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OTUZ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

14 Mayıs 1337 Cumartesi 

Birinci Celse 

REİS : İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABIK HULÂSASI 

Otuzükinci In'ikat 

12 Mayıs 1337 Perşembe 

İkinci Celse 
Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin ri

yasetlerinde içtima ederek; Hariciye Vekili Bekir Sa
mi Beyin Fransızlarla aktettiği itilâfnamenin bazı 
maddeleri müzakere sonunda Meclisçe kabul olunma

dı ve Hariciye Vekili Bekir Sami Bey vazifesinden is
tifa ettiğini bildirdi. Celseye son verildi. 

Reis 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Lâzistan 

Ziya Hurşit 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edildi. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

L,— 1337 senesi bütçesi ve vaziyeti Maliye hak
kında müzakerat. 

REİS — Buyurun Refik Şevket Bey. 
REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Bendeniz büt

çeye dair söz aldığım halde geçen celsede bulunama
dım. Zannediyorum ki şimdi, Makamı Riyasetten bir 
haber olmadığı halde Maliye Vekilinin buraya gelme
sinden anlıyorum ki, bütçe meselesi mevzuu bahistir. 

Biz perşembe günü ne müzakere ediyoruz? Büt
çe. Bundan hepimizin malûmatı vardır. Bütçe de
mek; memleketin en mühim meselesi demek olduğuna 
göre, en açık görüşülsün ve herkesin nazarı ittılaına 
varsın. Paramız varsa açıkça görüşelim. Bundan ev
vel getirilen bütçe gayet fahiş bir açığı muhtevi imiş. 
Hattâ yüzde beş yüz açığı dahi muhtevi olsa idi yi
ne görüşmemiz mümkün olurdu. Her ne olursa ol
sun, mademki tedavisi yine milletine eczanesinden ve
rilecek ilâçla olacaktır, binaenaleyh bu, örtbas olarak 
kapatılamaz, hafi celselerde bu işler halledilmez. Esa
sen Nizamnamede malî mesailin hafi celselerde müza
kere olunacağına dair bir kayıt yoktur. 

Sonra bendeniz bir şey daha arzedeceğim; her
hangi bir mesele hafi celsede olursa daah ziyade dal
galanıyor. Biz kendi kendimizi müflis vaziyetine sok

muş olmayalım. İyi, kötü vaziyetimizi herhalde mil
letin enzarına koymaya çalışalım. Evvelâ kendimizin 
bu işin ehli olup olmadığımızı gösterelim. Eğer değil-
sek millet ehlolanları göndersin. Onun için bendeniz 
Heyeti Muhteremeden rica ediyorum; celsemiz açık 
olsun, herkes işitsin. Kendi aramızda örtbas olma
sın. Zaten efendim, 1324 senesindenberi on üç sene
dir bütçe mevzüubahsoluyor. Bir zaman gördük mü 
ki, bu on üç sene zarfında, muvazenei maliyemiz te
min edildi. Her vakit 5 - 1 0 milyon açık oldu. Bü
tün devletlerle hali sulhte iken açık göstermekte bir 
mahzuru millî görmeyen bu millet dört taraf ile hali 
harpte iken açık gösterirsek ayıp mıdır? Binaenaleyh 
bütün dünyaya açığımız vardır, kapayacağız diye ilân 
ederiz. Bütçe açığına dair cereyan edecek müzakere
yi saklamayı bile tensip edemem. Eğer tesiratı harici
yeden tevehhüm ediyorsanız, dünya ile hali harbe gi
ren bir millet sıfatıyla ve memleketini kurtarmak va-
zifei vatanperveranesinde bulunan bir millet sıfatiyle 
bütün meselelerin alenen müzakere edilmesini teklif 
ederim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, ni-
zamnamei dahilinin bir noktasının şimdiye kadar ... 
Halbuki hafî müzakereye nihayet veriniz. Siz iyi bili
niz ki, herkes bütçemizin açığını bizden daha ziyade 
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biliyorlar. Kimin cebinde kaç kuruş var, hepsini bi
liyorlar. Niye saklıyoruz? Aksi tesirler yapıyor. Bina
enaleyh; bunun hafî müzakeresi lüzumsuzdur. Burada 
karar vereceğiz, yarm halktan duyacağız. 

REİS —: Efendim, müsaade buyurursanız bir şey 
hatırlatacağım. Bir teklif üzerine bütçenin heyeti umu-
miyesi hakkında alenî bir müzakereye başlamadan ev
vel hafî bir celse takarrür etmişti. Esasen evvelce büt
çenin hafî olması kabul edilmişti. Celsenin hafî olup 
olmamasını reye koyacağım. 

AHMET FERİT BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) 
— Efendim, malûmu âliniz, bundan evvelki celsei ha
fiyede, bütçemizin heyeti umumiyesi hakkında Mec
lisi Âlinizin gösterdiği şekil hakkında maruzatta bu
lunacağım. 

Evvelki bütçe hakikaten mukabilini bulmak müş
kül olacak bir derecede olarak arzı endam ediyordu. 
109 milyon küsur liralık bütçe üzerine Heyeti Celile-
niz tarafından muhtelif fikir ve mütalâa dermeyan 
olundu ve bunları tespit eden takrirler de bize tevcih 
olundu. Muhtelif arkadaşımızın mütalâasının ne ol
duğunu yekten tetkik etmek ve bu vaziyet karşısın
da, Heyeti Celilenizden sadır olan fikrin tebellüratı 
şeklinde Heyeti Vekile, bütçesini yeniden, baştan aşa
ğı tetkike karar verdi. Bu tetkikat neticesinde Heyeti 
Vekile bir kısım tenzilât yapmak ıztırarında bulundu. 

Buyuracaksınız ki, evvelce bu tenzilât neden yapıl
mamıştı? 

Efendim, şimdi arzettiğim zaman, hangi noktalar
dan ve ne müşkülâtla bu tenzilât yapıldığını göre
ceksiniz. Bu tetkikat neticesinde, evvelki maruzatımda 
bahsettiğim onbeş milyon derecesinde ve mukabilini 
bulmak imkânı olmayan bir rakam ortadan kalkmış
tır. Yani o onbeş milyon çıktıktan sonra baki kalan 
miktar biraz daha aşağı indirilerek 91 milyon küsur 
liraya tenzil edildi. 

