varidattan bahis buyururken varidat bütçe
sinde hükümetin inhisarı teklif ettiği mevat mikta
rının bandrol usulünün tatbikinde nısfa ineceğini be
yan buyurdular. Encümence bu mesele tetkik edil
miş midir? 

MAZBATA MUHARRİRİ ŞAKİR BEY (Çatal
ca) — Bu, Encümenin noktai nazarı değildi. İhsan 
Hamit Beyefendinin noktai nazarı olarak yalnız bu
rada okumakla iktifa etmiştim^ İhsan Hâmit Beyefen
dinin noktai nazarlarıdır. . * 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; bazı tenkidat hakkında 
mazbata muharriri Beyefendi cevap verdiler. Bende
niz de tenkidatın hükümete taallûk eden kısımları hak
kında arzı cevap edeceğim. 

İhsan Hamit Beyefendi, geçen seneki varidat 
fazlalığının hayali olduğunu, çünkü bu varidatın kam
biyo farkından mütevellit bulunduğunu beyan ettiler. 
Varidat bütçesini tetkik ettim. Kambiyo ile oynaya
cak varidatın hangi varidat olduğunu anlamak isterim. 
Kambiyo ile alâkadar âşâr ve müessesatı ziraiye ve 
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b|zı müessesattaki varidattan başka bir varidat bula
madım. Gümrük, ağnam, müsakkafat, arazi, tuz, pul, 
kaydiye hepsi bir kısmı kilo üzerinden, ekserisi vak
tiyle kıymet üzerinden alınmış varidattır. Binaena
leyh istihlâkatı dahiliyede ve gümrükte vaki olan te-
zayüt kambiyo farkından değildir. Kilo üzerinden alı
nan bir hasılattır. 

Âşâra gelince; geçen seneki kambiyo farkı ile 
bu seneki kambiyo farkını tetkik ettim. Geçen sene 
Kanunusaninin birinde ve on beşinde dolar ve in
giliz lirası fiyatını aldım. Geçen sene dolar, 191 ve 190 
bü sene 187,5 tur. İngiliz lirası bilâkis geçen sene 806, 
bıi sene 904'tür. Geçenlerde arzı mütalâat ve ihazat 
ederken bendeniz kendi paramızın kıymetini «stabili-
te» sini muhafaza ettiğini altın kıymetinde olan do
lara nazaran arz etmiştim. İngiliz lirası evvelce altına 
uzaktı. Şimdi doğrudan doğruya altına yaklaşıyor ve 
alfın kıymetinde olan dolara nazaran farklıdır. Bu su
remle izahat vermiştim. .Bendeniz bunu da kabul ede
ceğim. dolar geçen seneden farklı değildir. Belki mü
savidir. Belkide biraz daha aşağıdır. Ona rağmen în
giliz lirası ile de olan farkını nazarı itibare alarak in
giliz lirasının tereffüü yüzde on olmasına rağmen 
âşâr varidatından yezayüdün yüzde kırk olması her 
haşlde bu varidat tezayüdünün hayali olmadığını ve 
kambiyodan mütevellit bulunmadığını pekâlâ izah 
edier kanaatindeyim. 

i Teşkilât ve memurini devlet hakkında birçok muh
terem hatipler tenkidatta bulundular. Muvazenei Ma
liye Encümeni de teşkilât hususundaki tenkidata mü-
taİâatinı burada arz ettiler. Harpten yeni kurtulmuş, 
birçok devairini yeni tesis etmiş olan Hükümeti Cum-
huriyemizde memurinin ahvalini tespit edecek, onla
rın vaziyeti maliye ve istikbaliyelerini tasrih edecek 
bir kanun olmadıkça esaslı bir şey yapmak imkânını 
göremiyorum. 

Teşkilât kanunu çok iyi olur. Vaktaki, bir me
mur kaç senede kendi maaşına zam yapılacak. Terfi 
etmiş etmemiş, umurunda olmasın. Elverirki, zam
mı maaşı icap etmeyecek bir cezaya duçar olmasın. 
K^zalik vilâyatı baidedeki memurlarımızın maaşatı 
meselesini de yine kanunen tayin etmek lâzım gelir. 
Behemehal baidemizde mecburi hizmet usulünü vaz 
etrkek zaruretindeyiz. Böyle olmayınca hiç birisi 
hi§ bir suretle oraya gidemez memurlar genç iken 
orttya gidebilmekiı orada hizmet etsin ve sırasını 
geçirsin. Eğer mevzuu bahis olan memurin kanu-
nunda hükümetin noktai nazarını ifade ettiği me
murini maliye kanununda olduğu gibi mecburi bir 
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hizmet usulü kabul edilirse zannederimki, oradaki 
memurin meselesi de halledilmiş olur. Bir teşkilât 
yapılabilir. Memurin kanunu çıkmadan yapılacak 
olan teşkilât kanunu memurinin ne halini ve ne de 
istikbalini temin etmez kanaatindeyim. 

Muhterem İhsan Hamit Beyefendiye memurların 
da behemehal sekiz saat çalışmalarını temin edil
mesini şart olarak ifade ettiler ve bu saati mesai 
tespit edilirse o zaman memurin adedinden tenkisat 
yapılmak imkânı da olduğunu ve tenkisattan hâsıl 
olacak tasarrufun diğerlerinin maaşlarına zam edil
mesi imkânı olduğunu buyurdular. Bu mesele gerek 
istanbul' da gerek burada kerraren mevzuubahs ol
muştur. Eğer hayatı içtimaiyemizi takdir ederiz, is
tanbul'da Ayastafanoz'ta veyahut Makrıköyde ve
yahut Anadolunun bilmem ne köyünde ikamet eden 
bir efendiyi sekiz saat çalıştırmak imkânı var mıdır? 
Ne vakit gitsin, ne vakit gelsin? Avrupa'da olduğu 
gib bizde de gece hayatı olsaydı geceleyin bütün 
tramvaylar, vapurlar, işleseydi ve bütün ihtiyacatını 
bir adamın çarşıdan temin etmek imkânı olsaydı 
belki, buyurdukları noktaya doğru yürümek imkânı 
bulunurdu. Bugün istanbul'da oturan memurun be
hemehal dairesinin bulunduğu yerde oturmak için 
kendi evinden mahrum etmek ve ayrıca ev kirası 
verdirmek lâzımdır. Bunun imkânı var mıdır? (is
tanbul için doğru sesleri) Müsaade buyurunuz; An
kara'da gece beşte veya altıda daireden çıkan bir 
memur açık dükkânı değil yiyecek bir şey bulamaz. 
Değil evine alıp götürmek. Burada geçen seneye ka
dar elektrik bile yoktu. Burada da gece hayatını te
sis ettikten sonra çalışmak imkânı vardır. Kendisi 
de pekâlâ bilirlerki, bir köylü gece altıda vesairede 
hiç bir vakit müracaat etmez. Öğleden sonra saat 
altı veya sekizde bile bir iş için müracat ettikleri 
pek azdır. Herkes işini öğleye kadar bitirdikten son
ra köyüne gitmeye mecburdur. Buyurdularki, mües-
sesat da böyle midir? Hayır böyle değildir. Memle
ketimizdeki müessesatın kâffesinde öğleden sonra iş 
yoktur. Mamafih tetkik edilen memurin kanunun
da birtakım mevadı takyidiye vaz edilebilir. 

Ali Fuat Hazretleri ile diğer birçok muhterem 
hatipler memurlarımızın tezayüt etmekte olduğun
dan bahis buyurdular ve Ali Fuat Paza Hazretleri 
1926'deki memurinimizin adedini alarak mukayese 
yaptılar. Bendeniz bir mukayese yapacağım. Yalnız 
şunu arz edeyim ki: 1326'daki memurların adedi, 
tenkisatın akebinde olan memurların adedidir. O 
âdet İmparatorluk devrinde mütemadiyen tezayüt 
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J luğundan babjş buyurdular. Bendenjz de onu arz «4> 
yorum. Piğer taraftan memurlanmızm 1326 d* 24 
merkezle muhabere etmekte iken şimdi 74 merkezle 
muhabere etmekte olduklarını da nazarı dikkate al* 
mak lâzımdır. 3 ncü cihetten maliyeyi arz ettim. İs
tanbul'da 24 vilâyetle muhabere ederken bugün 74 
vilayetten mada bütün kolordu ve fırka muhasip 
mesullükleriyle de muhabere etmekte olduklarını 
ayrıca idare etmek lâzımdır. Demek oluyorki, me
murinin tezayüt etmekte olduğu endişeleri varit değil-

I dir. Müsaadeleriyle taşra için de arz edeyim. Taş-
I rada iki yerde tezayüt vardır. 1326 ya nazaran biri 
I Maliye diğeri Maariftir. Diğerlerinin hepsinin nok

san miktarını arz edeceğim. Rüsumatta 1326 da 
4623 memurumuz varken şimdi 3684 memurumuz 
vardır. Tapuda 1326 da taşra için 1549 varken şimdi 
1075 memur vardır. Dahiliye 1326 da 8077 var
ken bugün 5617 memur vardır. Posta 1326 da 
7290 memurken şimdi 5809 dur. Emniyeti Umumiye 

I kendilerinin izah buyurdukları veçhiyle bizde bugün 
I 2795 taşra memurlarımız vardır. Birazda Diyanet 
I İşlerinden bahsedeceğim: Paşa Hazretleri beyanat

ta bulunurken 14456 memurdan on dört binini Ev-
I kaftan alınmış telâkki etmeye imkânı yoktur. Çün-
I kü 1326 da «5000» ilmiye memuru vardır. Onu 
I tenzil ettikten sonra buraya «9000» memur ilâve et

mek lâzım gelir. Evet 1326 da 500 ilmiye memuru 
I vardı, fakat bizim bütçemizde 1339 u nazarı dik-
I kate alacak olursak orada memurini ilmiyenin ade-
I di «2200» idi. İstanbul'daki ı«400> memura göre 
I merkezde yine «108» memur vardır. Binaenaleyh 
I 14456 memurdan yalnız 1456 sı ilmiyenin 13000 ni 
I Efkaftan gelmiştir. 

etmiştir. Bendeniz memleketimizin merkez memurla
rını çok görmüyorum, Büâldş Ali Fuat Paşa Ha?. 
retlerinin beyan buyurdukları 1326'daki memurin 
adedinden çok noksan olduğunu şimdi erkam ile 
arz edeceğim. 1326'da Başvekâlette 172 memur var
dı. Bugün «34» gösteriyoruz. Maliye, Muhassesatı 
Zatiye ve Maliyenin aldığı devair muhasebe müdür
leri hariç olmak üzere merkezde 1326 senesinde 
644 memur vardı, burada şimdiki halde 655 memur 
memur vardır. Fakat bunların 173'ü Vekâletle Mu
hasebe Müdüriyetleri adediyle Muhassesatı Zatiye 
memurini adedidir. Buna daha sarih malumat ve
rebilmek için Maliyenin devairini alalım. 1334 de İs
tanbul'da muhasebei umumiyede «92» kişi vardı. 
bizde 46 kişiden mürekkeptir. Varidatı umumiye 
«84» tü. Bizde «33» tür. Memurin müdüriyeti Istan-
bulda «33» tü. Bizde «17» dir. Kalemi mahsus İs
tanbul'da «25»! ti. Şimdi «113» tür. Muamelâtı nak
diye İstanbul'da v«349» tu. Şimdi «317» dir. Emlâk 
Milliye İstanbul'da «60» ti. Şimdi «32» dir. Veznei 
Umumi İstanbul'da «83» tü. Şimdi «33» tür. Kıymet
li evrak ve levazım memurları İstanbul'da «34» tü. 
Şimdi «17» dir. Hukuk müşavirliği ;«8» idi. Şimdi 
«6» dır. Heyeti Teftişiyeyi tezyit ettik. İstanbul'da 
ı«49» tu.- Biz «60» yaptık. Muhassesatı Zatiye İs
tanbul'da «318» idi. Şimdi «40» tır. Bu dairelerin 
içindeki nisbeti gösteriyorum. Düyünü Umumiye İs
tanbul'da 1326 da «498» idi. Biz «98» teklif ediyo
ruz. Rüsumat «296 idi. Bizde «202» dir. Tapu İs
tanbul'da «260» idi. Bizde «155» dir. Tapumuzun 
kısmı azami İstanbul'da olduğu için henüz dairesi 
bulunmadığından ve mahzen yapılmadığından do
layı «155» tir. Dahiliye İstanbul'da «298' ti. Şimdi 
«136» dır. Posta ve Telgraf İstanbul'da «400» tü. 
Şimdi «242» dir. Emniyeti Umumiye İstanbul'da -
merkezden bahsediyorum - «102» idi. Şimdi «42» dir. 
Hariciye İstanbul'da «530» tu. Şimdi «154» tür. Ad
liye İstanbul'da «580» idi. Şimdi «196» dır. Maarif 
İstanbul'da «682» idi.. Şimdi «108» dir. İlmiye İs
tanbul'da 460 idi. Şimdi (67) dir. Nafia İstanbul'da 
(273) idi. Şimdi «136» dır. Ticaret, Ziraat, ve Orman 
İstanbul'da (553) tü. Şimdi (251) dır. Sıhhiye İstan
bul'da yoktu. Şimdi bizde çok şükür vardır. (97) 
memurdan ibarettir. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Onu da çok de
miştim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — AU Fuat Paşa Hazretleri bura-
da söylerken 1326 yj aldılar ve memurlarımızın çok-

O halde bunu Cumhuriyetin lehinde yazmak icap 
eder. Adliye'de 1326'da 9 304 memur varken şimdi 
8 380 dir. Maarif, Mekâtibi tptidaiyede dahil oldu
ğu halde 9 927 iken şimdi 12 477 dir. Efendiler; Maa
rif memurları idare memurları değildir. Maarifte ida
re memurları muayyendir. Bu tezayüt mekteplerin te-
zayüdü ve muayyen mekteplerin kadrolarının geniş
lemesidir. Evvelce beş seneden ibaret olan İdadi mek
teplerimizin birçoğu yedi senelik ve birçoğu lise ol
muştur. Buna İhsan Hamit Beyin buyurdukları 3 200 
mektebi ibtidai muallimi de dahildir. Biz isterdikki, 
Maarif memurlarımızın adedi on iki bin değil yirmi 
bin hattı yirmi beş bin olsun. İnşallah onu da görü-
rüz ve bu suretle hakikaten millî idarenin idarei cuav 
huriyenin ne istikamete gittiği anlaşılmış olur. Nite* 
kim Sıhhiyede 1326 da memur yok iken bugün 2 800 
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kfisur memurumuz vardırki, bu da millî idarenin, 
Cumhuriyeti idarenin ahalinin sıhhati ile ne kadar 
a|âkadar olduğunu tamamiyle izah eder kanaatinde
yim. 

Nafıada 869 memur varken şimdi 441 d ir. Efen
diler; bu da tezayüt etse idi çok iyi olacaktı. Nafıa 
Vekâleti için mühendisimiz yoktur. Bu memurlar ne 
kadar çok olursa bizim için de o kadar mucibi şeref 
olur. O kadar çok iş görür ve daha evvel icap eden 
yola vasıl oluruz. 

Ticaretin teşkilâtı yenidir. (413) memuru vardır. 
Ziraat memurlarının miktarı 1326'da 3 296 iken 3 859 
dur. Bu da tezayüt etmiştir ve tezayüt edecektir. 
1326'da Ziraat mektebi mezunları gayet azdı. Ziraa
ta verdiğimiz ehemmiyet bunlarla kabili kiyas olma
yacak derecededir. Geçen cumartesi günü burada be
yanatta bulunurken 1326'da 1 327, 1328'de İmpara
torluğun Ziraat bütçesine kendi muhassesatının yüz
de kaçını verdiğini arz etmiştim. Heyeti Celilenizin 
vermiş olduğu veçhe dahilinde hareket eden Hükü
metinizin buraya vermiş olduğu tahsisat onun üç dört 
misli fazladır. İhsan Hâmit Beyefendi buyurdularki, 
tütün ve âşâr meseleleri halledilmeden varidat bütçe
sini yapmak doğru değildir ve orada mevzu olan er-
k^m tenakus eder veya tezayüt eder. İlk maruzatta 
bulunduğum zamanda varidat bütçesinin müzakere
sinden evvel bu iki varidat hakkında bir karar itti
haz edilmesi - ki mazbatalar Heyeti Celilenize gel
miştir - rica etmiştim. Bu karar verildikten sonra o 
varidatın ne miktar olacağı tamamen taayyün ede
cektir. 

Ali Fuat Paşa Hazretleri memurine 1326'da bü
tün varidatımızın verilen kısmı ile şimdiki farkını işa
ret buyurdular. Evet bugün varidatı umumiyemizin 
memurinimize tahsis ettiğimiz miktar 1326'da tahsis 
edilen miktardan fazladır buyurdular. Evet fazladır. 
Hayat pahalılığı o nisbette değildir. Çok çok fazla
dır. Eğer yalnız maaşı nazarı itibare alırlarsa 1326'da 
tahsis edilen miktardan daha dûn olduğunu görür-
lejr. Tahsisatı munzamma ile hayat pahalılığını cem 
ederek hesap buyurdukları zaman böyle birer raka-
njla vasıl olurlar. 

û Mamafih bu sene takdim edilen bütçede geçen 
sineden memurin maaşatından on altı milyon değil 
bıbş milyon sekiz yüz bin liralık bir fark vardır. O da 
talşralarda küçük memurlara yapılan ufak tefek ze-
rriaimden ibarettir ki miktarları çok olduğu için böy
le! büyük bir miktara baliğ oluyor. Burada tahsisatı 
niunzamma da dahildir. Burada tenkidatta bulunur-
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larken Ankara'da altı lira alan bir memurun hesabı
nı yapmışlardır. Merkez memurları içinde altı lira 
maaşlı memuriyet kalmamıştır ve bu tezayütde bu 
sebepten ileri gelmiştir. Merkez memurlarının en aşa
ğı maaşı on yahut on iki liradır. Masrafları tenkit 
buyururken birtakım vekâletler masrafların zahiren 
tenakus ettiğini ve fakat hakikatta tenakus etmediğini 
buyurdular ve misal olmak üzere Maliye Vekâleti 
bütçesi müfredatını aldılar. 