Buna ne suretle vasıl olduk? Devair teşkilâtı ten
kit edildiği için evvelâ devair üzerinde tetkikat yapıl
dı. Arizü amik müzakere neticesinde 1337 senesinde 
devairin tekâmülü için vazedilen erkam kamilen or
tadan kaldırılarak hali aslisine rücu edildi. 1336 se
nesindeki şekli basite rücu kabul edildi. Bilhassa diğer 
devairde bulunan arkadaşlarım tarafından yapılmış 
hakiki fedakârlıklar vardır. Herkes kendi dairesini 
memlekete müsmir ve «ıafî yaparak nizmet etmek is
terdi. Bunlar ekseriyetle müsmir devair idi. Bilfarz 
Nafia bir kaç dekovil ve bir kaç yol yapmaya karar 
vermişti. İktisat Vekâleti kendi noktai nazarından en-
fa bulduğu tesisat ile memlekete menafii iktisadiye 
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teminine çalışmak isterdi. Dahiliye Vekâleti Jandar
ma noksanını temin etmek için karar vermişti. Büt
çenin bu müşkülâtı karşısında Heyeti Vekile bunlardan 
sarfı nazar ederek 1336 senesinde kabul ettiğiniz ra
kamı kabul etti. Bu suretle sekiz milyon liralık bir 
tenezzül vaki oldu. Tabiîdir ki bu 1336 senesi bütçe
sinin - Dr. Emin Beyefendinin de pek doğru buyur
dukları veçhile - muhtelif fusulünün bazısı üç ve dört 
aylık hidemata ait bulunduğu cihetle, bunları diğer 
taraftaki fasla- ilâve etmek şartiyle hizmetin on iki 
aya ve muhtelif dairelerde fazla bulunan kadroyu 
tenkis suretiyle memurin kadrosunda son derece ta
sarruf kârane bir surette 1336 senesi bütçesini tecavüz 
etmemek esası kabul edildi. Tabiî bunun tafsilâtı Büt
çe Heyeti Celilenize arzedildiği zaman görülecektir. 
Ufak tefek, meselâ : Bir dairenin fazlası diğer bir 
daireye nakil neticesi olmak üzere geçen sene - Mü
dafaayı Milliye müstesna olmak üzere - .. küsur bin 
lira derecesindeki zam bütün devairin 1337 senesi büt
çesi kabul olundu. 

Bunun haricinde Müdafaayı Milliye kalmıştı. Mü-
dafaai Milliye bütçesinden de, muahharan, 16 mil
yon 800 bin lira miktarındaki tahsisatı cedide dediği
miz miktardan da, bugün için elzem olan miktarı 
muhafaza ve bu cihetten de sekiz milyon lira tasar
ruf olundu. Binaenaleyh bu esaslar dahilinde 91 mil
yon küsur lira olarak bütçe tevzin olundu. 

Şimdi bütçenin ne suretle tevzin olunduğu hakkın
daki mütalâamızı da arzedeceğim. Tabiî Heyeti Celi-
leniz bu izahatı müteakip noktai nazarını izah buyu
rur. 

Efendim, Müdafaai Milliye bütçesi, arzettiğim 
tenkihat neticesinde (56 700 000) liraya baliğ oldu. 
Alelûmum tahsisatı cedidesi ve sairesi Muvazenei Ma
liyeden giden ve heyeti umumiyesi (56 800 000) lira
ya baliğ oldu. (34 676 474) lira da devairi sairenin 
umum bütçesi oldu. Binaenaleyh hepsi 91 milyon kü
sur liraya baliğ oldu. Bundan evvelki celsemizde ar
zettiğim veçhile, bütçede tasarrufu.kabul ettik. Bina
enaleyh bütçe içerisinde ihtimalki sarfedilemeyecek 
eyyamı haliye mevkufatı gibi bazı tahsisatlar vardır 
ki, ihtimalki verilmeyecektir. Siyasî maksatlarla va
zedilmiş tahsisat vardır ki, bunlar bir tarafa bırakı
lacak olursa yedi milyon liralık, bir tenzilât daha olur 
ki o vakit 84 milyon küsur liralık bir masraf karşı
sında kalırız. 

Buna mukabil varidatı arzediyorum; varidatı geçen 
hafî celsede arzetmiştim. 1336 senesinde ıslâhatı ma
liye dplayısiyle 1337 senesinde o aynı lüsumun ve 
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vergilerin hâsıl edeceği miktar 53 milyon küsur lira
dır. Buna Muvazenei Maliye Encümeni âlinizle bir
likte Heyeti Vekile tarafından müzakere edilerek He
yeti Celilenize teklif edilen ve muhtelif mevada ait 
olan ve mecmuu (19 310 000) liraya baliğ olan va
ridatı cedide ilâve olunduğu takdirde 72 milyon 441 
bin 935 lira varidat olduğunu tahmin ediyoruz. Buna 
mukabil (84 376 000) liralık da masraf ... Arada 12 
milyon küsur lira açık kalıyor. Bu 12 milyon lira için 
(5 964 000) lirasını evvelce de arzettiğim veçhile 
- alelûmum bütçe dahilinde bulunan masraf hariç -
maaşattan % 20 tenzil suretiyle (5 964 000) lirayı 
temin ediyoruz. Geride kalıyor altı milyon lira... Bu
nun için de, Bolşevikler, Sovyet Rusya Hükümeti ta
rafından bize muahedenin akdini müteakip gönderile
ceği vadolunan on milyon rubleden, 4 milyonu va
sıl olmuş bakiyesinin de gönderilmesi için Hariciye 
Vekâleti tarafından Moskova Sefaretine müracaat 
edilmiştir. Bu suretle on milyon ruble de altı milyon 
lira eder, bu parayı da buraya koyarsak bütçe teva
zün eder. Şimdi bu münasebetle Heyeti Celilenize ar-
zedeceğim ki, Rusya Sovyet Cumhuriyetinden şu ka
dar verilmiş bu kadar verilmiş diye alenî celsede söy
leyemeyeceğim. Altın mübadelesinden elimize geçen 
tarzda beyanatta bulunacağım. 

Şimdi bizim burada takip ettiğimiz noktai nazar 
nedir, beyefendiler?.. Görüyorsunuz ki kabul edilen 
bütçenin % 62'si Müdafaai Milliyeye ve % 38'i deva-
iri sairenin umumuna aittir. Karşımızda düşman mev
cuttur. Bunu ezmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh 
diğer devairin terakkiyât ve inkişafatını tamamen bir 
tarafa bırakıyoruz, ki bunu alenî bir surette söyleye
meyeceğiz, çünkü bir devletin kuvayı askeriyesini ida
me eden kudreti içtimaiyesinin azameti, maarifinin, 
nafiasmın, iktisadının vesair bütçesinin yüksekliği ile 
mütenasiptir. Binaenaleyh bu hususta zarurî olarak 
1336 bütçesine rücu ettiğimizi alenî olarak ve alenî 
celsede söyleyemeyiz. 1337 bütçesi bu kadardır, deyip 
geçeceğiz. 

Demek ne yapıyoruz? Bir taraftan devairde bulu
nan arkadaşlarımızdan her biri şayanı takdir dene
cek bir surette kendi dairesinde ıslâhat ve memlekete 
müsmir hidemat yapmak istemiştir, andan sarfı na
zar ediyorlar. Müdafaai Milliyedeki muvaffakiyetimizi 
temin etmek üzere memurinimiz, yani bütçeden ma
aş alan fedakâr memurinimiz evvelki fedakârlıklarına 
zamimeten maaşlarının yüzde yirmisini bırakıyorlar. 
Buna mukabil - Heyeti Celileniz kabul eder, tensip 
eder, görüşür, bendeniz fikrimi arzediyorum. - millet

ten de fedakârlık istiyoruz. Demek ki devair memu
rininden, milletten fedakârhk istiyoruz. Bu düşmanı
mızı kahretmek, ezmek için mevcud olan azmimizi 
takviye içindir, işte şu esaslar dahilinde bütçemizi tev-
zin etmiş gibi bulunuyoruz. Heyeti Vekile bunu na
zarı âlinize arzettikten sonra umumî müzakeratta lâ
zım gelen tekmil teferruatı ve tafsilâtı zam ve ıslâh 
edilmesi lâzım gelen tekâlif hakkındaki cevaplan ar-
zetmeye müheyyadır. 

SUAT BEY — Bir sual soracağım, müsaade bu-
yurulur mu?.. 

Efendim, meselâ şimendiferler, yollar vardır. Bun
da yapılmış olan tasarruf at masraf kısmında mıdır?.. 
Yoksa memurin maaşına şümul ve tesiri var mıdır?.. 

AHMET FERİT BEY (Devamla) — Efendim, bu
nu arzettim. Evvelâ Nafia Vekâletini ele alalım. Nafia 
bütçesine ufak bir zam vermek mecburiyetinde kal
dık. Nafia, bütçesi dahilinde ne hizmet görecekse ana 
lâzım olan memuriyeti hıfzedecektir. Onun haricinde 
olmayan memuriyeti hıfzetmeyecektir. Devair tenkıy-
ha mecbur olacaklardır. Bütçeleri 1336 bütçesinin ye
kûnunu tecavüz etmeyecektir. 

FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Heyeti Vekile Re
isi) (Kozan) — Efendim, celsenin hafî olmasına ba
zı arkadaşlar itiraz ettiler. Filhakika doğrudur. Bütçe 
milletin bilmesi lâzım gelen bir hakikattir. Malûmu 
Âliniz diğer devletler bütçelerini alenen müzakerede 
bir beis görmezler. Çünkü onların teşkilâtı maliyeleri 
muntazamdır ve memleketlerinde teşkilâtlarının nok
sanını ikmal edebilirler. Fakat bizim böyle bir suhu
letimiz olmadığı, bütçemizin açığını kapamak için çe
keceğimiz müşkülât ve ahaliye yapacağımız tazyik 
derecesi doğrudan doğruya mukavemet ve kabiliye
timizin derecesini gösterecek, bir mizanı olacaktır. 
Bunu düşmana göstermek, düşmanlarımızın bir çok 
fedakârlıklarla öğrenmek istedikleri mesaili kendi ken
dimize anlatmamak için bunda biz mahzur gördük. 
Milletin Vekillerine hakikati söyledik. Mümkün oldu
ğu kadar tevzin yapmaya muvaffak olduk. Burada en 
ziyade Müdafaai Milliye bütçesi kabarık görünüyor 
ve diğer bütçelerden, diğer seneki bütçeler derecesin
den iki misli nispette fazlalık görünüyor. Bu babta 
izahat vermek istiyorum. 

Geçen sene Müdafaai Milliye teşkil edildiği zaman 
- evvelce de arzettiğim veçhile - orduların idaresi he
men hemen Müdafaai Hukuk Cemiyetleri tarafından 
deruhde edilmiş idi. Zaten nisan nihayetinde Hükü
met teşekkül etmişti. Eğer hakiki masraf aylarını ala
cak olursak geçen seneki bütçe beş, altı aya münha-
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sır kalır. Bu seneki bütçemiz de altı ay zarfında 32 
milyon liradır. Malûmu Âliniz ordumuz geçen seneki 
ordudan gerek teçhizat ve gerek miktarca tezayüd et
miştir ve tezayüd etmektedir. Bunun için Müdafaai 
Milliye bütçesinde de geçen seneye nispetle büyük bir 
fark yoktur. Evvelce Meclisi Âlinize arzdan maksad, 
temayülâtı görüp ona göre hattı hareket takip etmek 
idi. Bu hususta 19 takrir verildi, onları birer birer 
gözden geçirdik, hulâsa ettik. Bunların müeddasma 
nazaran biz de kararımızı verdik. Müsaade buyurur
sanız bu takrirleri icmal edeyim. 

Osman Zeki Beyin takririnde : Vilâyat, elviye ve 
teşkilâtı sairenin lağvı ... Bu nokta efendim, biz ge
çen sene Heyeti Âliyenizin inzimamı reyiyle bir Hü
kümet teşkil ettik. Bu şimdiye kadar herkesin malû
mudur. Bir senelik tecrübeden sonra bunu lağvetmek, 
bunu başaramayacağımızı âleme karşı ilân etmek de
mektir. Hem geçen seneki bütçeyi kabul ettiğimiz 
için vilâyat meselesinde tasarruf yoktur. 

Bedeli nakdi ahzi meselesi : Ancak gayri müslim-
lerden bedeli nakti almak istiyoruz. Geçen sene bu 
uzun uzadıya mev'zuubahsoldu. İslamlardan almak ci
heti münakaşada kaldı. Fakat şimdiki halde böyle ha
yat ve memat meselesinde bu mevzuubahsolamaz. 

Konya Mebusu Arif Beyin bir takriri var : Ma
aşlardan % 10 tenzilât istiyor. Biz % 20 yaptık. 