Bütçeyi tetkik buyurmaya vakitleri kalmadığı 
için tabiî bir şey diyemiyeceğim. Yalnız tetkik bu
yurmuş olsalardı, maliyede âşâr masrafı olarak yüz 
elli bin liranın zammedilmiş olduğunu ve temettüat 
masrafı olarak yüzelli bin liranın zammedilmiş oldu
ğunu, tahrir masrafı olarak üçyüz bin liranın zam
medilmiş olduğunu görürlerdi. Mamafih bütçe mü
zakere edildiği zaman arzu buyurdukları izahatı ta
mamen arz edeceğim. 

Masraflar bitmeden evvel kendileri dört sual sor
dular. Biri askerî fabrikalarına sermayesi iptidaiye 
verilmiştir. Acaba vaziyet nedir? Kânunuevvele ka
dar olan bilançoda fabrikalar bütün masrafını yap
tıktan sonra fabrikalar için (1 476 840) liralık eşya 
mevcuttur. Anadolu demiryollarına tahsis edilen 
paradan ne miktar verilmiştir. (2 100 000) lira ve
rilmiştir. Fakat varidat bütçesinde Anadolu demir
yollarından varidat olarak gösterilmiş olan iki mil
yon liradan henüz Maliye para almamıştır. Yani 
varidat kendi elindedir. Sene nihayetinde hesap gö
receğiz. 

Üçüncü sualleri Sivas - Ankara ve Sivas - Samsun 
hattına nakden ne kadar para verilmiştir. Kânunu
sani nihayetinde (8 580 899) lira verilmiştir. Bunun 
ne miktariyle travers ve ray alınmıştır ve edevatı 
müteharrike alınmıştır ve ne miktarı dahile sarf edil
miştir. Bunun (5 136 155) lirası ile ray, travers, va
gon vesaire alınmıştır. 3 444 744) lirası da dahilde 
sarf edilmiştir. Bir kilometre kaça mal olmuştur? 
Vasati olarak (90) bin liraya mal olmuştur. Anadolu 
demiryollarının mubayiası keyfiyeti ne merkezdedir? 
İlân edilmiştir. Henüz gelip de toplanılamamıştır. 
Ve müzakere cereyan etmemiştir. 

İngiliz lirası hakkında vuku bulan mâruzâtımı 
pek anlayamadıklarını işaret buyurdular. Bende
niz tekrar ediyorum. Geçen günkü maruzatımda 
paramızın dolar ve İsviçre frankına nazaran bir sene 
zarfında aynı mevki muhafaza etmekte olduğunu 
arz etmiştim. İngiliz lirasının doları nispeten teref-
fü etmekte olduğuna da işaret etmiştir. Geçen sene 
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ve bu seûenin aynı günlerindeki dolar ve ingiliz li
ralarını aynen arz edeyim: 

1 Kânunuevvel 1340'da İngiliz lirası 814 dolar 
186 idi. 

15 Kânunuevvel 1340'da ingiliz lirası 816 dolar 
191 idi. 

31 Kânunuevvel 1340'da İngiliz lirası 816 dolar 
190 idi. 

3 Kânunusani 1340'da İngiliz lirası 869 dolar 
183 idi. 

15 Kânunusani 1340'da İngiliz lirası 876,20 dolar 
idi. 

31 Kânunusani 1340'da İngiliz lirası 904 dolar 
187 idi. 

Dolar geçen seneye nazaran mütereffi değil mü-
tedennidir. Yani paramızla olan nispeti aynı halde 
kalmıştır. İngiliz lirası ise- dolara nispetle çok te-
reffü etmiştir. Onu arz etmiştim. Varidatın tenki
dine geçtikleri zaman Arazi Vergisinden bahis bu
yurdular. Ve oradaki tahminimizin ne esasa müste
nit olduğunu ve ne miktar alınmak mümkün olduğu
na dair eğer Hükümet Heyeti Celileye tahakkukat 
ve tahsilat hakkında bir cetvel takdim etmiş olsaydı 
daha iyi olurdu buyurdular. Zannederim ki, Âşâr 
Kanunu için bütün Heyeti Celile 1339 senesinde ara
zi tahakkukaü ile aynı sene zarfında yapılmış plan 
tahsilatı vilâyet itibariyle Heyeti Celileye arz etmiş
tim ve herkesin yedindedir. Oradaki netice şu olu-
yorki, kendinin de buyurdukları gibi Arazi Vergisin
de kabili tahsil biz % 70 gördük. Bakayasından 
da % 10 ilâ % 5 nispetinde bir miktar tahsil edelim. 
Onun için bütçemize korken bir milyon (300) bin 
liranın altı misli değil tahsil edebileceğimizin altı mis
lini koyduk. 

Haîiyeden % 70, bakayadan % 10 bir milyon, 
altı misli altı milyon ediyor. O suretle âşâr Kanunu 
münasebetiyle orada bunun doğru olup olmadığı
nı vesaire hakkında uzun uzadıya arzı malûmat 
ederim. Yalnız Paşa Hazretlerinin maksadı bu tah
min doğru mu değil mi ve tahmini tahsilat nisbetin-
de mi yoksa tahakkukat nispetinde midir? Bende
niz de onu arz ediyorumki, tahsil edilmesi mümkün 
olan kısım nazarı itibara alınarak tahmin edilmiş
tir. Aşarın zararından bahis buyururlarken Hükü
metin bunu nazarı itibara aldığı zamanda altı mil
yon kadar bir fedakârlık yaparak bunu mevkii fiile 
koymak istedi. Altı milyon değil on ve onbir milyon 
fedakârlık nazarı itibara alınmıştır. Paşa Hazret
leri âşârı koyarlarken ipek ve tütün öşürünü dâhil 

buyurdular. Ö tamamen hariç ve ayrı bir. meseledir, 
Âşâr için konulan miktar on milyonu dâhilde is
tihlâk olunacak kısımdan ve altı milyonu harice 
sevk olunacak miktardan mıdır? Buyurdular. Evet 
on milyon dâhilde istihâk edilecek ve altı milyo
nu - tütün ve ipekten mâda - harice çıkarılacak olan 
memattandır, o suretle hesap edilmiştir. Bu neye isti
nat ettirilmiştir ve hububat raiktarı nedir? Buna 
dair bir malûmat verilebilir mi? Buyurdular. Biz 
dört milyon halkın müstehlik vaziyette bulunduğu
nu ve onların günde yedi kuruş mahsulâtı arziye 
sarfedeceklerini nazarı itibara alarak o suretle he-
bımızı gördük. Hububat miktarı için emaneten fda-
re etmekte olduğumuz beş vilâyetin miktarı hakiki
sini arz edebileceğim. Diğer vilâyatın hububat ha
sılatını ancak aldığımız âşâra nispeten hesap et
mek imkânı vardır. Hakiki kilo üzerinden diğer 
vilâyetler için malûmat arz edemeyeceğim. Beş vi
lâyetin 134Q senesi hububat istihsalât yekûnu 341, 
045, 944 kiyyeden ibarettir. Biz bundan 21 911 000 
okka aynen 2, 071, 932 lira da nakden öşür aldık. 
Diğer vilâyetlerin 1340'da ihale bedeli 27 milyon 
liradır. Bu yirmi yedi milyon lira hububata tak
sim edilmek için kilosunu oniki kuruş itibar et
tik ve bunun üzerine vasati hesabımızı yürüttük. 
Bununla hasılatı umûmiye miktarı 1 800 128 200 ki
lo eder. Bunda zannederim, çok ihtiyatlı davrandık 
diye itham edileceğim. Okkasını 16, kilosunu 12'den 
hesap ettik. Hasılatın sülüsü pazar mahallerine ge
lecek olursa bizim varidat bütçesine koyduğumuz 
miktarı temin eder. kanaatindeyim. Diğer taraftan 
bu varidat - âşâr Kanununun müzakeresinde arz 
edeceğim - seneden seneye tezayüt etmek yolunu 
tutmak mecburiyetindedir. Çok yerlerde pamuk 
ve tütün zeriyatı mütemadiyen tezayüt etmekte
dir. Pamuk ve tütün zer edenler yiyeceklerini yan
larındaki vilâyetlerden getirmek mecburiyetinde 
bulunurlar. Netekim ekseri mevadı ihracata aido-
lan,Ödemiş kazası - orada iken yapmış olduğum 
tahkikatta - Denizli ekmeği yerdi. Denizli unu ora
ya gelir, satılırdı. Kendileri buğday yerine çabuk 
hâsıl olan arpa yetiştirirler ve harice sevk eder
ler. Tütün ve pamuk zeriyatı tezayüt ettikçe hu
bubatın bir taraftan diğer tarafa naklinden Hükü- ' 
metin almak istediği onda bir, daha kolaylıkla is-
tiyfa edilecektir. Harice giden miktardan şimdiye 
kadar aldığımız malûmat bize bu sene altı milyo
na karip öşür verdiği merkezindedir. En büyük ra
kamlarımız üzüm, zeytin, pamuk, fındık ve incir
dir. Bu sene şimdiye kadar tahakkuk eden zeytin 
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Öşrümüz 1 349 000 liradır. Üzümden, 1 600 000 li
radır. Fındıktan 78Ş 000 liradır, Pamuktan 1 000 000; 
Afyondan 400 000 liradır. Susamdan 212 bin, pala
muttan 123 bin liradır. Yani umumundan altı mil
yon kadar almışız. Varidatı tetkik buyururlarken 
temettü vergisi hakkındaki temenniyatına ve tav
siyelerine Hükümet tamamen iştirak ediyor. Zaten 
bunun için Hükümet, kazanç vergisi lâyihasını 
takdim etmiştir. Kavanini Maliye Encümeninde 
müzakeresi hitam bulmuş, şimdi Muvazenei Mali
ye Encümenindedir. Bendeniz de çalışacağım. Encü
men âzayi muhteremesinden rica ettim, Heyeti Ce-
l'ilefcize getirmeye gayret edeceğim. Paşa Hazret
lerinin en ziyade dokundukları nokta ispirto ve 
müsrikat inhisarının kanuna rağmen Hükümetin 
müskirata inhisar vazetmemesi meselesidir. Mü
saadeleriyle maddei kanuniyeyi aynen okuyaca
ğ a : 

470 Numaralı Kanunun yedinci maddesi: 
14 Eylül 1336 tarih ve 22 numaralı Kanununun 

üçüncü maddesi tadil ve mevadı sairesi ilga edilmiş
tir. 

Maliye Vekâleti işbu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren üç ay zarfında ispirtoya inhisar vazeyleye-
cfcktir. 

Müskirat imâl ve furuht ve ithali için inhisar 
vaz ve tesisine Hükümet mezundur. 

İşbu inhisarın şeraiti ve sureti idaresi kanunu 
mahsusla tayin olunacaktır. 

Bu kanunda Hükümet müskirata hemen inhisar 
vazedecek bir hak ve salâhiyet görmemiştir.. Yal-
mz kanunu hazırlayacak, Heyeti Celileye takdim 
edecek, Heyeti Celilece kabul buyurulduktan sonra 
tatbik edilecek, burada üç fıkra vardır. 

Üç ay zarfında inhisar vaz edeceği madde yal
nız ispirtodur. Müskirat değildir. Üç ay zarfında 
müskirata inhisar vaz edebilmek için Heyeti Celi-
lenin yazın burada bulunması lâzımdır. Başka 
suretle imkân yoktur. Kanun hazrılanacak, Heyeti 
Celileye takdim edilecek, Heyeti Celile behemahal 
1 0 - 1 5 günde bunu ikmal edecek ki inhisar vazi
fesi kabil olabilsin. Hükümetin Heyeti Celileye böy
le bir tazyik yapmasının "imkânı var mıdır? Böyle 
bir şey mutasavver değildir. Kanunu hazırlamak 
için Hükümete mezuniyet verilmiştirki, Hükümet 
ona göre bir kanun hazırlasın. Bu kanun bize 16 
Misanda tebliğ edilmiştir. Kanun tebliğ edildik? 
ten sonra biz, ispirto ithalâtım menettik. İlânda 
bjuluaduk âmiller geldi. Mevcut olan fabrikaların 

bize istediğimiz ispirtoyu temin edip etmeyecer 
ğini anlamak istedik. Dâhilde mevcut olan fabri
kaların hepsi mısırdan mâda mevattan ispirto ya
pacak surette inşa edilmiştir. Halbuki en ucuz is
pirto yapan fabrikalar, mısırdan ispirto çıkaran
lardır. Elimzide resmi bir fabrikamız vardır. Me
murini fenniyemizden aldığımız raporlara nazaran 
en iyi ispirto mısırdan çıkar. Fakat o fabrikanın 
teşkilâtı tamamen ayrıdır. Teklifatımızı kabul et
tiler. Muayyen bir müddette fabrikalarını istediği
miz şekle irca edeceklerini vadettiler. Yalnız ispir
to üzerine mevzu olan resmin yüksekliği kendile
rinin taahhüde girmelerine mani oldu ve bu resim 
varken dâhilde yapılcaak ispirtonun dâhilde satıl
mak imkânı olmadığını söylediler. Aynı zamanda 
Heyeti Celilenin hedefi ispirtonun dâhilde imâli 
idi. Hattâ Edirne Mebusu Muhteremi Faik Bey ye
rinden kalkarak hassaten sormuştu: Hariçten ge
lecek ispirtoyu mennedecek misiniz ve behemehal 
dâhildeki ispirtodan mı alacaksınız? Maksat ve he
def bu idi. Heyeti Celilenize Meclisin bidayeti kü-
şadında takdim ettiğimiz lâyihai kanuniye kabul 
edildi. Onun üzerine tekrar müzakerata başladık. 
İspirtoyu almak üzere de ilânda bulunduk. Müski-
rak için geçen sene icap eden lâyihai kanuniyeyi ha
zırladık. Birçok mütehassıslara gönderdik. Yeni iade 
edilmektedir. Aidolduğu müdürler tarafından yine 
tetkik olunmaktadır. Biter bitmez Heyeti Celileni
ze takdim edeceğim. Gümrüğün varidat tahmini 
edilirken 1340 senesinin ilk üç ayının nazarı itibara 
alındığını buyurdular. Hayır, 1340 senesinin yal
nız üç aylığı nazarı itibara alınmamıştır. 1339 se
nesinin hâsılatı umumiyesi de nazarı itibara alınmış
tır. Yalnız yazarlarken daha kolay olduğu için öyle 
yazmış. Yoksa üç aylık bütçeyi nazarı İtibara al
manın imkânı yoktur. Mamafih geçen senenin hâ
sılatını da nazarı itibara alarak yapılan tahminin 
tamamen doğru olacağına itimadım yoktur. Geçen 
defada arz ettim: Varidatı tahmin ederken elimiz
de sağlam yalnız bir senemiz var. Başka seneleri
miz yokturki geriye doğru gidelim. O senenin hâ
sılatını alıp ona göre varidatımızı tahmin etmek 
mecburiyetinde idik. Bendeniz mâruzâtımda istik
rar hâsıl olduktan sonra memleketin hâsılatının ar
tacağını ve hasılat arttıkça varidatımızın da arta
cağını ifade etmiştim. Paşa Hazretleri bunu ten
kit buyururken madalyanın her tarafım da görmek 
lâzımdır dediler. Yani biz zenginleştikçe ithalâtı
mız tezayüt edecek ve biz günden güne kaybede
ceğiz. Efendiler cümleniz müsterih olmak için bu 
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babta gayet katî istatistikler arz edeceğim. Göre
ceksiniz ki hâsılatımız, günden güne tezayüt etmek
tedir. Evvelâ: 1329 ve 1339 seneleri istatistiklerim 
mukayese edeceğim. Ondan sonra Heyeti Celileni-
ze de dakdim edilen 1340 senesinin dört aylık itha
lât ve ihracat istatistiklerini mukayese edeceğim. 
1329 senesinde ithalâtımız, 40 809 000 lira, ihraca
tımız da 21 436 000 lira idi. Yani bir senelik mua
melemiz 62 245 000 lira idi. Bunun yüzde (64,56)'sı 
ithalât, yüzde (34,43)'ü ihracattır. 

İlk seferberliğe hitam verdiğimiz senenin, sekiz ayı 
seferberlikle geçmiş olmasına rağmen 1339 senesi is-

tatistikhim hülâsasını arz edeyim : İthalâtımız, 
144 788 000 ihracatımız da 84 601 000 liradır.. Bü
tün muamelemiz, 229 439 000 liradır, (ihracatımız 
yüzde 36, 89 ve ithalât da yüzde 63,1'dir.) 