Konya Mebusu Refik Beyin takririnde : Müdafaai 
Milliyeden başka vekâletlerden azamî teşkilât yapıl
maması ve maaşattan tenzilât; bu, bizim de kabulü
müzdür. 

Ayıntap Mebusu Yasin Beyin takriri : Mütehas
sıs memurlardan kadro encümeni tayini. Kadro encü
menleri vardı. Onlar da tetkikatta bulundu. 

Gümüşhane Mebusu Mustafa Beyin takriri : Em
lâk Vergisine iki misli, araziye bir misli zam... Bunu 
da yapıyoruz efendim. 

Abdülkadir Kemali Beyin takriri : istiklâl mah
kemesi, asgari kadrolar teşkili Dahiliye ve Maliye Ve
kâletlerinden mâdasının merkez ve mülhakat teşkilâ
tının lağvı ve ait olduğu encümenlerce tedviri. Bu 
da efendim, arzettiğim veçhile biz memleketi ne ka
dar hali tabiîde gösterirsek bizim için o kadar iyi
dir. Daima intizama doğru gittiğimizi âleme ilân eder
ken bütün daireleri lağvederek İstiklâl Mahkemesini 
tekrar ihdas edersek, âleme karşı zaafımızı ilân et
mek demektir. Mamafih diğer teşkilâtı arzettiğim gibi 
asgarî hadde indiriyoruz. 

Kastamonu Mebusu Sabri Beyin takriri : Efen
dim, Kastamonu'dan iki yüz kişilik bir bölük geliyor. 
(wSonra mevzuubahsolur sadaları) 

Muş Mebusu Mahmud Sait Beyin, devairde ten-
kihat... Yapıldı efendim. Altı yüzden fazla maaş 
alanlardan yüzde yirmi, harcırahlardan yüzde elli, bu 
bile yetişmiyor. Tahsisatı mesturenin ref'i ... Tabiî
dir ki efendim, bu mavuz'u lehine sarfediliyor. (Rü
sumu munzamın kabulü...) Bunu biz de kabul edi
yoruz. (Aşar ve ağnama zammedilmek için bedeli nak
di ahzi...) Malûmu âliniz bunu arzettim. Sigara kâğıt
larına inhisar koyuyoruz. Petrol ve kibritlere de in
hisar koyabiliriz. (Taksimatı mülkiyeden bazılarının 
azaltılması...) Geçen seneki gibi yapıyoruz. (Mec
burî istikrazı dahili...) Bunu biz mümkün görmüyo
ruz. 

Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ve Mustafa 
Beyin takriri : 

«İktisad, Nafia, Sıhhiye Vekâletlerinin ilgası... Ya
hut müdüriyete kalbi... Efendim, bu vekâletlerin mü
düriyete kalbi bir faidei iktisadiye temin edemiyor ve 
ilgalarının mahzurunu demin arzettim. Diğer vilâyet
lerin teşkilâtını tenkis için tetkikat yapılacaktır. Ba
dema teşkilâtı mülkiyye yoktur. Bir çok münhalât var
dır. Maarif müdüriyetleri yoktur. Kalem müdürleri 
yoktur. Mühendis yok, muhassesatı zatiye yok. Ziraat 
müdürleri yok. Sekiz milyon tasarruf vardır. Geçen 
seneki asgarî bütçedir. 

Bitlis Mebusu Vehbi Bey; memurlukla mebusluk 
birleşsin diyor. Bunu Heyeti Âliyeniz kabul etmedi. 

(Vekâletlerde müsteşarların Posta, Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesiyle Başmüdüriyetlerin lağvı...), (Hâ
kimi münferitten maada mahakimin lağvı...) Efendiler, 
hâkimi münferidin daha masraflı . olduğunu Adliye 
Vekili söylüyor. (Polisi jandarmaya vererek Emniyeti 
Umumiyenin ilgası...) Bu babta bir kanun lâyihası 
mevcuttur. (Hariciye Vekâletine bir masa konularak 
Matbuat ve İstihbaratın lağvı...) Bu zaten azaltılmış
tır. (Mazûl memurine harcırah verilmemesi...) Bu, 
kanunun tadiline mütevakkıftır. Kanun tadil olunursa 
yapılır. 

Muş Mebusu Ahmet Hamdi Efendinin takriri : 
(Memurin maaşatından tenzilâtın reddi...) Efendim; 
biz başka türlü kapatamadık. (Memuriyetin ehline tev
dii... İstilâ görmüş vilâyetler masarifinin varidatları 
nispetinde tenzili... Hâkimi münferidin tatbiki, mek-
tepsiz maarifin lağvı... Müstakil livaların mülhak liva
lar halinde idaresi, mefruşatın olmaması, Nafia büt
çesindeki iki buçuk milyon liranın tenkisi, kırtasiye
nin takltli, lüzumsuz müdüriyetlerin tevhidiyle takli-
li, cinayet mahkemelerinin üçe tenkisi, reji müdüri
yetinin lağcı...) Efendim bunların bir çoklarına ce
vap verildi. 
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Reji Müdüriyetinin lağvına gelince; üç milyon lira 
varidat getiren bu müdüriyeti nasıl lağvedeceğiz. Na-
fiada iki milyon lira tenzilât yapümıştır. Ancak Na-
fiada amele taburları vardır. Nafia Vekâleti bunları 
Müdafaai Milliyeye iade ediyor. Halbuki bunun kar
şılığı Müdafaai Milliye bütçemde yoktur. Amele ta
burları oraya devrolununca bütçesine de zammedece
ğiz. Müdafaai Milliye Nafianın vazifesini görecek. Şu 
halde onun bütçesine bunların masrafını koymak lâ
zımdır. Binaenaleyh böyle olmaktan ise o amele ta
burları onda kalsın, yol yaptırsın, yoksa Müdafaai 
Milliyeye alırsak masrafını da nakletmek icap ede
cektir. 

Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin takriri : (Ve
kâletlerin hali asgariye tenzili, Matbuat idaresinin lağ
vı ve vazifesinin Dahiliye şubelerine gördürülmesi...) 
Efendim, Matbuatın matbaası vardır, bir çok işi var
dır. Memlekette tenvir hususunda yardım ediyor. (Po
lis Emniyeti Umumiyenin ilgası...) Bunları değiştiriyo
ruz, zaten lâyiha var. Bu suretle mütevazin bir bütçe 
yaparak alenî celsede ariz ve amik mütalâa buyurul-
masını memleketin nefine daha muvafık gördük, He
yeti Âliyenize arzettik. înşaallah bugün bu neticele
nir ve arkadaşların buyurdukları gibi alenî celsede 
bütçe münakaşa olunur. Varidat, masarifat taayyün 
eder. Harice karşı da gayet kavî bir şekilde görünü
rüz. Şunun için bu meselenin bugün hallini rica ede
rim. Heyeti umumiyesinde karşılığı gösterilemeyen 15 
milyon lira bir fark vardır ve bu fark bütçenin heye
ti umumiyesinde, Heyeti Celilenizin fevkalâde nazarı 
dikkatini celbeder. Büyük... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ — 
(Ankara) — 1337 senesi bütçesi daha evvel Meclisi 
Âlinize arzedilmişti. Büyük bir münakaşayı mucip 
oldu. Hakikaten yapılmış olan bütçenin karşılığı yok. 
15 milyon açık, hakikaten şayanı teemmül bir keyfiy-
yet. Heyeti Âliyenizin neticei müzakerat ve mütalâa-
tından tebarüz etmişti kî, bütçe Hükümetinizin, mena-
biine istinad edecek bir bütçesi olsun. Bütçede birin
ci derecede atfı ehemmiyet edilecek nokta mutlaka ... 
Heyeti Vekile bu haklı olan nikatı nazarı kabul etti 
ve bir daha tetkik etmek üzere bütçeyi Heyeti Âli-
yenizden geri almaya teşebbüs etti. Heyeti Âliyeniz de 
muvafık buldu. Üçüncü defa bütçe Heyeti Vekilede 
tetkik edildi ve bu tetkikte ben de hazır bulunduğum 
için bir iki noktayı Heyeti Âliyenize arzetmek istiyo
rum. 

Mevzuubahsolan, arzettiğim gibi, menabii mevcu-
demizin bize temin edeceği para ile makasıdımızı te
min edebilmektir. Bunun için, demin Heyeti Vekile 
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Reisi Paşa Hazretlerinin bir çok saydıkları mütalâalar 
Heyeti Vekilede nazarı dikkate alındı. Bütün bunlarm 
tetkikinden sonra Heyeti Vekilenin bulabildiği çarei 
yegâne; heyeti umumiyesiyle bütçeyi 1336 bütçesine 
irca ediyor. Bu takdirce Maliye Vekâletince takdim 
edilip Muvazenei Maliye Encümenince de tasdik edi
len levayihi kanuniyenin kabulü takdirinde müteva
zin bir bütçeye malik oluyoruz. Bu bütçenin telifinde 
bazı rüfekamızın teklif ettiği, teşkilâtı umumiyemizde 
bazı memurlarımızı açıkta bırakacak teşkilât yapmayı 
mahzurlu gördük. Her vekâlet geçen seneki kadrosu 
mucibince tadilâtını yaptı. Yoksa daha esaslı bir su
rette bir çok memurları ve bir çok aklamı tenkis et
mek mevzuubahis olmamıştır. Bunun bugün mevzuu-
bahis olmayışı, mahzurlu telâkki edildiğindendir. Belki 
zaman ve şerait müsait oldukça bunlara geçilecektir. 
Bütçeyi tevazün ettirebilmek için memleketin her ta
rafında bir çok tadilâtı biz şimdi muvafık görmedik. 

Bütçe meselesi hakkında Heyeti Vekileden başka 
Heyeti Âliyeniz içinde erbabı ihtisastan bulunan ar
kadaşlarımızla da müdavelei efkâr ettik. Mütalâala
rından edindiğim kanaati Heyeti Âliyenize arzediyo-
rum. Bütçede esaslı tadilât yapmak müşküldür. Ben
denizde hâsıl olan kanaat budur. Binaenaleyh rüfe-
kayı kiramdan bir şey istirham ediyorum. Bütçenin 
Meclisten çıkması uzamıştır. Henüz heyeti umumiye-
si hakkındaki mütalâat serdedilmemiştir. Teferruatı 
üzerinde görüşülerek Hükümetin bütçesi tasdik edile
cektir. Bunda gecikmemeliyiz. Eğer muvafık olarak 
mukabil tedbirler bulunamamış ise, bulunmuş olan 
tedbirleri kabul etmek caiz değildir. Başka bir çare 
varsa onu düşünelim ve bulalım. Heyeti Vekilenin 
bulamadığı tedbirler varsa onu bulalım. Fakat yok 
ise, bundan başka yapılacak bir çare yok ise, beyhu
de vakit geçirmeyelim. Bunun üzerinde hassaten na
zarı dikkatinizi celbederim. 

REFÎK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müzakereyi 
alenî yapalım. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendi, eğer alenî celse
de müzakeresinde beis yoksa alenî yapalım. 

REÎS — Efendim, alınan bu izahattan sonra cel
senin aleniyet tebdilini teklif ediyorlar. Binaenaleyh 
Meclisi Âlinizin... (Gürültüler) Efendim, celsenin ale
niye kalbini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmedi, devam edilecek. 

SITKI BEY (Malatya) — Efendüer, geçenlerde 
bütçeyi müzakere ettiğimiz vakit masarif 108 mil
yon gösteriliyordu. Bunun da 62 milyonu masarifi 
harbiye gösteriliyordu. Heyeti Celilede icra kılman 
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müzakere neticesinde yeniden tetkikat yapıp bu defa 
92 milyon lira ile bütçeyi takdim ediyorlar. Heyeti 
Celileniz gelen bu 92 milyonun 56 milyonunu Mü-
dafaai Milliye talep ediyor. Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri buyurdular ki; bu seneki ordu
muzun efradı ve teçhizatı geçen senekinden fazla
dır. Efendiler; biz her birerlerimiz uhdemize tevdi olu
nan vazifelerimizi ifa etmek için buraya geldik, hiç 
bir fedakârlıktan çekinmemeye karar verdik ve o su
retle mübeccel bir emel ile buraya geldik. Binaenaleyh 
her fedakârlığı ihtiyar edeceğiz. Paşa Hazretleri be
yanatında ordunun teçhizatı geçen senekinden fazla
dır buyuruyorlar. Bendenizin bundan anlamak istedi
ğim nokta var. Geçen sene ile bu seneyi muvazene 
edelim efendiler. Biz geçen sene vilâyatı şarkiyede bir 
taraftan Ermenilerle Ayıntap ve Adana cephesinde 
Fransızlarla, diğer cephede meselâ, Bursa îzmir ci
hetinde Yunanlılar gibi ve beşeriyetin başına belâ ve 
musallat olan İngilizler elinde âleti şerrü fesat olan 
IstanbuFdakilerin Hilâfet ordusu namiyle üzerimize 
gönderdikleri bir takım erazil eşhas ile muharebe edi
yordu. (Gürültüler) Efendim, müsaade buyurunuz, bu 
sene bizim karşımızda Elcezire ve Yunanlılar bulunu
yorlar. Adana cephesi geçen seneye nispeten bu sene 
iyidir. Yunanlılardan bu kadar mühimmat aldık, iğti-
nam ettik. Bu seneki teçhizatımız geçen seneye nispe
ten daha azdır. Geçen sene de bu kadar masrafımız 
olduğu halde dört milyon iken... (Gürültüler) Bu hu
susta Fevzi Paşa Hazretleri izahat versinler. 