1339'da bile 1329 senesine nazaran nispet dairesin-
re ithalât da yavaş yavaş tenakus, ihracatta da teza
yüt vardır. Bunun en bariz istatistik!, dört aylık ol
mak üzere Heyeti Celilen'ize takdim edilmiş olan 1340 
Kânunusani, Şubat, Mart ve Nisan istatistikleridir. 
Bunla/ı ben ayrı ayrı okuyayım. Kânunusanide mua
melemiz : * ; " 

lîJhalât 
Şubatta : İthalâtımız 
Martta : İthalâtımız 
Nisanda : İthalâtımız 
Mecmuu : İthalâtımız 
Kânunusanide : İhracatımız 
Şubatta : İhracatımız 
'Martta : İhracatımız 
Nisanda : İhracatımız 
Mecmuu : İhracatımız 

Yaptığımız muamele yekûnu 95 974 000 lira kıy-
metindedir. İthalâtımız : Yüzde 56, ihracatımız yüzde 
44'tür. Bunu Vehbi Beyefendi müstarih olmak için 
arz ediyorum. Bu milletin yüz ihracata karşı dört yüz 
ithalâtı yoktur ve milletimizin en fena zamanında bile 
böyle bir şey olmamıştır. En fena zamanda bir misli
dir. Fakat böyle yüzde dört yüz ithalât yapmamışız
dır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ne gibi şeylerdir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALÎK 
BEY (Devamla) — Günden güne ihracatımız tezayüt, 
ithalâtımız tenakuz etmektedir. Bunlar hakkındaki 
matbu istatistik Heyeti Celileye takdim edilmiştir. 
Tabiî zatıâünize de takdim edilmiştir. Orada sıra ile 
ne gibi şeyler olduğu tasrih edilmiştir. Emrederseniz 
takdim edeyim. Tafsilâtını görürsünüz. 

Acaba bu tezayüt, 1341'de de devam eder mi? 
Bendeniz Heyeti Celilenin müstarih olması için bunu 
da arz edeceğim. 1340 senesinin mahsulâtımızın çok 
yüksek olanından tütün ve pamuğun 1340 senesinin 
Teşrinisani ve Kânunuevvel aylarında çıkan mikta
rını arz edersem 1340 mahsulünden 1341 senesi zar
fında da; tütün ve pamuğun memleket dahilinde mev
cut olduğuna Heyeti Celileniz kani olur. 

43 023 571 Kilo sıkletinde 13 208 364 Lira kıymetindedir. 
44 506 602 
41 785 673 
44 693 606 

174 700 000 
41 927 400 
39 898 İ84 
50 338 722 
39 2641 756 

171 427 000 
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Tl 704 448 
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13 801! 216 
53 788 0CO 
113 0311 992 

9 700 354 
M.'. 661 078 

t 794 464 
4(2 186 000 

» 
» 
»' 
» 
w 
» 
V 
»-
» 

Teşrinisani ve Kânunuevvel aylarında ihraç edi
len pamuk, (3 885 000) kilo ve bu iki ay zarfında ih
raç ettiğimiz tütün (6 823 496) kilodur. Binaenaleyh 
bu sene dahilinde pamuğumuzun çoğu ve tütünümü
zün hemen kâffesi memleketimiz dahilindedir. O bu 
sene sarf olunacaktır. Paşa Hazretleri son sözlerinde 
istJhsâlâtı dahiliye resminin tenzil edilmesi kanaatin
de bulunduğu ve çünkü 3 kuruşa alınan şekerin 49 
kuruşa olduğunu buyurdular. Zannederim ki 3 kuruş
luk şeker eski zamandaki şeker olmalıdır. Yoksa bu
günkü şeker 3 kuruş değildir. Bizim aldığımız bugün
kü şeker istihlâkat ve gümrük resmi 18 kuruştur. Bi
naenaleyh son sözlerinde istihlâkatı dahiliye resminin 
tenzili suretiyle şeker 49 kuruşa satılmak için herhal
de arada 28 kuruş bir fark olması lâzım gelir. Tahsil1 

edilecek vergileri tahfif etmek herhalde arzu edile
cek bir teşebbüstür. Yalnız ihtiyacat içerisinde bulun
duğumuz zamanda birden bire en mühim bir varidat 
teşkil eden varidattan mahrum kalabilmek pek müş
kül bir meseledir. O zaman hiç bir şey yapmaya ve 
yalnız bütçemizin bütün varidatının eski bütçeler gibi 
memurin maaşatına, düyunu umumiyeye hasredilmesi 
lâzım gelir. Halbuki Heyeti Celileye arz ve takdim 
edilen bütçede arzu edilen en büyük hedefimiz istih-
salâtımızı tezyit, sıhhatimizi temin, umuru nafiamızı 
tanzim etmektir ve bunlara tahsis edeceğimiz parayı 
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tahsil edemezsek demekki, yaşayışımız yalnız memu- I 
rin bütçesi yapmak ve ilânihaye böyle yaşamak de- I 
mektir. Paşa Hazretlerinin bu noktadaki fikirlerine 
maatteessüf iştirak, edemeyeceğim. Paşa Hazretler 
şanjımızı tespit «itmek için fedakârlık yapmak lüzu 
munu söylediler. Bu fedakârlığı bendeniz istikraz su 
retiyle anlıyoru'-v 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Hayır, hayır. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Devamla) — İzah buyururlar. Başka birçok 
yerlerde yapıldığı gibi hariçten para alarak ve olsu-
retle şanjımızı değiştirmek. Daha önümüzde birçok 
mesail vardır. Onlar halledilmeden evvel böyle şey
ler teşebbüs etmeyi zannederim kendileri de muva
fık görmezler. 

Vehbi Beyefendi Maliye Vekâletinin kerametin
den bahis ettiler. Bittabi böyle kerametle bütçe ol
maz. Vekâlet buraya senelerden beri bütçe getirme
miştir. Geçen sene açık ne suretle kapatılmıştır diye 
söylediler. Bilmünasebe geçen günkü maruzatımda 
geçen seneki açığın varidat ile fazla bir suretle ka
pandığını arz etmiştim. Açık hakkında Şakir Beye
fendi epeyce arzı malumat ettiler. 1340 masraf büt
çemiz 168 milyon kusurdur. Varidat bütçemizde 129 
milyondur. Masarifimizden bir kısmı gelecek seneye 
ve hatta öbür seneye devredilecek masariftir. 

Bütçelerimiz, masraf bütçeleri tetkik edildiği za
man birtakım masarifin yapılmadığını göreceksiniz. 
Bu masrafın bir kısmının gelecek seneye ait olması 
ve pek az zaman zarfında masarifatımızdan bir kıs
mı ve mühim teşkilât yapmakla mükellef olan Adli
ye ve Maarifin yapmamasından ileri gelmiştir. Ken
di varidatımızla kapatacağız. Yeniden evrakı nakdi
ye çıkarmıyacağız. Refiki muhteremem Muammer 
Bey bu açığın ileride meydana çıkacağını söylediler 
ve o zaman kokusu çıkacağından bahis ettiler. Büt
çe malumuâliniz bir senelik kanundur. Bir senelik 
tahsisat o sene zarfında sarfedilmezse gelecek sene
ye sarfedilmez. \ 

Binaenaleyh bu sene görülen açık 1341 - 1342 se
nelerine ve o zaman 1343 bütçesi eski bütçelerden 
60 - 70 milyon lira derecesinde açık olarak buraya ge
lecektir. Böyle bir şey yoktur. Vehbi Beyefendinin 
tevhidi mikyasat hakkındaki kanaatlerine tamamen iş
tirak ederim. Bunun hakkında Hükümet de Heyeti. 
Celile de ne suretle olursa olsun bir teklifte buluna
bilirler. Bu hususta yalnız Hükümeti tahtie etmek 
doğru değildir. Vehbi Beyefendi bu kadar seneden 
beri buradadır. Bir teklifi kanuni verirlerdi ve bu me- j 
selede icra edilirdi. J 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mesaili ida
riye sizdedir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Bendeniz demiyorum ki yalnız 
aza teklif yapmalıdır. Hükümet de teklif yapar. 

İki meseleden daha bahis ettiler. Biri reji, diğeri 
düyunu umumiye. Reji meselesinin ne olduğu Heye
ti Celilenizce malumdur. Heyeti Celile müsaade bu
yurduğu takdirde parasını vererek yerine kaim ola
cağız. Düyunu umumiye için de herhalde kendilerini 
tatmin edecek bir şekil bulmağa çalışacağız. İtibarı 
zirai hakkındaki kanunun tatbik edilmediğinden ba
his buyurdular. Varidata taallûk eden kısmının tat
bik edildiğini ve hatta bundan haberdar olmayan İz
mir havalisinin acı acı şikâyetler bıraktıklarını bu 
tatbiki neticesinde aldım. Bu kanun mucibince ihraç 
edilen mevadın masarifi nakliyesinin, itibarı zirai için 
ziraat bankalarına tevdi edileceğinden haberdar ol
mayan incir, üzün müstahsilleri, masarifi nakliyenin 
tamamiyle kendilerine iadesini istediler. Halbuki Hü
kümet iade etmedi ve Ziraat Bankasına tevdi eyle
di. 

Mazhar Müfit Bey arkadaşımız bütçede laubali
lik gördü. Bütçede laubalilik nerede olduğunu anla
yamadım. Şakir Bey arkadaşımızın izah ettikleri, büt
çenin gerek masraf ve gerek varidatı hakkında, Maz
har Müfit Bey, inanmak istemediğim bir garip sami
miyetle bahsettiler. Geçen seneki meseleden bahis 
buyurdular. Geçen sene en ziyade tahsisatı munzam-
ma aldığımız füsulu hesap ederken o sıradaki bir as
kerin ihtiyacı, yevmiye 18 kuruştan hesap edildi. O 
zaman buğday vasati bir hesapla şarkta ve garpta 
7 - 8 kuruştu. Bu sene öyle değildir. Bu sene 16 ku
ruştan hesap edildi. Bu farkı nazarı itibara almak 
için kerametimiz olmak iktiza ederdi. Kerametimiz 
yoktu. Varidatta tezayüdü saklamak yüzünden ma
sarifi de saklamış olduğumuzu söylediler. Kendileri 
de Muvazenei Maliye Encümeninde idi ve beraberce 
hesap ettik. 1339 senesinden başka istinat edecek baş
ka hiç bir senemiz yoktur. 1339 senesini nazarı iti-
bare alarak biraz zamla varidatı tahmin ettik. Her
halde ne bendeniz, ne kendileri varidatta bu kadar 
fazlalık olacağına kani değildi. Kani olsaydı doğru
dan doğruya seferberlikten çıkmış milletimizin küv-
vei istihsaliyesinin bu kadar tezayüt edeceğine belki 
ihtimal vermemiştik. Gelecek sene bütçesi bu alınan 
dersler dahilinde tertip edilmiştir. 

Hesabı katiden bahsettiler. 1337 hesabı katisi tak-
d;m edilmiştir. 1338 hesabı katisi bir iki ay zarfında 
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takdim edilecektir. Herhalde muayyen olan müddeti 
kanuniyesi zarfında 1339 senesinden sonra icap eden 
hesabı katiler tamamen takdim edilecektir. 1337, 1338 
senelerinin hesabı katilerini yapmak için çok uğraş
mak icap etti. Kırtasiye hakkındaki tenkidatlarına 
Şakir Beyefendi cevap verdiler. Bendeniz bir şey arz 
etmeyeceğim. Çünkü maddelerin yekûnunu bendeniz 
de topladım. (1 800 000) lira ediyordu veya üç mil
yon bu maddelerden tasarruf edeceklerini beyan bu
yurmuşlardı. (1 800 000) liradan ibaret bir masraftan 
ne suretle üç milyon tasarruf edebilirler. 

Necip Ali Beyefendi harp kazançları vergisinden 
bahis buyurdular. Efendiler; bu vergi memleketimi
zin birçok aksamında tatbik edilmiştir. Eğer memle
ketimizin muayyen bir kısmında tatbik edilip diğer 
kısmında tatbik edilmemesine Heyeti Celile muvafa
kat ederse bilmiyorum nasıl olur? (Öyle şey olmaz 
sesleri). 

Bedeli nakdii askeriden bahsetmiştir. O da Heye
ti Celilenizin kabul etmiş olduğu bir kanundur. Ona 
Hükümet hiç bir şey yapamaz. 

Aydın Şimendiferlerinin Hükümetle yapmış ol
dukları itilâftan ve tarifenin yüksekliğinden bahset
mişlerdi. Aydın Şimendiferleri diğer şimendiferler gi
bi teminatlı şimendiferlerden değildir. Doğrudan doğ
ruya teminatsız şimendiferlerdendir. Mukavelesi var
dır. Nafıa Vekâleti o mukaveleye istinaden tarife yap
mak mecburiyetindedir. Herhalde bir şimendifer, bir 
şirket yaşayabilmek için o şirketin aksiyonlarına hiç 
olmazsa faiz tediye etmek lâzımdır. Tediye edilmezse 
o şirket payidar olamaz. 

Tahriri nüfus hakkındaki Zeki Beyin mutalaatına 
tamamiyîe iştirak ediyoruz. Esasen teklifimiz de var
dır. 

Yalnız Zeki Beyefendi masarifi nüfusa göre tak
sim ederlerken, nüfusu üç milyona kadar indirdiler. 
Bu hesabın ne suretle husule geldiğini anlayama
dım. 

ALÎ BEY (Rize) — Kara cümlesi noksandır. 

MALÎYE VEKÎLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLÎK 
BEY (Devamla) — Doğrusu anlamak kabil değil
dir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Çalışan kuldur de
dim. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHÂLÎK 
BEY (Devamla) — Muvazenei Umumiyeden maaş 
alan memurların adedini (400) bin olarak gösterdi-
lerki, jandarma, efradı askeriye vesaire dahi hepsi 
dahil olmak lâzım gelir. Yoksa başka suretle bu 400 

bini bulmak imkân haricindedir. Temettü vergisini 
tadil için takdim edilen kazanç kanun lâyihası Muva
zenei Maliye Encümenindedir. Heyeti Celile nasıl ka
rar verirse ve nasıl kabul ederse o suretle tatbik ede
riz. Millî bankalar ahalimize azamî muaveneti yap
maktadır ve bunlara müteşekkiriz. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Müttefikiz. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLÎK 
BEY (Devamla) — Osmanlı bankası ile itilâf yapar
sak herhalde mümkün olan fevaidi istihsale çalışa
cağız. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Azami, aza
mi. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLÎK 
BEY (Devamla) — Feridun Fikri Beyefendi Maliye 
Vekili bu sene tahsisatı munzamma istiyecekler mi? 
Buyurdular. Masarifi adiye için hayır, fevkalâde bir 
hal olursa Heyeti Celilenize arz ederiz. Bu sene tah
sisatı munzamma istenilen füsul ve mevadı tetkik bu
yurursanız masarifi adiye için pek az miktarda tah
sisatı munzamma istenmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bu sözle
rinizi senet ittihaz ederiz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLÎK 
BEY (Devamla) — Vilâyeti baidedeki maaşat tesviye 
edilmiş midir? Bazı arkadaşlarımız maaş meselesini 
mevzuubahis ettikleri için arz edeyim. Bilhassa Arif 
Beyefendinin buyurdukları gibi bendeniz ne iktisadi
yatımızı, ne maliyatımızı fevkalâde demedim. Bila
kis mukayeseyi yaparken 1338, 1337'den daha iyi idi. 
1339, 1338'den daha iyi, 1340, 1339'dan daha iyi, 
1341're 1340'dan daha iyi girmekte olduğumuzu arz 
ettim. Ve mukayeseyi bu suretle yaptım. Fevkalâde 
iyidir demedim. Burada bulunan arkadaşlar bilirler 
ki; 1338 iptidasında vilâyatı şarkiye ve baidede on 
dört ve on beş maaş almamış memurlarımız vardır. 
Bu hal 1339'a girerken 1338 deki muzafferiyet üze
rine tahaffüf etmeğe başlamıştır. Esasen bu müteda-
hil maaşatın tesviyesi ancak 1339 iptidalarında baş
lamıştır. 1340'a girerken biraz mütedahil vardı. 1341'e 
girerken ümit ederimki, hiç bir alacaklı kalmıyacak-
tır. (Bravo sesleri) yalnız yaptığımız bir tamimde şu 
vilâyetler istedikleri parayı gönderecek olursak mü
tedahil kalmıyacağını bildirdiler. Diğer vilâyetlerin 
hiç birisi para istemedi. îstiyen vilâyetler; Hakkâri, 
Genç, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan, Artvin, Siirt, Mar
din, Karahisarışarki, Gaziantep, Kırşehir, Ayfon Ka-
rahisar, Bozok, Karesi, Amasya (Karesi de mi sesleri) 
Karesinin varidatı düyunu umum iyece tahsil edil-
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rttekte olduğundan oluyor, yoksa kendisi muhtaç de
ğildir. 

Bunlardan ilk dokuzuna bankalar vasıtasiyle iste
dikleri para şubattan evvel gönderilmiştir. Karahi-
skrışarki, Karesi, Gaziantep, Kırşehir'i Ayfon, Amas
ya, ve Bozok'ta da düyunu umumiyeden parası veril-
rhiştir. Ümit ederimki, Türkiye'de bulunan memuri
nin hiç birisinin martın birinci günü alacağı kalma
yacaktır. (Teşekkür ederiz sesleri). 

FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — İdarei hu-
susiyeye olan borçlar verilmiş midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — İdarei hususiyeye olan borçlardan 
b|ahis buyurdular. Geçen sene bendeniz bunun için 
bir milyon lira istemiştim. Vilâyetlere yaptığımız 
tamimde hesaplarının bir an evvel gönderilmesini ri
ca etmiştik ve bunun için vilâyetlere müteaddit mü
racaatlarım vardır. Hesaplarını göndermiş olanlar ta
mamen almışlardır ve şimdiye kadar 895 000 küsur 
l̂ ra verilmiştir. Diğer vilâyetlerde hesaplarını gön
derirlerse bunlara da verilecek para ve eski tahsisa
tımız mevcuttur. 