Efendiler Maliye Vekili Bey buyurdular ki, vari
datın tezyidi için arazi vergilerine zammolunuyor. 
Düşünelim efendiler, milletin tahammülü kalmadı, 
evvelki tekâlüfü tahsil etmek gayri kabildir. Eğer 
bütçenin yekûnu nazarı dikkate alınacak olursa vergi 
tarhedelim. Biz istediğimiz kadar vergi tarhedelim, bu
gün memleketle tahammül yoktur. Bir çok ithalât var
dır. Milyonlarca para harice çıkıyor. Ashabı ticare
tin elindeki mallar bir tarafta, depolarda, ambarlarda 
çürüyor. Memlekete on para girdiği yok. Binaenaleyh; 
böyle ahaliye vergi tarhetmek, cebretmek ve ehli ma
aştan yüzde yirmi tenzil etmek doğru değildir. Efen
diler bir kerre düşünelim. Ashabı maaş bugün aldığı 
maaşla idare olunamazken biz onu daha tenzil ede
cek olursak memurlarımızı ahlâksızlığa sevketmiş olu
ruz. (Gürültüler) Düşünelim efendiler, geçen sene 
Meclis açıldığı zaman bir şey demiştik. Onu hatırlat
mak isterim : Demişdik ki, (Ordunun, müdafaa 
hususunda her şeyi yapacağız. Bu böyle olmakla be
raber, yalnız tedviri umuru Hükümet için vekâletler 

başka suretle kadro tanzim ediyor. Bunları da tenkis 
edeceğiz.) 

Bir kerre devairi Hükümete atfı nazar edelim. İs
tanbul'daki Maliye Nezaretinin aynını teşkil ettik. Ad
liyeyi, Dahiliyeyi hepsini ayniyle teşkil ettik. Üç kişi 
ile görülecek bir vazifeye on kişi tayin ettik. Binaen
aleyh bu vergileri millete tarhedemeyiz. (Doğru sa-
daları) Meclisin bidayette vardığı karar veçhile, de
vairi Hükümetteki efendileri azaltalım efendiler. Biz 
ne kadar vergi tarh ederek varidatı tezyit etsek, biçare 
bağrı yanık milletten, mademki Hükümetin bu kadar 
fuzuli masrafı vardır, yine bir şey temin edemez. İyi 
düşünelim efendiler. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Muhterem efen
diler; bütçe açığının kapatılmasına medar olmak üze
re geçen içtimada beyan olunan bazı mevat arasın
daki bir iki hususu Heyeti Celilenize arzetmek muci
bi istifade olur, zannederim. Tasvibi Âliye mazhar 
olursa Hükümet tetkik eder, belki bir faide hâsıl 
olur. Evvelemirde Müdafaai Milliye bütçesinden baş
kasının 1336 senesi bütçesini tecavüz etmemesi, Hükü
metin verdiği karara muvafıktır. Hiç olmazsa o mik
tara tenzili hakkında Hükümetin verdiği karar doğru 
ve muvafıktır. Bendeniz burada Hükümetin bir nok
tada nazarı dikkatini celbederim. 1336 senesi bütçesi 
esaslı bir tensik mahsulü değildir ve bazı muayyen ta
sarrufu ihtiva etmez. Binaenaleyh bu nikatı, yani 1336 
bütçesinin fusulve mevaddı erkamını yeniden tetkik 
etmeden aynen kabul etmek, zannederim ki, gayri kâ
fidir. Erkamı bir dereceye kadar nazarı dikkate al
makla beraber Heyeti Âliye celse esnasında müzake
relerde tasarruf edecek olursa, yani demek istiyorum 
ki bütçeyi bir rakam olarak kabul etmekle bütçenin 
ihtiva ettiği rakamların nerelere sarf olunacağını bile
meyeceğiz. 