Arif Beyefendinin en ziyade tenkidatında gerek 
Hükümeti sabıka ve gerek haliyenin ziraata ehemmi
yet vermemelerini söylemişlerdir. Eğer 1339, 1340 ve 
1341 bütçeleri göz önüne alınacak olunursa herhalde 
her iki hükümetin ehemmiyet verdikleri mevattan 
biri ve belki birincisi ziraat olduğunu görürler ve 
hiç bir bütçe bu kadar tezayüt etmemiştir. 1339 da 
bu bütçe iki milyon küsur iken 1340 da (7 860 000) 
lira olarak teklif edilmiş ve 1341 de (8 194 000) lira 
olarak teklif edilmiştir. Ondan mada Karadere or
manı için iki milyon liralık bir istikraz salâhiyeti de 
rica edilmiştir. Arif Beyefendi ne suretle ziraata 
ehemmiyet verilmediğini keşfettiler. Kendileri bah
sederlerken bir Maliye Vekili kendilerini üzüme, in
cire, pamuğa ve tütüne boğduklarını fakat hububat
tan bahsetmediklerini söylediler. 

Geçen defa arz ettim. Mamafih kendilerine yine 
sorarım: Bu sene en fena giden Eskişehir'in ziraat 
hasılatı geçen senekinden daha aşağı mıdır? Yoksa 
daha iyi midir? Bunu lütfen kendileri söylesinler 
ve o zaman Hükümetin ziraata ehemmiyet verip ver
mediğini de anlaşılmış olur. Efendiler; 1340 da en 
fena mahsul veren yerlerimiz geçen seneden yine 
iyidir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Niçin hariçten un ge
tiriyoruz. Niçin hariçten zahire getiriyoruz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Bu ayrı bir meseledir, buna çalı
şacağız ve varacağız. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Amerikan unu yiyoruz. 
Hindistan'dan fasulye yiyoruz ve halen ziraattan 
bahsediyoruz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Bilmiyorum efendim. Nakliyat
tan bahsederken Aydın şimendiferlerinin yaptığı nak
liyatı nazarı itibare almadıklarını söylediler. Bende
niz zannederimki, geçen sene vuku bulan maruza
tımda harpten evvel İzmir limanından elli milyon ile 
yüz milyon kile arasında arpa ihracatında bulun
duğumuzu arz etmiştim. Bu sene arpa ihracatına yi
ne aynı limandan başladık. Efendiler; bu miktara 
daha vasıl olmadık, fakat onun kıymetinden çok faz
la başka eşya çıkardık. Onun içindirki, ithalât ve ih
racat beynindeki nisbet lehimize doğru inkişaf et
mektedir. İhracatımıza mukabil ithalâtımız tenakur 
etmektedir. Bütçe hakkında Haîit Beyefendinin sor
dukları suale hem Şakir Beyefendi, hem de bende
niz cevap verdik. Diğer bir sualleri - Meclisin esnayi 
tatilinde, gerek şarkta ve gerek garpta toplanmış 
olan askerlerin masarifi nereden temin edilmiştir. -
Bunun içindir ki bütçeden sonradan biraz tahsisatı 
munzamma istemek mecburiyetinde kaldık. Tayinat 
faslından tayinat, nakliyat faslından da nakliyat yap
tık. Başka bir para sarfetmedik. Dolaştıkları yerlerde 
birçok bakaya gördüklerini ve bu bakayanın tasfiye 
edilmesi lüzumlu olduğunu söylediler. Hükümet bu
nu bu sene zarfında nazarı dikkate almıştır. 1300 se
nesinden beri bakaya vardır. Bir kısım vergiler affe
dilmiş ve bir kısmı affedilmemiştir. Bunun içindir ki 
Maliye bütçesinde bu kısım için tasfiyei bakaya na-
miyle (100) bin lira istedik. 

Eğer Maliye Bütçesinin müzakeresinde, bu mü
zakere edilir ve kabul edilirse gelecek sene bu eski 
hesabatın hepsini tetkik etmek ve bitirmek mecbu
riyetindeyiz. İstastistik için bir mütehassıs lâzımdır 
dediler. Hükümet bunu da nazarı itibare almıştır ve 
bu sene bütçesine koymuştur. Şurasını arz edeyimki: 
Ali Fuat Paşa Hazretleri memurların çokluğundan 
bahsettiler ve bir de takrir verdiler. 

Bendeniz, merkez memurları hakkındaki mukayese
mi arz ettim. Birde taşra memurları hakkında müsaa
denizle bir mukayese yapayım. Nahiyede acaba kaç 
fazla memur vardır. Yalnız bir nahiye müdürü var
dır. Olmasın mı? Heyeti Celiienizden birçok rüfeka-
yi kiram nahiyelerinde tapu ve vergi memurları teş-
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kilini istiyorlar. (Lâzımdır sesleri) En büyük nahiye
lere senede onbeşer memur alarak ilâve etmek isti
yoruz. Kazayi ele alalım ve evvela dahiliyeyi nazarı 
itibare alacağım bir kazada dahiliye memurini kay
makam, tahrirat kâtibi, nüfus kâtibi, nüfus refikin
den ibarettir. Kazada bulunan bir tahrirat kâtibini, 
bir nüfus refikini fazla görüyorlar? Sonra Maliyede 
mal müdürü, mal refiki, vergi memuru vardır. Ver
gi memurunu fazla mı görüyorlar? Belki bunda isa
bet olmadığım başka bir suretle söyleyecekler ki, 
önu bu sene bütçemizde tatbik edeceğiz, O da vari
dat nisbetinde kazalarımızda memurum maliyenin 
tezyit ve tenkisidir. Hakikaten evvelce fena idi. Ka
zalar üzerine teşkilât ve varidat nazarı dikkate alın-
mıyarak her kaza bir teşkilâta ve her vilâyet de aynı 
teşkilâta tabi idi. Bugün altı yüz bin lira varidatı 
olan Tarsus kazasında bir mal müdürü bir mal mü
dür muavini ve bir refik varken Gencin bilmem ne 
kazasında yine aynı teşkilât vardır. Bu sene bunu 
izale ettik. Kaza üzerine varidat ve teşkilâtımızı ve 
kadromuzu yaptık ve bu suretle Heyeti Celileye tak
dim ettik. Vilâyetlerde eğer yeni bir teşkilât olursa 
vilâyetler için bir şey diyeceğim yoktur. 3 - 4 sene 
kadar evvel yapılmış olan tenkihat o dereceye gel
mişti ki, ifa vazife etmek imkânı yoktu. Konya vi
lâyeti dahilinde nüfus müdürü yanma bir başkâtip 
verilmiştir. Hakkâride de aynı teşkilât ipka edilmişti. 
Konya nüfus müdürü on kaza ile muhabere edecek. 
Konya nüfmunu tetkik edecek ve ondan sonra işini 
görecek. Bu geçen sene 1339 senesi ikinci altı aylık 
avansından teklif edilerek biraz tevsi edilmişti. 1340 
da bu noksan temin edilmiştir. Maarif memurini de 
böyle. Bir vilâyet için bir Maarif Müdürü vardır ve 
belki de bir kâtibi, o kadar. Eğer Ali Fuat Paşa Haz
retlerinin bundan maksatları idarei hususuiye me
murlarını da ilâve etmek istiyorlarsa bu başka bir 
meseledir. Bendeniz yalnız idarei umumiye memur
larından bahsettim. Adliye memurundan. Mahke
menin ne kadar azası bulunacağı kanunen muayyen-
ciii'. Acaba bunlardan başka taşradan hangi - memuru 
fazla gördüler, bunu izah ederlerse - maalmemnuniye 
Hükümetiniz tasarrufa taraftardır - nazarı itibare 
alır. Bunu tetkik ederken Encümeniniz uzun uzadiye 
bu kadroları tetkik etmişlerdir. Fakat tasarruf edile
cek bir nokta bulunmadığı için, ayniyle yahut az bir 
tadilatla Heyeti Celilenize takdim etmişlerdir. Mer
kezde fazla ıtassarruf edilecek bir memur bulurlarsa 
çok teşekkür ederim. Efendiler; birçok arkadaşlar ve 
bilhassa İhsan Hamit Beyefendi bu sene açığın ne 
suretle kapatılabileceğini soruyorlar. Bunu geçen se

ne bu kürsüden arz ettiğim maruzatı tekrar etmekten 
başka bir şey söyliyemiyeceğim. Kısa avanslarla ve 
ümit etmekte olduğumuz fazla varidatla. Yeni kâğıt 
çıkarmayacağız. Mümkün okluğu kadar gerek dahili 
ve harici borçları, elimizden geldiği kadar temine ça
lışacağız. Kendi varidatımızdan başka istinat edecek 
bir şeyimiz yoktur. Heyeti Celileden rica ederim. 
Varidat malumdur, masarif atı nazarı itibare aldık
ları zamanda masarifi tezyit edecek knuniarda biraz 
munsif davransınlar. Maruzatım bundan ibarettir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Gazetelerde gordümki, 
millî bir şirketimiz olan Şirketi Hayriye elim bir va
ziyeti maliyede imiş buna da sebep seferberlik es
nasında birçok vapurları gark olmuş. Bunların para
larının tesviye edilmemesidir. Bu şirket mahsubu 
umumi kanunundan istifade etti mi? Veyahut diğer 
bir kanunla istifade etmediler mi? Bu hususta'bugün 
malûmat verebilirler mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Size şimdiye kadar müracaat et
memişlerdir. Eğer mazbataları varsa elbette mahsubu 
umumi kanunundan istifade ederler. 

ŞÜKRÜ BEY (Bilga) — Mahsubu umumiden is
tifade ederler mi?... 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Malumu Âliniz 
bütçede maaş kısmı tekmil bütçenin nısfı derece
sindedir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Biraz aşağıdır. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Kısmen takarrüp 
ediyorlar, Encümen Mazbata Muharriri Bey söyle
mişlerdi ki yüzde ellisini teşkil ediyor. Zatı Âliniz
den sual ediyorum. Böyle büyük bir bütçede bu 
nisbet muvafık mıdır, değiimidir? Değilse buna kar
şı çare nedir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Flayat pahalılığı hakkında arzı-
malumat ettim. Bu hayat pahalılığı daha ziyade te-
zayüt ederse bu nisbetin de tezayüt etmesi ihtimali 
vardır. Hayat pahalılığı tenakus eders tabii bu nis
bet ve tenakus edecektir. 

ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Bugün memur
larımızın aldığı maaş kâfi midir, değil midir? Değil
se, bütçeye ne kadar zam yapmak lâzım gelecektir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Memurlarımızın maaşları her
halde tamamiyle ihtiyaçlarını tatmin edecek bir 
halde olmadığını pekâlâ hepimiz biliyoruz. Hüküme
tin teklif ettiği ufacık bir zam bile o kadar büyük 
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bir yekûn tütüyordu ki, düyunu hariciyemizin tes
viye i mürettebatından dolayı bunu Encümeninmiz 
kjjibui etmemek mecburiyetinde kalmıştır. 

I ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Bir sual daha 
vardır. O c!a bütçede maaş kısmının, bilahare yine 
hayat pahalılığı dolayısiyle tezayüt etmesini müm
kün görüyor musunuz? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLÎK 
BEY (Devamla) - ^ Her Maliye Vekili ve her Hü
kümet varidatın kısmı azamini müsmir olan husu-
sata talisi; etmek ister. Fakat bunun imkânı ne ise 
onu tatbik edebilir. Bugün onun için zatıâlüerini davet 
eltim. Merkezdeki mernunaruruzm kadrosu şudur, 
neyi fazla görüyorsunuz? 1326 senesi ile mukayese 
buyuruyorsunuz, şimdiki bütün memurlarımızı gö
rürdünüz, tezyit veya tenkisine bir karar verirsiniz. 
Encümeniniz tetkik etmiştir. Tekrar tetkik eder. 
Kaibikyeti varsa pek âla. Dört sene evvel ceffelka
lem bir tenkil vat yapılmıştı.- 1337 ve 1333 seneleri he
sabı katmerini abmanıakhğirmzm sebebi odur. 
:. 1300 küsur memur yalnız taşra maliyesinden çı

karılmıştır ve bunun neticesi olarak o hesaplar kal-
rrnşıi;-. 

ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Bir sualim daha 
var. takrirle de arz ettim buna muvafakat ediyor 
muşunuz, etmivornıusunuz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
.VIv (Devamla) — Kabiliyeti tatbikiyesini göremi-

. jor.un. Görmüş olsam maalmemnuniye kabul eder
dik. 

ALİ F U A T PAŞA (Ankara) — Bu bapta Hü
kümet kendisini müstağni mi addediyor? 

M A L İ Y E VEKİLİ M U S T A F A A B D Ü L H Â L İ K 
BEY (Devamla) -— Biz mütemadiyen buna doğru 
yjürüdük. Nitekim bütçe tetkik edileceği zamanda 
görülecektir ki, maaşa biraz zammederek bir iki 
rfıemur kurtarmaya çalıştık. Bundan fazlasını kur
tarmak imkânı yoktur. îdarei merkeziyede 9 0 - 1 0 0 
memurla görülecek bir işi 40 - 50 memurla görüyo
ruz. Yetmiş dört vilâyet 40 - 50 muhasibi m'esulike 
muhabere eden bir muhasebei umumiye (40) adam
la çalışıyor. İmkânı yoktur. 

ALİ F U A T PAŞA (Ankara) — Son bir sualim 
daha vardır. Bir takrir daha takdim etmiştim. Ha
ydat pahalılığı... 

MALİYE VEKİLİ M U S T A F A A B D Ü L H Â L İ K 
BEY — Başvekil Beyefendi bazı hususat hakkında 
arzı malûmat edeceklerdir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bendenizin tereddüt 
ettiğim bir nokta vardır. 1340 senesindeki hakiki 
bütçe açığı ne miktardadır? 

MALİYE VEKİLİ M U S T A F A A B D Ü L H Â L İ K 
BEY (Devamla) — Arz edeyim efendim. Feridun 
Fikri Bey de sormuşlardı. Feridun Fikri Beyin sor
dukları suale cevap verecek olursam zannederim za-
tıâlinize de cevap vermiş olacağım. 26 Kânunuevvele 
kadar vermiş olduğumuz tahsisattan havaleye rap
tedilmiş olan miktar 140 575 000 liradan ibarettir. 
Bundan mada düyun havalesi olmak üzere de o za
mana kadar (6 348 000) lira verdik. Kânunusaninin 
son haftasına kadar havaleye raptedilmiş olan tah
sisat bundan ibarettir. 

İSMAİL K E M A L BEY (Çorum) — Gayemizin 
birisi de ihracatı çoğaltmak, ithalâtı azaltmaktır. 
Halbuki ithalâttan en çok memlekete ithal edilen me-
vat şeker ve mensucattır. Bunlar için ne tedbir alı
yoruz, yani şeker, mensucat kısmı için Hükümet 
acaba ne düşünüyor? 

M A L Î Y E VEKİLİ M U S T A F A A B D Ü L H Â L İ K 
BEY (Devamla) — Hükümet şeker için bir Şeker Ka
nunu takdim etmiştir. Hükümet buna verilecek mü
kâfatı da kanunda arz etmiştir. Eğer ona muvafa
kat hasıl olursa yavaş yavaş memleketimizde şeker 
fabrikalarının açılacağı melhuzdur, 

İSMAİL K E M A L BEY (Çorum) — Mensucat 
nasıldır? 

MALİYE VEKİLİ M U S T A F A A B D Ü L H Â L İ K 
BEY (Devamla) — Mensucat için de Adana'daki 
mensucat fabrikalarını Ziraat Bankası bir şirket ha
linde idare edip işletmek niyetindedir. Bir tanesi 
alınmış, diğeri de alınmak üzeredir. Yalnız tekrar 
arz edeyim. İthalâtla, ihracat nispetinde daima 
lehimizde tahavvül edecektir. Beki miktar kuruş 
veya kilo itibariyle tezayüt vardır. Fakat ihracatı-
mızdaki tezayüt o kadar ziyadedir ki, nisbeti daima 
lehimize çevirmekte olduğunu arz ederim. 

REİS — Efendim; on dakika teneffüs etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,40 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzaketat Saat : 4,10 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim; 1341 bütçe
sine devam ediyoruz. Söz Fethi Beyefendinindir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Muhterem arakadşlar; Muvazenei Umumiye Kanu
nunun Heyeti Umumiye hakkında söz almış olan 
arkadaşların mutalaatına Encümen noktai nazarın
dan Mazbata Muharriri Şakir Bey cevap verdiği 
gibi, bütçe noktai nazarından da Maliye Vekili Ab-
dülhalik Bey icap eden izahatı Heyeti Celilerinize 
arz etmişlerdir. Bu mütalaat arasındaki bazı husu-
sat, vekâletlerin bütçeleri tetkik ve münakaşa olun
duğu zaman izahat itasını istilzam eden teferruat 
olduğu için bu gi'bi 'hususat hakkında da vekâlet 
bütçeleri Heyeti Celileniz huzurunda müzakere 
olunduğu vakit ait oldukları vekiller tarafından iza
hat verilecektir. Bendeniz birçok rüfekanın nutukla
rında tevarut ve Heyeti Umumiyeye taalluk eden 
bazı mütalaata cevap olmak üzere kısaca birkaç 
söz söylemek istiyorum. 

Efendiler; bu kürsüden söz almış rüfekanın bir 
çokları memurlarımızın adedinin çokluğundan şikâ
yet ettiler. Bunun için de teşkilâtı mülkiyemizin 
muhtacı ıslâh ve tensik olmasına dair mütalaa beyan 
ettiler. Hakikaten efendiler; teşkilâtı mülkiyemiz bu
günkü şekliyle muhtacı ıslâh ve tadildir. Bunu He
yeti Celileniz huzurunda arz etmeyi vecibe addede
rim. Teşkilâtı mülkiyemizin bu hale gelmesi ne su
retle vâki olmuştur. Bu hususta Heyeti Celileniz 
daha ziyade malûmattar olduğu için buna dair iza
hatta bulunmaktan tevakki edeceğim. Yalnız bazı 
teşkilâtı mülkiyenin tadil ve ıslâha muhtaç olduğu 
kanaatine ve daha toplu bir şekle ifrağı lüzumuna 
bendeniz de malik ve kailim. Bu maksadı temin et
mek için biliyorsunuz bundan evvel de bir cok teşeb 
büslerde bulunulmuştur. Fakat şimdiye kadar bu 
teşebbüsler bir müsbet neticeye vasıl olamamıştır. 
Bu hususta iki fikir varit olabilir. Birincincisi teşki
lâtı hazirayı tadil ve ıslâh edecek bir şekilde kanun 
yapmak ve bunu Heyeti Celileye arz etmektir. 
İkincisi - ki bu fikre muhterem Halit Beyefendi de 
iştirak ediyorlar - bu hususta di tadilâtı yapmak, 
Hükümete mezuniyet vermekle olabilir. Bendenize 

kalırsa Hükümete mezuniyet verilecek olursa Heye
ti Celilenize zannederimki, daha kolaylıkla kabili 
icra ve tatbik olabilir. Daha şimdiden Feridun Fikri 
Beyefendi, makamı itirazda başlarını kaldırıyorlar. 
Hakikaten bu hususta Heyeti Celilenizin ne kadar 
mutaassıp olduğunu bendenizde bilirim. Fakat bir
çok dairei intihabiyenin tadil ve ıslâhını intaç edecek 
olan teşkilâtı mülkiye meselesinin Heyeti Celileniz 
huzurunda da icra olunacak münakaşa ile yakın bir 
zamanda intaç edileceğine bendenizde hakikî olarak 
şüpheler mevcut olduğunu arz etmek mecburiyetinde
yim. (Doğru sesleri). 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Geçen 
sene olmadı mı? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hakikat budur, ka 
zalar da dairei intihabiye olunca. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efen
diler; bu şeklin tadil ve ıslâhını, yalnız memur adedini 

.tenkis etmek ve bütçe masrafını indirmek noktai na
zarından tevessül oluncak bir gaye değildir. İnce bir 
hesap ve tetkik neticesinde göreceksinizki, bunun büt
çede yapacağı tesir o kadar zan ve itibar olunduğu 
üzere mühim değildir. Teşkilâtı mülkiyenin ıslâhı 
daha ziyade vasaiti mahalliyenin hüsnü suretle idare 
olunacağı noktai nazarından takip olunacak bir ga
yedir. (Doğru sesleri) Yoksa 5-10 vilâyetin tadil ve 
ıslâhı veya diğer vilâyetlere ilhakı suretiyle bütçede 
memur adedi noktai nazarından hasıl olacak tenakus 
mühim bir yekûn olmayacaktır. Bu, bendenizin vak
tiyle yaptığım hesapta mertebei subuta vasıl olmuş 
bir hakikattir. Pek mühim bir tesiri olmayacaktır. Bu 
itibarla bunun bütçe noktasından mühim bir tesir 
olacağına dair iradı mütalaa buyuran rüfekanın bu 
hususta ince bir tetkikle hesap yapmalarını kendile* 
rinden rica ederim. Mamafih bu kadar mühim ga
yeyi terketmek de mümkün olmayacağından Hükü
metimiz bu hususta tetkikatta bulunacak, ya Hükü
mete mezuniyet verilmesini tazammun veya doğru
dan doğruya birçok dairei intihabiyenin hazfını mu
cip olan bir teşkilât kanunu Heyeti Celilenize önü
müzdeki sene zarfında takdim etmeyi derpiş eyle
yecektir. 
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Efendiler; muhterem refikim Ali Fuat Paşa Haz
retleri bugünkü bütçeyi (1326) senesi bütçesiyle mu
kayese buyurmuşlardır. Bu mukayese neticesinde bu
günkü bütçemizin birçok nokatı nazardan (1326) 
bjütçesine nazaran fazla birtakım masrafları, fuzûlî 
birtakım teşkilâtı ihtiva ettiğini ve bilhassa memur 
adedinin ziyade olduğunu dermeyan eylemişlerdir. 
Efendiler memur adedi hakkında Maliye Vekili 
muhteremi Mustafa Abdulhâlik Bey teferruatiyle 
Heyeti Celiîenize izahat arz ettiler. Bu izahattan an
laşılır ki, 1326 bütçesi ile bugünkü bütçemiz arasm-
dk yapılacak mukayesede bugünkü bütçemizden asla 
korkmuyorum. Bilâkis bu mukayeseden şerefle, if
tiharla çıkılabileceğine kaniyim. 1326 bütçesi ilk 
tenkisat yapılmış olan bir bütçedir. Ondan sonra 
1327, 1328, 1329 ve daha sonra harp seneleri bütçe
leri bu bütçe ile kıyas kabul edemeyecek derecede 
masarifte israf atı mucip olmuştur. Fakat 1326 sene
si bütçesini nazarı itibare alacak olursak, görürüzki, 
ofada memur adedinde cüzi bir fark olmakla bera
ber bütün merkezdeki memurların adedi fevkalâde 
bir nisbette ziyadedir ve taşradaki memurların ade
di pek azdtr. Bugünkü bütçemizde ise, gorüyorsu-
nuzki, merkezdeki memurlar, o zamana nisbeten 
fevkalâde tenkis edilmiştir. Taşradaki teşkilât itiba
riyle ise memurlarımızın adedi tezayüt etmiştir. Bu 
tezayüt hangi bütçelerde vâki olmuştur? Maarif 
bütçesinde vâki olmuştur. Bundan dolayı Cumhuri
yet bütçemizle iftihar etmeliyiz çünkü evvelce mev
cut muallimlerin adedi ile bugünkü muallimlerin 
adedi arasında fazla bir fark olması şikâyet oluna
cak bir mesele değildir. Bilâkis iftihar olunacak bir 
meseledir ve çok şayanı temenni ve arzudur ki, mu
allimlerimizin adedi günden güne tezayüt etsin ve 
bugün muhtaç olduğumuz birçok mekteplerin açıl
ması da bu sayede sahai imkâna girmiş olsun. 

Ali Fuat Paşa Hazretleri memur adedi noktai 
najzarmda Fransa'da yüzde şu kadar, İngiltere'de 
yüzde şu kadar olduğu halde Türkiye'de şu kadar 
diyerek misal olmak üzere bir mukayese yapmışlar
dır. Memur denildiği zaman kimler kastolunuyor? 
Bu babtaki telâkki İngiltere'de başkadır, Fransa'da 
başkadır. Neden Türkiye'de bizim bütçemize dahil 
olrm miktar daha fazla olsun? Ve hiç tasavvur et
miyorum, muallimlerimiz dahi dahil olduğu halde 
- ki bizim bütçemizde esas budur - İngiltere'de pek 
az1 miktarda memur olsun da İngiltere'den daha faz
la memur bulunsun. Bu tasavvur olunabilir mi? Bu-
"a misal olmak üzere İhsan Hamit Bey biraderimi-
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i zin geçen gün söylediği sözleri hatırlatmak isterim. 
Kendilerinin yaptığı tetkike göre - ki o tetkikin doğ
ruluğuna kani değilim yalnız misal olarak arz ede
ceğim - bizde on bin kişiye bir mektep isabet ettiği 
halde İskandinavya memleketlerinde, İsveç de 64 ki
şiye yalnız bir mektep isabet ediyor. Bu mektepler 
muallimsiz değildir efendiler. Bunların her birinin 
muallimleri vardır. Sizi temin ederimki efendiler; 
Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da ve bütün memle
ketlerde muallimler ordular derecesinde yüksek 
adetlere baliğ olmaktadır. Eğer onlar bu hesaba da
hil edilmemişse ve biz dahil etmişsek, bunun netice
sinde Türkiye'de fazla memur vardır. İngiltere'de 
az memur vardır denmesi biraz tuhaf olur. 

Efendiler; Cumhuriyet bütçemizde filvaki fazla 
memur, fazla muallim vardı. 1326 senesine nisbetle 

I kezalik sıhhiye teşkilâtında fazla memurumuz var-
I dır. Efendiler; birçok yerlerde dispanserler açılmış

tır. Birçok yerlere küçük sıhhiye memurları, doktor
lar gönderilmiştir. Cumhuriyet Hükümeti halkın sıh-

I hati ile alâkadardır. Bunu yapmak mecburiyetinde
dir ve bu mecburiyeti Heyeti Celileniz hisseylemiş 

I ve bu vazifeyi Hükümetinize vermiştir. Bundan 
dolayı iftihar etmep icap eder. Kezalik Emniyeti 
Umumiye ve ziraat bütçesinde de 1326 bütçesine na
zaran fazlalık vardır. Emniyeti Umumiye bütçesi 
asayişle alâkadardır. Bundan ne kadar fazla memur 
kullanmış olsak, asayişe o derece ehemmiyet verdi
ğimizi göstermiş olacağız, bu da şayanı teşekkürdür. 
Efendiler; ziraat bütçesi de aynı veçhiledir ve bunu 
da Arif Beyefendiye cevap olarak arz ederim. Arif 
Beyefendi bundan evvel ziraata asla ehemmiyet ve
rilmediğini gösteriyorlardı. Halbuki Ali Fuat Paşa 
Hazretlerinin mütalâasına göre de fazla memur kul
lanıyoruz, yani memurlarımız fazladır. Fakat bu 
fazlalık arz ettiğim gibi Ziraat Vekâletinde, Maarif 
Vekâletinde, Sıhhiye Vekâletinde fazla kullandığı
mız memurlardan ibarettir. Binaenaleyh efendiler, 
bu mukayeseden Cumhuriyet bütçesinin şerefli çı
kacağına ve Heyeti Celilenizin buna kani olduğuna 
zere kadar şüphe etmiyorum. 

Bütçemizde mühim bir yekûne baliğ olan 
umuru Nafia hakkındaki tahsisatı kabil olsa da 
bütçeden ihraç ederek, imtiyaz iddiasında buluna
cak olanlara devretmek ne dereceye kadar muvafık
tır buyurdular. Hakikaten efendiler, bundan muva 
fık bir şey tasavvur olunamaz, çok iyi bir şeydir 
fakat bütçenizde on üç milyon lirayı şimendifer in-

I şaşına tahsis ediyorsunuz. Niçin bu parayı tahsis 
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ediyorsunuz? Efendiler, ben sizin şimendiferlerinizi, 
inşa edeceğim. Bana imtiyaz veriniz, derhal bu şi
mendiferleri yapayını, siz bu masraftan kurtulunuz 
diye hiç bîr zaman bir teklif vâki olmadığı gibi, is
tikbalde de hiç bir zaman vâki olmayacaktır. Vâki 
olan tekliflerden yalnız elde bütün şimdi müzakere 
olunmakta olan bir teklif vardır. Bunun da mahiye
ti hakikaten basit olduğu kadar caziptir. Bir cevap 
olmak üzere arz edeyim: Malumuâliniz bundan ev
vel Samsun -Sivas hattının inşası imtiyazını Reji 
Jeneral namında bir Fransız şirketi bir Fransız 
grupu istihsal etmişti. Yine bu grup aynı şerait da
hilin ve fakat bazı tadilatla bu imtiyaza talip oldu
ğunu söylüyor. İmtiyaz nedir efendiler? İmtiyaz; bu 
hattın inşası imtiyazıdır. Yani, parayı bir bulacağız, 
istikraz edeceğiz. Fakat elde edeceğimiz bu para ile 

-* şimendifer yapmak sıfat ve salâhiyetini yalnız bu 
gruba tevdi edeceğiz. (Neden sesleri) ve buna mu
kabil komisyon vereceğiz. Efendiler; ben parayı bul
duktan ve ağır şeraitle paranın faizini verdikten 
sonra filan ve filan şirkete inşa imtiyazını neden ve
reyim? Haydi farz edelim bunu da verelim. Netice
sinde hat vücuda geldi ve işlemeye başladığı zaman
da işletmek imtiyazını hizmete mukabil yine bu şir
ket alacaktır. Hangi hizmete mukabil? Bu hizmeti 
pek o kadar takdir edemiyorum. 

Bu teklif karşısında kalan Hükümet, bu teklifi 
kabul edecek olursa netice şuraya varır. Bilfarz 
Samsun -Sivas hattı için elli milyon liralık bir is
tikraz yapacak bugünkü şeraite göre yüzde seksen 
beş bir ihraç fiyatı ile bu istikrazı mevkii tedavüle 
koyacak olursa bilmiyorum bu da, yüzde 6-7 bir 
faiz temin edecek olursa netice itibari ile yüzde on 
nisbetinde bir faiz vermek mecburiyetindeyiz. Belki 
de ziyade. Aynı zamanda komisyon meselesi de 
mevzuubahistir. Binaenaleyh faiz, yüzde 15 - 20'ye 
vasıl olacaktır. Biz yalnız hattın inşası için bütçe
mize koyduğumuz parayı faiz olarak filan ve filan 
guruba vermek mecburiyetinde kalacağız. Neticede 
hat bizim olacak ve hattın işletmesi de onlara ait 
olacaktır. Bundan daha kârlı bir iş teklifini tasavvur 
edemediğim gibi bundan zararlı iş dahi tasavvur 
edemiyorum. Tabiî efendiler; bu şerait altında her
hangi bir imtiyazı vermeye, ne Heyeti' Celileniz ve 
ne de Hükümet razı olamaz. Bittabi bu hususta ta
dilât yapmaya çalışıyoruz ve menafii milliyeyi temin 
ettiğimiz takdirde ancak o şartla o adamlara verme
ye razı olacağız. Fakat bu tadilâtı ve menafii milli
yeyi istihsâl etmedikçe imtiyaz vermeye imkân ve 
ihtimal yoktur. Efendiler; (tabiî sesleri). 

Efendiler; herhangi bir şimendiferin inşası için, 
bir nehirin tathiri için veyahut bir limanın inşası 
için herhangi bir gurup tarafından talep vaki olmuş 
da reddedilmiştir, bu vaki değildir ve böyle bir şey 
yoktur efendiler; tekrar olarak arz ediyorumki, mü
sait şerait teklif edilmiş de bizim tarafımızdan red-

, dedilmiştir, bu da vâki değildir. Varit de değildir ve 
olamaz. Şunu da arz etmek isterimki, herkesten zi
yade Hükümetiniz böyle bir iş için vaki olacak 
muayyen bir teklifi tetkik ve kabul etmeye amade
dir. Fakat bu teklifin menafii milliye ile kabili telif 
olması lâzımdır. (Pek tabiî seslen) Yoksa bütçede 
inşaat için koyduğumuz mebaliği yalnız faiz öde
mek için koyacak olursak ve bu suretle inşaatı, iş
letmeyi başkalarının eline terk ve tevdi edecek olur
sak, bundan ne faide hasıl olacağını bendeniz ta
savvur edemiyorum. Fakat öyle zannediyorumki. 
bundan hiç bir faide mutasavver değildir efendiler. 
Nitekim şimdiye kadar meşrutiyetten sonra ve meş
rutiyetten evvel yapılmış olan istikrazat yapılmamış 
ve bunun için verilen faizler yalnız yol yapılmaya 
tahsis edilmiş olsaydı şimdiye kadar memlekette 
binlerce, milyonlarca kilometre yol yapılırdı. (Çok 
doğru sesleri) Eğer bugün düyunu umumiyenin faiz
lerini ödemek için verdiğimiz mebaliği doğrudan 
doğruya yolları yapmaya tahsis etmeye imkân bu
lunabilseydi, bizim için efendiler, 3 - 4 misli inşaat 
yapmaya imkân hâsıl olurdu ve bu mümkündü. 
Maatteessüf o vakit bu paralar bağlanmıştır. Bina
enaleyh ne olduğu ve ne gibi bir maksatla israf edil
diği malum olmayan mebaliğin faizlerini tediye et
mek mükellefiyeti altında kalmışızdır. (Çok doğru 
sesleri) Efendiler; mevcut bütçenin birçok cihetlerle 
bilfarz, 1326 senesi bütçesine âdemi faikiyeti kabul 
olunursa birçok masrafları tenkis etmek, bütçeyi 
tevazün ettirmek için gerek Meclis dahilinde, gerek 
Meclis haricinden mürekkep veyahut her ikisinden 
mürekkep bir heyet vücuda getirilmesine Hükümet 
taraftar mıdır, değil midir? Diye Ali Fuat Paşa Haz
retleri Maliye Vekili Beyden bir sual irat buyurdu
lar. Efendiler; bendeniz zannediyorum ki bütçenin 
tetkiki, masarifin tenkisi yalnız Meclisi Âlinize mev
du olan bir vazifedir. Binaenaleyh bunun Meclis da 
hilinden veya haricinden teşekkül edecek... 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Bendeniz yalnız 
memurin hakkında söyledim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Te
şekkül edecek olan bir ihtisas komisyonu marifeti 
vasıtasiyle yapılmasını kabul edemeyiz efendiler. 
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Şu ancak Meclisi Âlinizin vazifesidir efendiler; bu 
\fazifeyi Meclisi Âliniz Muvazenei Maliye Encüme
nine tevdi etmiştir. Muvazenei Maliye Encümeni
mizde, kendilerine göstermiş olduğunuz göstermiş ol
duğunuz itimat üzerine geceli gündüzlü çalışmışlar, 
tfetkikatlarını yapmışlar ve bugünkü bütçeyi Heyeti 
jiiiyenize tevdi etmişlerdir. Şimdi bu tetkikat yapılıp 
brütçe ihzar edildikten sonra ayrıca hariçten ve dahil
den teşkil olunacak bir komisyonun ikinci bir tetki-
jine bütçeyi arz etmek mümkün müdür efendiler? 
u olamaz. Bunun neticesi bu senenin bütçesi hiçbir 

zkman mevkii tatbike vaz olunmayacak demektir ve 
bjöyle böyle yapılırsa lüzumsuz vakit izaasını mucip 
alacağı için Hükümet buna taraftar değildir. 