Bunları Heyeti Âliyeye kısaca arzetmek isterim. 
Hükümet bütçesi, toptan bir bütçedir. Bir sene zar
fında ... Bir netice irae eder ve herkes kendi siyase
tini muayyen fikre göre tevcih ederse tabiî bundan 
azim bir yekûn çıkar. Bütçe de, yani münferit değil, 
yalnız bir mecmuaya nazaran tespit altında... Hangi
sine daha fazla yol verileceği ve hangisinin kısılaca-
ğı meydana çıkar. Bu iş pek geç yapılmıştır. Yani 
Hükümet sureti umumiyede bir tenzil yapmıştır. He
yeti Umumiyeye verilmiştir. Bendeniz diyorum ki, bu 
tenzili yapmakla beraber, nerelere para verileceğini 
ve nerelere tâdilen ıslâha bu sene mazhar olacağı 
keyfiyetini tespit etmek lâzımdır. Bunu Hükümetle 
Maliye Encümeni kadro encümenleri... Efkâr etmiş-
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lerdir. Bunlar bütçede iktisad yapmak için gitmişlerdi. 
Muayyen tekâlif karşısında ayrı ayrı bir çokları büt
çeyi... Şimdi bu umumî yekûnda umumî bir tenkihat 
yapılıyor. Zannederim ki efkârı umumiyeyi tenvir ede
cek bir şey yoktur. Temenni edeceğim şey : Muva-
zenei Maliye Encümeninde çok ve ihtisas sahibi âza 
bulundurulur ve teşkilâtın yekdiğerine benzemeyen ni-
katı vekili mesulü ile ıslâh edilerek Meclise getirilir. 
Öyle zannediyorum ki, bütçe Meclise bu şekilde ge
tirilirse Meclis bunun üzerinde hiç uğraşmayacaktır. 
Bu noktai nazarı dikkatinize arzederim. Yani hulâ
sası; mütehassıs encümenlerden ikişer arkadaş Muva-
zenei Maliye Encümenine ilâve edilerek bunlar han
gi şeylerde tadilât yapacaklarsa onu kabul etmek. İh-
timalki bazı tasarrufat olacaktır. Meselâ Paşa Haz
retlerinin pek güzel buyurdukları gibi... Dahiliyede 
bazı tenkihat yapacağız diyorlar. Fakat ben zannedi
yorum ki, - yani bazı arkadaşlarımızın da ifade et
tikleri veçhile - geçen sene bazı livaları müstakil yap
tık ve binnetice bir çok memurin tayin ettik. Halbuki 
müstakil olunca" da evvelce idare olundukları memur
larla yine idare olunabilirler. Gönderilen memurin 
kamilen zaittir. Fakat Hükümet bu kadar memurin 
ceffelkalem açığa çıkarılamaz, diyor. Evet öyledir. 
Fakat vekili mesuliyle bunun iyfası kabildir. Yani 
umuru dahiliyede müstakil livalar mülhak livalar 
gibi, vilâyetler müstakil livalar gibi idare olunurlar 
denilirse bundan istifade edilir. Amma bu sene ol
mazsa gelecek sene olur. Bendenizin söylediğim şey 
bütçe Heyeti Umumiyeye bir rakam olarak gelirse iyi 
bir mahiyet ihtiva etmez. Bunun her bir vekâlete ait 
kısmı mütehassıs encümenlere giderek çabukça çıka
rılır ve Meclise verilir. Biz, heyeti umumiyesinin mü
zakeresiyle meşgul iken, meselâ umuru idarei dahi
liyede valileri, müfettişleri bu sene tayin edecek mi
yiz? Zannediyorum ki Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
esasını teşkil eden nokta, az çok yeni bir idare teşkil 
etmektir. Bugün on dört, on beş vilâyetimiz varken 
birdenbire her taraftaki livalara müstakildir dedik. 
İdare 60 ele geçti. Bir Dahiliye Vekâleti merkezden 
bu 60 makineyi hangi gözle görür ve dikkatle nasıl 
idare eder? Garip bir meseledir ve kabili tatbik de
ğildir. Mesuliyet yoktur ve takip ölunamıyor. Onun 
için bu maddeyi tanzim etmek lâzım. Malûmu ihsanı
nız aklın, tecrübenin kabul ettiği hudut, altı makam
la iş görebilir. Fazlasiyle iş göremeyiz. Binaenaleyh 
sırf bu maksatla arzediyorum. Heyeti Âlİyenizin ka
bul ettiği bir müfettişlik vardır, ki bir valii umumî 
sıfat ve salâhiyetiyle iş görecek demektir. Zannediyo
rum ki bunlar gitmelidir. Dahiliye bütçesinde gör-

| düğümüz bir iki müfettişten ibarettir. Sonra Sıhhi-
I ye, Nafia vesaire için müfettiş olacak zevat bunla-
I rın yanında bulunmalıdır. Bu başka bir şekildir, ya-
I pılacak olursa nazarı dikkate alınmalıdır. Onun için 
I bendeniz diyorum ki, hiç olmazsa menileketin bir ve-
I ya iki yerinde meselâ vasat mıntakalarında bu teşki-
I lâtın tatbiki lâzım ve faidelidir kanaatindeyim. Umu-
I ru mahalliyeyi vilâyetlere vermeli. Sıhhiyede, Nafia-
I da, mesaili Maarif de halk bir parça kendi kendine iş 
I görmeye alıştırılmalı, iş göremiyorsa Hükümete tev-
I cihi hitap etmeli, o vakit Hükümet kendisi çalışmalı-
I dır. Hükümet o zaman mesaili umumiyeyi deruhte 
I edeceği için daha bitaraf, daha hâkim bir vaziyette 
I olur. Onun için idarenin bu güzel teceddüdün bir iki 
I noktasının husulünü temenni ederim ve bu temennimi 
I de bütçede görmek isterim. Bunu göremiyorum. Da-
I hiliye Vekâletine merbut polis ve jandarma meselesi 
I ve bunların tevhidi cihetine gidilmesi için muhtelif 
I encümenlerden geçmiş bir kanun lâyihası vardır, ki 
I bunun leh ve aleyhinde bir çok sözler söylenebilirse 
I de bendeniz bunda bir faide görüyorum. Umum jan-
I darma kumandanlığının... Müdüriyetinden ibaret ve 
I Dahiliyeye merbuttur. 

I İkincisi : Vilâyet teşkilâtı kalkmış olduğu için 
I alay kumandanlarına lüzum yoktur. Geçen sene 13 
I iken bu sene 24'e baliğ olmuştur. Bütün alay ku-
I mandanları açıkta kalacak denirse, kalmayacaktır. Or-
I duda hizmet edecektir. Bana bundan bir ziyan yoktur 
I gibi geliyor. Zabıtayı, jandarmayı tevhit ve bir şekli 
I umumide doğrudan doğruya Dahiliye Vekâletinin eli 
I altına vermelidir ve aynı zamanda valilerin de ciheti 
I askeriyeden irtibatı ayrılmalı ve şu suretle memurini 
I mülkiye de efalinden mesul olmalıdır. Onun için çok 
I rica ederim mesul ellere hâkimiyet ve makam veril-
I melidir ve bu zevatı icraata muktedir kılmalıdır. En-
I gelden kurtarmalıdır. 

I Bir noktayı daha arzetmek istiyorum. Mükellef 
I jandarmayı mümkün mertebe azaltmak lâzımdır. İn-* 
I şaallah bu harbi bitirdikten sonra az zamanda jan-
I darmanın talim ve terbiyesine muvaffak oluruz ve bu-
I suretle yediği ekmek de badihavaya gitmez... 