İ; FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — İngiltere'de 
bju şekil yapılmıştır efendim. Hususi komisyon teşek
kül etmiş ye proje ihzar etmişlerdir ve Hükümet fenni 
tftkikata istinat ettirmiştir. 

i BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
üf fendim; bu hususi bir şeydir. Ali Fuat Paşa Hazret
leri bütçenin tevzini, masarifin tenkisi için bir ko-
niusyon teşkilini teklif ediyorlar. Takrirlerini zatıâli-
n|iz okumamışsınız takririn mahiyeti budur. Yani da
hilden ve hariçten bir komisyon teşkili hakkındadır. 
Fakat bu, doğrudan doğruya Muvazenei Maliye En
cümenine terettüp eden vazifedir. İngiltere'de yapıl
mıştır. Filan yerde yapılmıştır. Bu olabilir. Fakat İn
giltere'de, yapılmış, Fransa'da yapılmış, filan yerde 
yfıpılmış diye behemehal bizde de mi yapmak lâzım
dır? Bizde mi yapacağız? Başka memleketlerde yapıl-
n|amış ise, niçin yapılmayan mahalleri söylemiyorsu-
n|iz? Niçin onu misal olarak irat etmiyorsunuz? Yanı 
ojjıları misal göstermiyorsunuz da niçin yalnız bunu 
rrjjisal gösteriyorsunuz? İngiltere'de yapılmış diyorsu
nuz. Belki orada bir defa yapılmıştır ve masarifleri 
p|k fazla olduğu zaman yapılmıştır. Fakat her sene 
yapılamaz ve böyle bir şey kaide ittihaz edilemez. 

j FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Her sene 
dikmedik ki efendim; 
|; BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Son-

r | efendiler; birçok arkadaşlar hayat pahalılığından 
bahsettiler ve Hükümetin buna karşı ciddî bir ted
bir almadığından şikâyet ettiler. Hükümet bu ha-
y|.t pahalılığı ile ciddî bir surette iştigal etmediğin
din bahis buyurdular. Hakikaten efendiler; hayat 
pahalılığı vardır ve şikâyet edilecek derecededir. Fa
kat bu, yalnız bizim memleketimize münhasır bir 
ş̂ y değildir. Harbi Umumî neticesinde istihsalâtın 
telnakusu yüzünden hasıl olmuş bir haldir. 

Efendiler; Dünya matbuatını tetkik edecek olur
sanız, göreceksinizdir ki, her memlekette aynı şi
kâyet vâkidir ve bunun izalesi için her Hükümet deh
şetli surette vade vaidde bulunmaktadır ve ben mev
kii iktidara gelirsem hayatı şöyle ucuzlatacağım, şu
nu yapacağım, bunu yapacağım, ekmeğin okkasını 
şöyle indireceğim, şekerin kıyyesini böyle ucuzlata
cağım diye gayet büyük vaatlarda bulunmuşlardır. 
Fakat bu vaadların hiç birisi ifa edilememiştir efen
diler ve nihayet bu pahalılık devam edip gitmiştir 
ve halende hayat pahalılığından vaki olan şikâyat 
devam etmektedir. Hayat pahalılığının yegâne se
bebi efendiler; istihsalâtın azlığıdır. Memlekette is-
tihsalât tezayüt edecek olursa binnetice hayat ucuz
layacak ve paramız yükselecektir. Şimdi bunun 
için çare nedir? 

Bunun için çare efendiler; ilk ve yegâne hatıra 
gelebilecek şey -bizim memleketimiz zürra memle
keti olduğu için - Âşâr Vergisini kaldırmak ve köy
lüye daha ucuz surette hububat istihsali imkânı ver
mektir. Âşâr Vergisi kalktıktan sonra bendeniz çok 
ümit ediyorum ki, istihsalâtımız külli surette artacak
tır. Efendiler; bugün İstanbul'da külli miktara baliğ 
olan ecnebi unları ve sairesi memlekete girmeye
cektir. 

Binaenaleyh paramız yükselecek ve hayatımız 
tedricen ucuzlayacaktır. Binaenaleyh bugün şu ka
nun veya bu kanunla hayatı ucuzlatacağım, şekeri 
şu fiyata, unu bu fiyata tenzil edeceğim. Ekmeğin 
okkasını şu fiyata indireceğim diye vaadi vaidde de 
bulunmak doğru değildir ve bunun şimdilik imkânı 
yoktur efendiler. Böyle diyenler olursa bendeniz 
halisane tavsiye ederim inanmayımz efendiler. Çün
kü bu, memleketin istihsalâtının tezayüdü ile kabil 
olan bir şeydir. Yoksa kanunî tedbirlerle filân te
min olunamıyacak meselelerdir. 

Sonra efendiler; arkadaşlarımızdan Karesi Mebu
su Vehbi Bey sarhoşluk dolayısiyle birçok zabıta vu
kuatının tezayüt etmekte olduğundan bahisle şikâ-
yatta bulundular. Hakikaten efendiler, bu ciddî 
surette vakidir. İstatistikler de bunu göstermektedir. 
Binaenaleyh kanunun «sarhoşluk memnudur» mad
desinin tamamiyle tatbik ve imali için tedabini şedide 
ve katiye ittihaz edilecektir efendiler. (Alkışlar, çok 
teşekkür ederiz sesleri) Hakikaten efendiler; birçok 
zabıta vukuatı oluyor ve hepsi de bu yüzdendir. Bu
nu sureti katiyede menetmek için tedabir katiye 
ittihaz edilecektir. 
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Bu kanunda yani rakının bu suretle aleniyetle 
içilmesi meselesi de nispeten halledilecektir ve bu me
selede bir dereceye kadar tatmin edilecektir. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Rica 
ederim; şu rakının kökünü de kaldırınız. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — O, 
tecrübe olunmuştur efendim; kaldırılmasına imkân 
görülememiştir. Binnetice şurada, burada, şunun, 
bunun evinde imalâthaneler vücuda gelmiştir. Onun 
için bu da caizde değil. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hükümet azmetsey-
di onu da kaldırırdı. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Ar
kadaşlarımızdan Sivas Mebusu Muammer Bey «büt
çenin hangi sisteme tabi olduğunu bir türlü meyda
na çıkaramamışlardır. Bütçede saye mi ehemmiyet 
verilmiştir, sermayeye mi ehemmiyet verilmiştir? 
Kezalik bütçe, etatist bir bütçe midir, yoksa nas
yonalist bir bütçe midir? Buyurdular ve bu farkı da 
görememişlerdir» dediler. Efendiler; zannediyorum 
ki, bu mütalâaat nazariyattan ibarettir. Bütçe hıde-
matı devletin ifasını nazarı dikkatte bulunduran bir 
kanundur. Yoksa saye mi ehemmiyet verecek, ser
mayeye mi, ehemmiyet verecek diye mülâhazat 
serddetmek bilmem naşı olur? Esasen bu gibi mülâ
hazat, maatteessüf memlekette yer bulacak kadar 
sanayimiz ileri gitmiş bir halde değildir ki serdedil-
sin. Birçok isthsalâtımızın günden güne azalmakta 
olduğuna dair gayet karanlık bir levha tersim ettik
ten sonra bunun yegâne sebebi bütçe açığından ileri 
geldiğini Muammer Bey ileri sürmüştür. 

Efendiler; bütçe açığı ile isti'hsalâtın hiçbir müna-
sebeti yoktur. Bir memlekette istihsalât fevkalâde 
ziyade olur ve masraf ziyade olur. Yine varidatı az 
olur ve bütçe açığı olur. Yine bir memleketin istih-
salâtı az olur da hiçbir masraf yapmaz. Yine büt
çede tevazün olabilir. Bununla bütçenin hiç müna
sebeti yoktur. Yine bütçenin günden güne karardık 
bir şekle vasıl olduğuna kanaat eden Sivas Mebusu 
Muammer Beyefendi, bu derde çare olmak üzere, 
bütçe açığını kapatmak için birtakım tedabir tavsiye 
ediyor. O tedbirler de birinci derecede ordunun 
mevcudunu tenkis etmekten ibarettir. (Hayır olamaz 
seseri) 

Efendiler; ordumuz bugün müdafaai memleket 
maksadı mühimmini ihlâl etmeyecek bir dereceye ka
dar indirilmiştir. Bundan daha ziyade indirmek 
caiz değildir. Şurasını da arz etmek isterim ki or
du mevcudunu indirmek suretiyle yapılacak olan ta

sarrufları, tasarruf addetmek caiz değildir. Bu gibi 
tasarrufların bilâhare ne kadar büyük masrafları 
mucip olacağı pek güzel malûmunuzdur. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Beyefendi; bütün 
bütün yanlış anlamışsınız. Ben dedim ki, zait bir
takım teşkilât vardır. Onları ilga ediniz ve millet 
ordusu yapınız. Sözlerimi yanlış anladığınız şimdi 
söylediklerinizden anlaşılıyor. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Efendim; dediniz ki birtakım teşkilât vardır, kal
malıdır. Fakat (Efektif) vardır. Efektifi indirmek 
lâzımdır. Dediniz. Efendiler efektifiin manası kuv
vettir. Yani kuvveti tenzil etmek, kuvvei meveude-
yi indirmek lâzımdır demek istediler. Bundan başka 
türlü mâna çıkmaz. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Bendeniz ahzı as
ker teşkilâtını indirmek lâzımgelir, levazım teşkilâtı
nı indirmek lâzımdır de"dim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Efendim, benim bildiğim efektif ordunun kuvvei 
mevcudesidir. Eğer zatıâliniz efektifi teşkilâta veya 
şunu buna atfetmek istiyorsanız o halde aramızda 
büyük ve derin bir ihtilâf vardır ve hakikaten an-
layamamışımdır. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Anlamak isteme
diniz. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Efendim; efektif ne demektir? Lütfen izah eder mi
siniz? Binaenaleyh efendiler bu suretle yapılacak olan 
bütçe tasarruf atından büyük bir hayır beklemek doğ
ru değildir. Şunu da arz edeyimki, bu hususta aza
mî tasarrufa riayet edilmiştir. Kanaat buyurmanı
zı rica ederim. Fakat müdafaai memleket kaziyesi 
de tehlikeye düşürülmemiştir. Lâzımgelen hazırlık
lar da derpiş edilmiştir. 

Efendiler; Muammer Bey memur sendikalarından 
ve saireden 'bahsettiler zannederim. İtiraf ederim 
ki henüz memleketimizde görülmüş işitilmiş şeyler 
olmadığı için bu hususta bendenizi mazur görsün
ler, cevap veremiyeceğim. Bizim memleketimizde 
memur sendikası olamaz efendiler. (Kooperatiftir 
sesleri) Kooperatif başka, sendika başkadır. 

MUHTAR ZEY (Trabzon) — Memur sendikaları 
olmasın? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Bi
naenaleyh efendiler, bütçenin heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâa dermeyah etmiş rüfekayâ muh-
tasaran vereceğim cevap bundan ibarettir. 
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|: İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Efendim; Hü- 1 
kfimetin teşkilâtı mülkiyenin icrasına tamamen taraf
tar olduğu beyanatı âlilerinden anlaşılmıştır. Yeni 
bir teşkilâtı mülkiyenin ifası için zannediyorum ki 
yine tarafı âlilerinden veyahut bilâhare başka zevat 
tarafından tetkikat yapılmıştır. Bu tetkikata istina- I 
den bunu gelecek seneye talik etmektense bu sene 
zarfında - bu devrei içtimaiye zarfında - getirmeye 
imkân var mıdır, yok mudur? 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Efendim; bu devrei içtimaiye zarfında o kadar mü
him işlerimiz arasında bunu da çıkarabilirsek kendi
mizi bahtiyar addetmeliyiz. Fakat bendeniz ona sıra i 
geleceğini zannetmiyorum. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Bir sual daha j 
soracağım efendim. Teşkilâtı mülkiye ile hiç alâka
sı olmayan ve teşkilâtı mülkiye ne olursa olsun takip | 
edilmesi lâzımgelen bir mesele daha vardır kd o da; 
belediyelere aittir. Yani teşkilât ister yapılsın, ister 
yapılmasın Hükümet acaba, belediyelerin salâhiyeti
ni tevsie taraftar mıdır? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Affederseniz efendim; buna cevap vermeyi unuttum. 
Vehbi Bey de nutuklarında bu noktaya temas etti
ler. 

Belediye kanunlarını ıslâh ederek 'bugünkü bele- I 
diye ihtiyaçlarını temin etmek için Dahiliye Vekâle- 1 
tiılice bir belediye kanunu hazırlanmakta olup ya- 1 
kıjfıda Meclisi Âliye tevdi edilecektir. Kezalik idarei I 
mahalliye kanunu da Heyeti Vekilece tetkik olunmak- I 
tadır ki o da yakında Meclisi Âliye arz olunacaktır. I 
Yani bu husustaki teşkilâtı idaniyeye müteallik olan I 
kaiyanin tetkik olunmakta ve Heyeti Celilenize kari- I 
bön derdesti arz bulunmaktadır. I 

REİS — Efendim; daha söz alan arkadaşlar var. I 
Fakat kifayeti müzakere hakkında da takrir vardır. I 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Efendim; müza
kerenin kifayeti aleyhinde söyleyeceğim. I 

REİS — Buyurunuz efendim. I 
ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Efendim; mü

zakerenin kâfi olmadığım arz etmek istiyorum. Çün- I 
ki| bendenizin maruzatım esnasında bir iki nokta I 
vaİ"dıki, memurlar kısmı ve bir de hayat pahalılığı I 
hakkında idi. Ona ait olan takrir buradadır. Gö- I 
rüyorum ki, Maliye Vekili Beyefendi ve Başvekil I 
Beyefendi o beyanatımı başka türlü anlamışlardır. I 
Bundan dolayı müzakereyi kâfi görmüyorum. Mü- I 
saâde ederseniz bunu arz etmek istiyeceğim. I 

: REİS — Efendim; evvelâ kifayeti müzakere tak- I 
rirfni reye koyacağım. | 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Heyeti 
umumiye hakkında söz alanlar bittikten sonra Ma
kamı Riyaset takrire hacet kalmaksızın kifayeti reye 
kor, fasıllara geçer. 

REİS — Malûm efendim; daha söz almış olan 
iki arkadaş vardır. Kifayet takririni reye koyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Devair bütçelerine geçilmesini 

teklif ederiz. 
Kırşehir Afyon Karahisar 

Lütfü Müfit Ali 
Bozok 
Salih 

MUAİMMER BEY (Sivas) — Reis Bey şahsım 
rnevzuubahsolmuştur. Cevap vereceğim. 

REİS — Şahsı âliniz mevzuubahis değildir. Müta-
lâatı âlinize cevap verilmiştir. (Doğru sesleri) Takrir 
kabul edilmezse o vakit söz veririm söylersiniz. 

MUAMMER BEY (Sivas) — İstifham ederim 
müsaade buyurunuz. Maksadımı bir iki kelime ile söy
leyeceğim. Efendiler; Heyeti Vekile Reisi muhteremi 
'bir kere bendenizin mütalâatma cevap vermediler. 
Arz ettimki - tekrar ediyorum - bulgun bütçenin han
gi sistem dahilinde hareket ettiği malûm değildir. 
sonra kendileri buyurdularki; etatis midir raosyanalist 
midir dediler, bende dedim ki; nasyonaJize mi etatize 
mi itmek istiyorlar dedim yani tanılar saye mi, ser
mayeye mi kıymet veriyorlar? Buyurdular ki; bunlar 
yeni nazariyattır. Evet efendim, yeni nazariyatır. Fa
kat yeni milletlerin yeni akidelerini yeni fikirlerini 
yükseltecek nazariyattır ve bunlar için bu hususun 
belli olması lâzım gelir dedim. Kendileri ifade buyur
dular ki; şüphesiz zapta geçti. Hangimizin haklı ol
duğunu tarih gösterecektir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim; şunu arz edeyim ki; yeni nazariyat demedim. 
Nazariyattır dedim Muammer Beyefendi.; 

MUAMMER BEY (Devamla) — Fethi Beyefendi 
bir şey buyurdular - Bendeniz mütalâam arasında 
bütçe açığı ortalığı karanlık göstermeye sebebiyet ve
riyormuş - demiştim. Beyefendiler bendeniz söyledi
ğim sözü tartarak söylemiştim ve çok iyi biliyordum. 
Lütfen müsaade ettiniz teşekkür ederim. İzahat vere
yim :• 

Arkadaşlar; bendeniz rakamdan bahsedeceğim. 
Van'dan, Bitlis'ten, Sivas'tan bahsetmeyeceğim, ken-
iileri oralarını görmediler. Yalnız yakından Eskişe
hir'den bahsedeceğim. Eskişehir'den bir arkadaşım 
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bana yazdı. Geçen sene iki yüz beş lira tohum parası 
vererek arpa ortaklığı etmiş ve altı ay sonra bu arpa 
ortaklığı neticesi kendisine (150) lira kâr vermiş; dü
şününüz arkadaşlar; iki yüz elli lira yüz elli lira kâr 
getiriyor. , 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ — İhtikâr var. 
MUAMMER BEY (Devamla) — Muhakkak be

yefendi; yani bir senelik, hangi tarlada ekilmiş, kim 
vermiş, kim almış size birer birer gösterebilirim. 

Beyefendiler; bunun bir manası var; yani 100 100 
kuruş 300 kuruş getiriyor demektir. Yüz kuruş üç yüz 
kuruş getiriyor. Beyefendiler bu ne büyük izmihlal
dir. Beyefendiler, bu milletin feyzine bakınızki, buna 
Türk'ten başka kimse dayanamazdı, mahvolurdu. 
Tüvkiyc toprağından başkası buna gelemiyordu. Ben
deniz bütçe açığı dediğim parayı hiç olmazsa müs-
mis olan kısma verelim ve istihsalâtı tezyit edelim ve 
bundan dolayı ortalık karanlıktır, dedim. Eğer hata 
ediyorsam bunu zaman gösterecek. Tekrar aşağıda 
bir misal de getirdim. Bu milletin saye teşnedir, de
dim. Say için böyle bir millet bulunmaz, bizde ara
zi de müsaittir. Yalnız çalışacak adamla görülecek 
işi yekdiğerine takrip etmek lâzımdır. Hatta bu ta
biri de aynen kullandım. Sermayenin diğer bir adı 
vardır. Vasıtai istihsalidir, dedim. Vasıta elde olmazsa 
istihsâl de olmaz. Sermaye aynı marangozun çekici, 
keseri gibidir, dedim. Keseri, çekici elinden alırsak 
marangoz ne kadar faal olursa olsun o adam bir iş 
yapamaz. Bunu arz ettim idi. Yine sözlerimin isabeti
ne ve kavaidi iktisadiyenin bir kısmını söylediğine 
kani idim. Sözlerimi cerhedemezler. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ben 
buna dair bir şey söylemedim. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Müsaade buyu
run bunun için bütçede masarif kısmının lüzumsuz 
kısmını kaldırın, nafi ve müsmir kısmına geçiniz on
dan sonra efendiler ikinci şeye geçiniz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Sizin gibi 
hepsine de birer birer cevap verecekseler günlerce bit
mez o vait, işimiz var. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Müsaade ediniz 
arkadaşlar; sonra dedim ki, bütçenin açığını kapat
mak için iki şey vardır ve misallerle anlattım ki, ya 
varidatı tezyit edeceğiz - Zabıtta yanlış yazılmıştır -
veya masarifi tenkis edeceğiz. Varidatı tezyit etme
nin imkânı olmadığını birer birer arz ettim. Her za
man söyleyeceğim. İkincisi kalıyor ki o da masra
fın tenkisidir. Efendim; zabıtta da vardır. Orada gö
rülüyor, Orada dedim ki bu milletin bir gözbebeği 

j vardır, o da Ordusudur. Ona hiç dokunmak istemez. 
Orduyu takviye etmek en büyük şereftir. Onun için 

I en büyük masrafı Orduya veriyoruz. Nasıl olur ki 
I hem Ordunun mevcudiyetini muhafaza edelim, hem 
I de masrafı tenkis edelim. Bunun için dedim ki, Or-
I dunun kadrosu tamamiyie sabit kalacaktır. Hatta bu 

tabiri kullandım. Bu tedbir Ordunun kadrosunu boz-
1 mayacaktır. Fakat Ordunun içerisinde diğer teşkilât 
I vardır. Ahzı asker şubeleri, levazım heyetleri idare 
i heyetleri vardır. Bunları kaldırın dedim ve misal ge-
j tirdim. İmparatorun bıraktığı ordular vardı, Sultanın 
I bıraktığı ordular vardı. Yalnız milletten ayrı, onun ga-
j yesi de ayrı onun kışlaları da ayrı bir mevcudiyetti. 
I Demokraside Ordu, milletin içerisine karışmıştır. 
I Çünkü milletimiz namusunu muhafaza için - arka

daşlar bunu çok iyi bilirler - bu millet dört sene ey-
j vol harp yaparken, Sakarya'da, Karahisar'da, bütün 
J kuvvetli kumandanlar başında idi. Fakat teşkilât bü-
I tün milletten idi. Levazımlarını temin eden yine bu 
j milletti. (Bravo sesleri.) Bendeniz derim ki, efendim, 

bu teşkilâtı bozmayacağız. Zabitanın kadrosu dura-
J cak, diğer zait olan masarifi tenkis edeceğiz ve bu-
I hamla da müsmir birtakım masarif vücude getire-
I cek ve milletin istihsalâtım artıracağız ve sözümü bi-
I tirirken Türkiye milleti istihsâlsız olmaz dedim, tstah-

salâtı temin etmek lâzımdır, dedim. Şimdi söyleye-
I bildim mi FeÖhi Beyefendi? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Çok 
güzel izafe ettiniz. Fakat müsaade ediniz. Sizce Or-

I du yalnız kadrodan ibarettir. Kadroyu dolduran ef
rat veyahut levazım teşkilâtı, idare teşkilâtı kadrodan 
madut değildir, mütalâasındasmız. tşte bu noktada 

I ayrılıyoruz. 
MUAMMER BEY (Devamla) — Zatıâliniz bilir-

I siniz zabitandır. 
REİS — Efendim; kifayeti müzakere hakkında 

I takrir var okunacak : 
(Bozok Mebusu Salih Beyle rüfekasının-tak-

I riri tekrar okundu.) 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Umumiye hakkındaki müzakere kâfidir. 
I Maddelere geçilmesini teklif ederim. . 

Malatya Mebusu 
Hilmi 

I REİS — Efendim; kifayeti müzakere hakkındaki 
takrirleri reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim; Ali Fuat Paşanın iki takriri 
I vaı\ o okunacak :;. 
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2. — EVR4 

Takrirler 
-/. — Ankara Mebusu Ali Fuat Paşanın; Hüküme

te de valf teşkilâtında yapılabilecek tasarrufatı teklif 
eîırıck üzere Meclisi Âli dahil ve haricinden bir komis
yon teşkiline dair takriri. i 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyede arz ve izah ettiğim veçhile 

memleketimizde günden güne kesbi müşkilât eden ha
yatı, her sınıf halk için kabili tahammül bir hale 
getirmek maksadıyle bu meseleyi esaslı bir surette 
tetkik etmek ve tutulacak yol hakkında Hükümeti ten
vir etmek üzere ilmî ve amelî mütehassıslardan mü
rekkep bir komisyonun salâhiyeti resmiye ile teşkil 
edilmesinin Meclisi Âlice tasviben Heyeti Vekileye 
havalesini teklif eylerim. 

Ankara Mebusu 
Ali Fuat 

5. — Ankara Mebusu Ali Fuat Paşanın; hayatı 
her sınıf halk için kabili tahammül bir hale getirmek 
maksadıyle ilmî ve amelî mütehassıslardan bir komis
yon teşkili hakkında takriri. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyede arz ve izah ettiğim veçhile 

hem memurlarımızı terfih etmek, hem de bütçenin 

3. — MÜZAKERE 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı (1/506) 

REİS — Efendim; Başvekâlet bütçesinin müzake
resine başlıyoruz : 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bende
niz Başvekâlet bütçesini uzun uzadıya tenkit etme
yeceğim. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Büyük Mil-
lşt Meclisi bütçesi vardır. Onun müzakeresi yapılma
dan niçin Başvekâlet bütçesine geçiyoruz, sebep ne
dir? 

REİS — Efendim; hazırlanmamış daha. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Nizamna
mede tamamen mevcuttur, masarrahtır; Encümenden 
gelen şekli tadile, makamı riyasetin hakkı yoktur. 

REİS — Heyeti Celileniz vaziyete hâkimdir. Na
sıl arzu ederse öyle yapar. (Devam Muhtar Bey ses
leri.) Hangisinden arzu ederse ondan başlar. 
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Ki VARİDE 

nısfına baliğ olan maaş kısmını tenkis ederek bütçe
nin tevzinine yardım etmek maksadıyle İngiltere'de, 
Fransa'da yapıldığı gibi bütçeyi geniş ve iktisadî bir 
noktai nazarla tetkik ederek Hükümete devair teşki
lâtında yapılabilecek tasarrufatı teklif etmek üzere 
Meclisi Âli dahil ve haricinden bir komisyon teşkili
ne dair olan bu takririmin Meclisi Âlice tasvi'ben He
yeti Vekileye havalesni teklif eylerim. 

Ankara Mebusu 
Ali Fuat 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Tamam. Üç 
İngiliz, dört İtalyan mütehassısı getirelim. 

REİS — Ali Fuat Paşanın takririni tekrar okuyo
rum. Rey<! koyacağım. 

(İlk takrir tekrar okundu.) 
REİS — Efendim; bu takriri nazarı dikkate alan

lar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Diğer takririni tekrar 
okuyorum. 

(İkinci takrir tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Almayanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

EDİLEN MEVAD 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mesele mü
himdir. Evvelâ mesele halledilmelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Meclis 
bütçesi en sonraya kalır usuldendir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) —.. 
Efendiler Başvekâlet bütçesine başlayıp Meclis bütçe
sinin sebebi tehiri şudur ki, Divanı Muhasebatın ra
poru üzerine yapılan müzakerat neticesinde gece me
saisi için ücret kabul buyurmadınız. Bundan dolayı, 
Meclisin mesaisi itibariyle matbaa memurlarının ve 
bilhassa musahhihler noktai nazarından maaşatının 
veyalhut adetlerinin tezyidine ait yeni teklifat olmak 
icalbediyor. Bu noktai nazarındandır ki Meclis büt
çesinin tehirini rica ediyorum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Evvelce teklif edil
mez mi idi? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendiler bu 
noktaya bu kadar alâka göstermekliğimin sebebi şu
dur. Malumuâliniz tevzi edilen bütçe lâyihai kanuni-
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ye mahiyetindedir. Bir lâyihai kanuniye Encümen
den Heyeti Umumiyeye geldikten, tab ve tevzi edil
dikten sonra artık Heyeti Celilenin malıdır. Binaen
aleyh Heyeti Umumiyenin malûmatı olmadan En
cümenin veyahut makamı riyasetin hodbehot icrayi ta
sarruf etmesi katiyyen gayrı caizdir. Mevadı kanuniye
dir. Heyeti Umum yeye arz olunmuştur. Onun üze- j 
rinde icrayi tağyirat hakkı ancak Heyeti Celilenindir. 
Binaenaleyh; bu noktanın bu suretle tespit edilmesi j 
lâzım gelir. Bütçe olunca lâyihai kanuniye olmaktan 
çıkmış olmaz. Onun için böyle bir mesele olduğu za
man Encümen Reisi kürsüye çıkmalı idi. Heyeti Celi-
lenizi tenvir etmeli idi. Heyeti Celile de ittihaz karar 
eylemeli idi. (Söyledi sesleri.) Şimdi söyledi efendim. 
Evvelce söylemesi lâzımdı. Bunu bu suretle bıra'kıp 
Başvekâlet bütçesine geçmek iyi bir taammül teşkil 
etmer. (Doğru, sesleri.) 

REİS — Efendim; Muvazenei Maliye Encümeni
nin, Meclis bütçesinin ihzar edilmediği mütalâası üze
rine bendeniz Başvekâlet bütçesinin müzakeresine 
başlıyoruz dedim, ilk itirazı üzerine derhal Muhtar 
Beye işaret ederek söz vefdim. Binaenaleyh Heyeti 
Celile Meclis bütçesinin hazırlanmadığına kani olursa 
Başvekâlet bütçesinden müzakereye başlayabiliriz. i 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Sıra var. Gece me
saisi için mürettiplere lâzım gelecek zammiyatı Mec
liste çabucak yapabiliriz. I 

(Reye koyun sesleri.) I 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 
Muvazenei Maliye Encümeni, diğer bir Encümen Mec
lisi Âli muvacehesinde aynı salâhiyeti kanuniyeyi ta- I 
şır ve aynı salâhiyeti haiz ibir mevkidedir. Kendisinin 
pişi tetkikine, Heyeti Umumiyenin kararı ile tevdi 
edilmiş olan herhangi (bir lâyihai kanuniyeyi tetkik ve I 
tetkikatını ikmal ve intaç ederek Heyeti Umumiyeye 
sevkettikten sonra talep ederse nizamnamei dahilimi
zin maddei mahsusasmın sarahatına göre Heyeti Âli-
yeniz bunu iadeye mecburdur. Feridun Fikri Bey bi- I 
raderimiz; Heyeti Umumiyeye mal olduktan sonra En
cümen bunun üzerinde tasarruf edemez buyurdular. I 
Tasarruf kelimesinden «bir şey anlayamadım. Eğer ta- J 
sarruf kelimesiyle kastettikleri nizamnamei dahilinin 
demin arz ettiğim Encümenlere bahşedilmiş hukuku
nun haricinde bir şey ise hu husustaki mütalâamı ay
rıca serdederim. Fakat herhangi bir lâyihai kanuniye I 
herhangi bir Encümenden çıkarsa çıksın Encümen ta
lep ederse vermeye mecburuz. Şimdi ise Muvazenei 
Malîye Encümeni bunun tehirini talep etmesi ile mu
vakkaten Encümene iadesini talep etmesi arasında bir I 
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fark yoktur. iBr hükmü menfi mevcut değildir, fiunâ 
binaen gerek nizamnamemizde sarahaten, gerek tea-
mülen Meclisi Âli, ruznamesine hâkimdir kaydı var
dır. Binaenaleyh Heyeti Âliyeniz Encümen tarafın
dan vaki olan bu talebi tasvip ederse zaten birçok fü-
sula ayrılmış olan bütçenin hangi kısmından, meselâ 
Adliye Bütçesinden başlar, sonra Hariciyeyi alır, son
ra Meclis Bütçesine başlar. Tertip sırası yoktur ve o 
tertibe göre müzakere mecburiyeti yoktur. (Reye ses
leri.) 

FERUDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Talep et
mesi lâzımdır.. 

REİS — Efendim; şimdi Encümenin verdiği 
izahat üzerine Başvekâlet bütçesinden başlanmasını 
kabul ediyor musunuz? (Kabul sesleri). 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim; Encüme
nin verdiği izahata nazaran Meclis bütçesinin tehiri 
icap ediyor. Fakat onu takiben Riyaseti Cumhur ve 
Divanı Muhasebat bütçeleri vardır. 

REİS — Şakir'Bey; buna muarız mısınız? 
' MUVAZENEİ MÂLİYE ENCÜMENİ MAZBA 

TA MUHARRİRİ ŞAICİR BEY (Çatalca) — Buna 
muarız değiliz. 

REİS — O halde sırada Riyaseti Cumhur büt
çesi vardır, Oradan başlıyoruz. 

A) RİYASETİ CUMHUR BÜTÇESİ : 
REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 

yoktur. Fasıllara geçiyoruz. 
Fasıl Lira 

11 Riyaseti Cumhur Muhassesatı 144 000 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

12 Maaş ve ucurat 20 220 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabbbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Mubayia edilecek bir kamyonet esmanı 
Fasıl Lira 

13 Müteferrika ve otomobil masrafı 18 050 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
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Fasıl Ljra 

11 Masarifi mütenevvia 4 351 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir.. 
Fasıl Lira 

15 Masarifi gayri melhuza 2 850 
REİS — Söz isteyen var mı? Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

16 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 13 320 
RElS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

16 (A) Telgraf ücuratı 6 000 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Divanı Muhasebat Bütçesine geçiyoruz. (Yekûnu 
Umumiyi reye koymadınız sesleri) Yekûnu umumiye 
lüzum yoktur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (tzmir) — Yekûnu 
umumî daima okunurdu efendim. 

REİS — Efendim; malumuâliniz nizamnamei da
hili mucibince yalnız fasıllar reye konur. Sonra büt
çenin Heyeti Umumiyesi reye konur. 

B) DİVANI MUHASEBAT BÜTÇESİ 
REİS — Divanı Muhasebat Bütçesinin Heyeti 

Umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
Efendim; Divanı Muhasebat Bütçesinin Heyeti 

Umumiyesi hakkında söz isteyen yoktur. Binaenaleyh 
fasıllara geçiyoruz : 
Fasıl Lira 

17 Reisi evvel, Reisi sani, müddei umumi 
ve muavinleri, heyeti hesabiye ve tah
ririye, müstahdimini müteferrika 139 860 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Murakiplerin maaşı fevkalâde tez
yit edilmiştir. Eğer bu suretle birinci sınıf rçıurakıp-
lerin maaşı 60 lira olarak kabul edilecek olursa esa
sen Maliye memurinin az olan maaşatı pek geride 
kalacak ve birçok maliye memurları Divanı Muha
sebata geçecektir. Binaenaleyh birinci sınıf murakip
lerin maaşlarının elli lira olarak kalmasını rica ede
ceğim. (Çok doğru sesleri). 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Şakir Bey; 
bu fasıl için bir unvan istemez mi? 

ŞAKİR BEY (Çatalca) — Evet, (maaşat) diye 
bir unvan vaz edilsin. 

REİS — Efendim; Encümen maaşat faslı diye 
teklif etti. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; Encümence murakiple
rin maaşı 50 lira olarak kabul buyurulursa reye vaz 
ediniz. 

ŞAKİR BEY (Çatalca) — Heyeti Celile kabul 
ederse ederiz efendim. 

REİS — Efendim; Maliye Vekili birinci sınıf 
murakiplerin maaşını elli lira olarak teklif ediyor, 
Muvazenei Maliye Encümeni de kabul ediyor. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kıldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. Encümen tadilât yapacak mı
dır? 

ŞAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; Encümene 
alalım icap eden tadilâtı yapalım. 

REİS — Bu faslı Encümene veriyoruz. 

Fasıl Lira 

18 Masarifi müteferrika 7 600 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kaçıncı 

fasıl müzakere ediliyor? Müspet, menfi reyin neti
cesi anlaşılmadı. 

REİS — Efendim; kabul buyurulan tadilât üze
rine fasıl Encümene gitmiştir. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Efendim; istirham ederim, maaşat faslı hakkın
da mâruzâtta bulunacağım, hiç tavazzuh etmemiş
tir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Divanı Muhaseba
tın da bu hususta noktai nazarım dinlemeliyiz 
efendim. (Geçti sesleri) 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim; ben
deniz Muvazene Encümenindeyim. Bu karar ekse
riyetle ittihaz edilmiş ve bendeniz muarrız kalmış-
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tim. Divanı Muhasebat Riyaseti için böyle bir oto- j 
mobile ihtiyaç olmadığına kaniim. Esasen kendi
lerine tevdi edilen vazaif muayyendir. Tayin edi
len vazaif dairesinde ifayı umur eder ki otomobile 
lüzum yoktur. Bu lüks bir şeydir. Binaenaleyh oto
mobil hakkındaki tahsisatın tayyını teklif , ede
rim. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Efendim; murakiplerin maaşatı hakkında Maliye Ve
kili Beyefendi tenkisi teklif ediyorlar. (O faslı geç
tik sesleri) Murakiplerin gerek adedi ve gerek mik
tarı maaşatı hakkında bazı maruzatta bulunacağım. 
Divanı Muhasebat bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında izahatta bulunacağım. (Fasıllara geçtik ses
leri) Yani bütçem hakkında söz söylemek hakkına ı 
malik değilsem, bilmiyorum. 

REİS — Müsaade buyurunuz. | 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen- I 

dim; b'iz bu teklifi kabul ettik ve Encümen gitmiş- J 
tir. Encümenden geldikten sonra bu hususta söz söy
leyebilirler usulü bozmaya!im. 

HEİS — Efendim, hakkınız vardır. Fakat ken-
dieri evvelce izin istemişlerdi. Azayi kiram arasın
da bulundukları için bendeniz görmedim. Hata ben- j 
denizdedir. 

Fuat Beye hitaben: Beyefendi kabul edilmiştir. 
Söz söyleseniz de beyhudedir. j 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü- ! 
müşhane) — Encümenden geldikten sonra söyler- ; 
siniz. j 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Encümenden geldikten sonra söyleyebilecek mi
yim?. i 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângın) — Encümen karar verecektir. Gel
dikten sonra söylersiniz. ı 

I 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — \ 
Müzakere edildiği zaman söylerim. Otomobil mese
lesi şahsıma aittir. Otomobil için söz söylemeyi mu
vafık addetmem. Orta yerde bendenizi en ziyade mü-
teshir eden murnkiplerin maaşatı meselesidir. Yani 
Divanı Muhasebat murakabe heyetidir. Divanı Mu
hasebat murakabe heyetinin gerek maaşları ve ge- . 
rek âdetleri hakkında Heyeti Umumiye tenvir et- , 
mek arzu ederdim. i 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim, 
yine edersiniz, hakkınız mahfuzdur. 
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REİS — Efendim; masarifatı müteferrika hakkın
da söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Başka söz iste
yen yoktur. Takrirleri okuyoruz: 

Riyaseti Celiliye 
Otomobil hakkındaki 4750 liranın tayyını teklif 

ederim. 
Dersim 

Feridun Fikri 

Riyasete 
Otomobil tahsisatının tayyınr tekrif eylerim. 

Sivas 
Halis Turgut 

REİS — Efendim; otomobil tahsisatının tayyını 
teklif ediyorlar. Reyi ailelerine arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. O halde müteferrika (2 850) lira olarak ka
lıyor. Bu suretle kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Zannederim efendim 
yanlışlık var. Meclisi Âli otomobil bedelini kabul 
etmediğine nazaran şöforun melbusat bedeli de çık
ması lâzım gelir. 

REİS — Otomobil bedelidir, (doğru sesleri). 

Fasıl Lira 

19 Masarifi mütenevvia 22 820 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri) 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Otomobil be-

ddi kabul edilmemiştir. Masrafını da çıkarmak lâ
zımdır. İkincisi : Melbusat hakkında söyleyeceğim. 
Şöforun melbusat bedeli vardır. Onua da tayyı icap 
eder. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Melbusat hakkındaki madde odacılara aittir. Be
her odacıya yirmi beş lira itibariyle melbusat ko
nulmuştur. Şöfor iç;n melbusat bedeli konulma
mıştır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRÎRt SAKİR BEY (Çatalca) — Şöfor 
melbusat tahsisatı konmamıştır. 

REİS — Efendim; yedinci maddenin tayyını 
kabul, edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el akldırsın... Ka-
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bul edilmiştir. Yedinci madde tayyediJmiştir. Şu 
halde fasıl (21 680) lira ediyor. Faslı 21 680 lira ola
rak kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
İfası! Lira 

: 20 Memurin harcirah ve yevmiyesi 66 500 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
Avrupa'ya gönderilecek memurin muhassesatı ola
rak konulan para hakkında Muvazene Encümeni 
izahat versin; •» 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FŞRİT BEY — (Çorum) — Efendim; Divanı Muha
sebat (İşitmiyoruz sesleri) affedersiniz ne yapayım se-
sirjn çıkmıyor. Oralardaki Divanı muhasebatları tet-
k'jk v: staj yapmak için bazı murakipları Avru
pa'ya - gönderecekti'*. Bundan birçok fayda me
mul vo mutasavverdir. Tabiî onun için Encümeni
niz bu tahsisatı memnuniyetle kabul etmiştir. Çün
kü Divan Mo7İisi Âlinin en büyük vasıtai muraka-
bejşidir. Bunlardan ne kadar kuvvetli ve kudretli in-

' sahlar ne kadar muamelâta vakıf şahsiyetler kaza
nırsa o kadar faydalıdır. 

f ABDULLAH BEY (Trabzon) — Bunlar ne tah
sil; edecekler? 

FERİT BEY (Corum) — Tahsil etmeyecekler. 
Divanı Muhasebatlarda bulunacak, tetkikat yapa
caklardır. Avrupa Divanı Muhasebatının bütün 
kavanini öğrenecekler; bu suretle staj görecekler
di!. Binaenaleyh bunun için kabul ettik. 

| ZEKİ DEY (Gümüşhane) — Efendim; müsaade 
bıiyurulursa bu hususta Divanı Muhasebat Reisi 
bayanatta bulunsun. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Efendim; Divanı Muhasebat malûmuâlileri olduğu 
veçhile tesisatını, teşkilâtını henüz ikmal etmiş 
depildit. 'Mülga olan Divanı Muhasebatın dahi 
evvelce arz etliğim veçhile teşkilâtı yalnız merkez
de idi. Taşrada teşkilât yapılmamıştı. Ahiren Mec
lisi Âlinin kabul ettiği veçhile her yerde kablessarf 
murakabe usulünün temini emir buyuruldu. Ona 
göre tertibat aldık. Bulabildiğimiz mütehassıslarla 
on, onbeş yerde teşkilât yaptık. Divanı Muhaseba
tın kararnamesinde de görüleceği veçhile mesele 
yalnız nakdin kablessarf murakabesine münhasır 
delildir. Divanı Muhasebatın dâhil dairei vazaifi 
olması lâzım gelen daha birçok işler vardır. Ezcüm
le j devletin bilcümle demirbaş eşyalar, ayniyata 
intikal edecek kiyamet kadar şeyler. 

Bunlar hakkında kanunumuzda dahi, yalnız müp
hem olarak, Divanı Muhasebatça ayniyat hesabı ve
rilecektir, denmiştir. Divanı Muhasebat ne yapa-
.çaktır. Nasıl hareket edecek ne suretle çalışacak
tır. Bunlar da. müphem bırakılmıştır. Geçen sene yi
ne Meclisi Âliden izhar buyuru!an arzu üzerine 
avansların hesabatını Divanı Muhasebat tetkik et
miştir. Binaenaleyh Divanın vazaifi gerek ayniya
ta ve gerek nakde taallûk etmekte ve hattâ memu
rinin maaş ve sicilâtına bile taallûk etmektedir. 

Bugün memurların vukubulacak tayinlerinde, ka
bul buyuracağınız kanuna göre hangi memurun 
maaşına bir amiri ita zammetmişse eldeki kanuna 
muvafık mıdır, değil midir? Meselâ iki sene geç
meden zammademiyecek ise, memur tayin edildiği 
vakitte elde bulunan kavanine muvafık, mıdır, de
ğil midir? Elhasıl devlet Hazinesine müteallik ne 
olursa olsun, sarfiyata ait ita emirlerini tetkik ve bü
tün. sicilâtı tutmak ve bunları tescil etmekle mü-' 
kelleftir. Divanı Muhasebat bu vazaifi geçin sene 
de mümkün olduğu kadar tahsili âli görmüş olan 
kısımlardan efendiler alarak, bu teşkilâttan veçhe 
etmiştir. Biz burada ne' ka.dar çalışmış olursak ola
lım. Divan kararnamesinde de şerh edilmiş oldu
ğu üzere Fransa ve kezalik Divanı Muhasebatları 
meclisten intihap olunan ve bizim gibi Divanı Mu
hasebatı Meclise merbut bulunan Belçika gibi yer
lerde bilfiil yakından bulunupda ne işler yapıyor
lar, nasıl defter tutuyorlar, ayniyat işlerini, bu me
saili ne suretle yürütmektedirler? Bununla yakın
dan altı ay kadar temas ederek, o tesisatı burada tat
bik etmek için gönderiyoruz ve bunu Meclisi Âlinin 
emretmiş olduğu şeyin tatbikini temin için teklif 
ettik. (Doğru sesleri) 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Kaç kişi gön
dereceksiniz? 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Tahminimize nazaran 7 - 8 kişi. Eğer bulabilsem 
hakikaten devletin parası heder olmayıp da ora
da ciddî tetkikat ve tetebbüata bulunarak burada 
istifade edebileceğimiz zevattan kaç zat bulabilir
sem ki, bendeniz 7 - 8 zat tasavvur ediyorum ora
daki Divanı Muhasebatlarla temas ederek... 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Avdetten son
ra? 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Avdetten sonra kendilerinin vereceği izahata göre 
Divanı Münasebetin tesisi için çalışacağız. •-

Yine diğer fasla temas edeceğim. Altı bin ku
ru';. teklifim bunlar içindi. Binaenaleyh bugün vi-
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lâyata Avrupa'dan avdet eden adamlar göndere
cek olursak Divan hakkındaki şikâyetlerin belki de 
yüzde ellisi ve belki yüzde sekseni tenakus etmiş 
olacaktır. 

Riyaseti Celileye 
20 nci faslın 2 nci maddesinden (9 500) liranın 

tayyını teklif eylerim. 
Ordu 
Hamdi 

Riyaseti Celileye 
20 nci faslın 2 nci babının tayyını arz ve teklif ' 

eylerim. 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim; takrirlerin ikisi de aynı maal-
dtdir. Reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırcm... 
(Anlaşılmadı sesleri) Efendim; takrirler okunmuş
tur. Maddenin tayyını teklif ediyorlar. İkinci mad
denin tayyını kabul edenler lütfen el ka'dırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldısın... Tayyı kabul edil
miştir. Şu halde bu maddeyi çıkarınca (57 000) lira 
kalıyor. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Divanı Mu
hasebat Reisi Beyden bir sual soracağım. 

REİS — Geçmiştir efendim. Reye vazediyorum. 
(57 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Harcirah fas
lı (57 000) lira olarak kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

20 A) Divanı Muhasebat inşaat ve te
sisatı masarifi 47 500 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
maiûmuâliniz bu gibi inşaata lüzum yoktur. Bende
niz: bütçenin heyeti umumiyesi hakkında maruzat
ta bulunurken kırkyedi bin liralık bir b'ina yapılması
na muarız bulundum. Yalnız bazı arkadaşlar dediler -
ki, senevi otuz yedi bin lira taşhana bedeli icar ve
riliyormuş aslı var mı? (Altıbin liradır sesleri) Eğer 
altı bin lira bedeli icar veriyorsa iyi yoksa bu sene 
birçok masarif yapmak ihtiyacında olduğumuz, bir
çok esaslı adımlar atmak ihtiyacında olduğumuz 
bir zamanda bu kadar masraf yaparak Divanı Mu
hasebat binası yapmakta bir fayda ve lüzum ve za
ruret görmüyorum. Âcil bir ihtiyaç değildir. Mec-
fösi Âli gayet güzel bir ruhu tasarrufla bütçe mü
zakeresine başlamıştır. Bu ruhun idamesi noktai 
nazarından da zaruret olmayan, âcil olmayan bu 
masrafın tayyını teklif ediyopum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; ekseriya fi
kirlerimizden tevarüt hâsıl olan Feridun Fikri 
Beyle bu noktada maalesef ayrılacağız. Vatanın 
merkezi Ankara 'ittihaz edildiği andan itibaren şim
diye kadar başlanmış müessesatımız olsaydı bugün 
birçok sıkıntılardan kurtulmuş olacaktık. Bende
niz bu hususta gerek Meclis binasında gerek Hü
kümet binasında ve gerek müessesatı saire inşasında 
ağır davranıldığından dolayı muaheze edilmesi ta
raftarıyım. Biran evvel devairi burada tesis ve tan
zim etmeliyiz. Divanı Muhasebat 149 - 160 milyon 
liralık bütçenin tetkikine Heyeti Âliniz namına ni-
yabeten memur bir heyettir. Böyle bir heyet kira 
ile taşhan köşeciğinde oturacak, oturduğu yer gayri 
muntazam çünkü tertibatı, tanzimatı bir dairei 
resmiye ha!;nc girer bir şekilde değil. Böyle bir 

dairede vazife görecek; kirası da üç sene mütema
diyen veyahut iki sene teklifleri veçhiyle verilecek, 
bu doğru değildir. Biran evvel müessesatın burada 
yapıJrnası taraftarıyım. Nasılki deminki masraflar
da tasarruf taraftarı idim. Bu da tasarruftur. Veril
mesi taraftarıy;m. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Efendim, Divanı Muhase-

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar, meslekte ihtisasın hiçbir zaman aleyhin
de bulunanlayız. Fakat verdikleri izahata göre Av-
rupaya gönderecekleri ve orada yetiştirecekleri yedi 
sekiz murakıp avdet ettikten sonra acaba bunlar
dan arkadaşları ne suretle istifade edecekler? Ben-
denizce eğer bir noksan varsa bu yolda zevat yetiş
tirmek lâzım geliyorsa bunlarm veçhelerini tayin 
edecek merkezdir. Eğer merkezde lâyikiyle veçhele
ri tayyün edecek ve bu noksanları itham edecek mü
tehassıs bulunmazsa Avrupa'dan gelip vilâyatta is
tihdam edeceğimiz murakıplardan hiç istifade olu
nacağı fikrinde değilim. Misal arz edeceğim. Önü
müzde bir düyunu umumiye vardır. Bunların vilâ- I 
yatta istihdam ettkleri memurlar acaba şimdiki 
evsafta mı idi? Bittabi merkez görülen lüzum ve 
ihtiyaç üzerine mükerrer ve müstemir talimatla 
o memurlarını istedikleri evsafı haiz malûmatta 
yetiştirdi. Bunu merkez yapacaktır. Binaenaleyh 
bendeniz bunun bu fedâkârlığa değmeyeceğini tah
min ediyorum. Tayyını teklif ediyorum: 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler vardır. Okunacaktır:. 
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bat senevi altı bin lira kira veriyor. Koyduğumuz 
p&ra sekiz senelik kira bedelidir. Sonra yapaca
ğımız bina, kırk bin lira ile vücuda gelecek bir bi
nil değildir. Burada Meclisi Âtinin müştemilâtından 
of an bir yer vardır. Vaktiyle kolordu binası ya
pılmak üzere temelleri yapılmış. O temeller üzerin
d i yapılacaktır. 

Binaenaleyh tannan binasına bu kadar parayı 
vereceğimize şimdiden 47 500 liranın sarfiyle bir 
bina inşasını ve bir dairei resmiye olarak yapıla
cak binayı tabiî tercihan kabul ettik. Meclisi Âli
nin tasdikine iktiran ederse hem bir bina kazanılır 
v | hem icardan da tasarruf edilir. 

i 

! MALİYE VEKİLÎ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; Heyeti Celileniz Divanı 
Muhasebat binasının inşasına müsaade buyursun. 
Yiıv;: bizim bütçemizde Maliye bütçemizde, geçen
lerde v-^mlg olduğunuz tahsisatla bu binayı yapa
nız. Heyeti Celile nasıl arzu ederse ona göre hare-
kçt edelim. Herhalde taşhana 6-7 bin lira kira ver
mektense 47 500 liralık bir bina yapmak daha ev-
lâjdır. Evrakımızı muhafaza edecek bir yerimizde 
ojitmış o'rur. Eğer bu tahsisat fazla görülüyorsa ve 
buradan kaldıracak olursanız evvelce verdiğiniz 
birbuçuk milyon liradan bu binayı yaparız. 

DOKTOR TEVFİK BEY (İçel) — Keşif namele
ri; yapılmış mıdır? 

| DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Efendim; binanın keşfi de yapılmıştır. Münakaşa
ya da konmuştur. Maliye Vekili Beyefendi almış 
oljduğu birbuçuk milyon liradan para ifraz edece-
ğibi vaad buyurdular ve yaptırdılar. 

REİS — Başka sual yoktur. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Maliye bütçesindeki 

Hükümet konakları masarifi de bir ihtiyaç ve bir 
hesaba müstenittir. O da, buradaki de kalsın. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yapılatacak 
Hükümet konaklan çoktur. (Maddeyi reye sesleri) 

REİS — Efendim; Feridun Fikri Bey takririni 
geri aldığına göre faslı reye koyuyorum. (47 500) 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... 47 500 lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Efendim: 21 nci faslı 17 nci fasılda yapılacak 
tadilâta göre tashih etmek üzere Encümene veriyo
ruz. 

Fasıl Lira 

22 Memurini mazule maaşı ve tahsisatı 
fevkalâdesi 2 200 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen d kaldırsın... 2 200 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

Telgraf ücüratı 
A 
22 5 000 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen 
o' kaldırsın... (5 000) lira olarak kabul edilmiştir. 
(Nerededir sesleri) 

REİS —Yoktur ilâve edilecektir. 
Başvekâlet bütçesine geçiyoruz efendim. (Ekseri

yet yoktur sesleri) (Ekseriyet vardır sesleri) -
Efendim; bunu da müzakere edelim. Encümen 

de diğer tashihatı yapar. (Ekseriyet yoktur sesleri) 
O halde yarın saat birde içtima etmek üzere celse
yi tatil ediyorum. 

Hitamı nıüzakerat; saat : 5,40 
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