I Adliye kısmına gelince : Efendiler; mahkemeleri-
I miz cinayet mahkemeleriyle istinaf mahkemeleri var-
I dır. Bundan başka hâkimi münferitler yapılıyor ve 
I yapılmaktadır. Erbabı ihtisastan bulunan zevat bunun 
j ikisi de cinayet mahkemesi olacağı ve âzalarının üçe 
I indirileceğini söylüyorlar. Yalnız temenni etmek iste-
I diğim bir şey vardır. O da; hükkâma en yüksek ma-
l aş vermek temennisidir. O vakit memlekette asayişi 
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Hükümet daha ziyade takarrür eder. Bu noktayı esas 
nokta olarak addederim ve şunu söylemek isterim ki, 
Hükümeti Milliyenin temnini muvaffakiyyetinin esası 
adaletin masun olmasiyle kaimdir. Hâkim, memlekette 
en yüksek adam olmalı. Onun için hükkâm maaşının 
memleketteki memurin maaşından ziyade olmasını te
menni ederim. Ümit ederim ki, Adliye Vekili bu ma
ruzatımı nazarı dikkate alır. İstiklâli malisini temin 
edebilmek için her şeyden evvel istinat edilecek bir 
kol lâzımdır. Binaenaleyh bunu bir an evvel tesis 
etmek lâzımdır. Binaenaleyh buna bir şekil düşün
meli. 

Bendenizin aklı kesirimce; geçen sene bir İktisadı 
Millî Bankası yaptılar. Bunu Millî bir şekle koymak 
istiyorlardı. Fakat bu yeniden Anadoluda tesisata 
muhtaç bir şeydir. Bilmem Ziraat Bankalarını bir 
Millî Banka halinde bulundurmak, tahsildarları kaldı
rarak ahaliden vergileri doğrudan doğruya Ziraat 
Bankaları kabzederse nasıl olur? Ziraat Bankaları kab-
zeder, Hükümet kendi defterine yazar ve bu suretle 
beyhude yere bir çok sandıklara hacet kalmaz. Ban
ka sandıkları mal sandıklarıdır. Eksik olan kısımları 
varsa tevsi olunabilir. Bu suretle tekmil memleket 
verdiği ve aldığı paranın oradan geldiğini görür ve 
memlekette bir itibarî malî olur, herkes emniyet eder. 
Bu noktanın Hükümetçe nazarı dikakte alınmasını te
menni ederim. 

Dahiliye bütçesinin bir noktasına geliyorum. 69 
bin liradır. Mahbuslann iaşe ve idaresi masrafı efen
diler. Bu para cemiyeti beşeriye içinde bazı hatiat 
icra etmiş, insanlara sarf ediliyor. Mahbushanelerde 
1 0 - 1 5 bin nüfus çürüyor. Millet bunları beyhude 
yere besliyor. Fakir olan bu millet bunları. besleye
ceğine, çalıştırsınlar. Binaenaleyh mahbuslann say ve 
amele mecbur tutulmasında büyük istifadeler vardır. 
Evvelâ, kendi masraflarını çıkarırlar. Saniyen, kalan 
para mahbuslann ıslâhı için ufak bir sermaye olarak 
kendilerine esas olur. Gerçi nazariyattır. Tatbikatında 
müşkülât vardır. Fakat bu müşkülât az ve bu kabili 
icradır. Memleketimizin elimizde bulunan kısmına 
hâkimiz. Her livanın hapislerini oldukları yerde bı
rakmak lâzım değil. Haklarında hüküm verilmiş insan
ları yolda çalıştırmak kabildir. Bu suretle memlekete 
nâfi olabilirler. 

Sonra Reji meselesinde şey ediyorlar. Bu babta 
muhtelif efkâr vardır. Bendeniz bir şey arzedeyim. 
Reji İdaresinin temettü olmak üzere Hazineye verdi
ği bugün rejinin hesabına kaydolunmak üzere... 

ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Kastamonu) — 
O bitmiştir. 

SALAHATTİN BEY (Devamla) — Efendim, Reji 
İdaresinin mefsuh olduğunu bilmiyorum. Eğer Rejinin 
imtiyazı mefsuh ise efendiler daha iyi bir usul var
dır. O da tütün ziraatını serbest tutmaktır. (Gürültü
ler) 

Sonra mütekaidin meselesi vardır. Efendim, müte
kaidin yedi milyon lira alıyor. Bunun hakkında demin 
arkadaşlarımızdan biri beyanatta bulundu. Bunun hak
kında amelî bir şey söyleyebilmek için düşünmek lâ
zımdır. Onun için devairi Hükümet müsteşarlarından 
mürekkep bir komisyon teşekkül eder ve bir sureti sa
lime arzeder. O vakit çalıştırabiliriz. Her insana zorla 
arazi alamazsın, denemez. Maluliyeti bedeniyesi olan
lar vardır. Bunlar mecburiyet altına girmemelidir. Bü
tün bunları nazarı itibare alarak bir şey yapmalıdır. 
Bu gerçi bütçeye büyük bir faide temin eder mi bil
mem? İhtimal etmez. Fakat memurin emin olur. Efen
diler, memleketin selâmetini burada görüyorum. Eğer 
sınıfı memurinin muamelâtı zatiyesi umuru gaip edil
mez ve sürüııdürülmezse ve hangi adam hangi işte 
hangi kabiliyette mütehassıs ise o işlerde tefevyüz et
tiğini görürse zannediyorum ki, memlekette birden 
bire şekil değişir ve çok büyük iş çıkar. Sınıfı memu
rin bir ordu olabilir. Bu aynı zamanda tenvir edilmek 
lâzımdır. Bu noktaya çok celbi dikkat etmek isterim. 
İşte müfettişi umumilik mevzuubahsolursa kendi mu
ayyen sahalarında tıpkı bizim ordu kumandanlan gi
bi tescil etmek ve kendi inhalarını evrakı resmiye ola
rak nazarı dikkate almak ve merkezde iş başında cai
zi emniyet zevat bulundurmak lâzımdır. Zannediyo
rum ki, memurinin terfihi, tebdili, nasbi ve tayini 
meselesi müfettişi umumilerin vazifesiyle alâkadar 
olarak, güzelce bir şey tedvin edebilirsek memlekete 
çok büyük bir hayır olacaktır. Dahiliye Vekâletinden 
bu hususun bir an evvel çıkarılmasını temenni ede
rim. Zannederim ki hazırlıyorlardı. İnşaallah o da çı
kar. Hukuk muhafaza ve takip olunur. Bu suretle 
ciheti mülkiye de serseri vaziyette kalan memurla
rımız, kurtarılır. Efendiler, bundan çok faide kaza
nacağız. Maruzatımın bütçeye rakam itibariyle bir 
faide verip vermeyeceğini bilmiyorum. Bu fikirler 
bütçede dahil değilse buna göre tashih ve tadil edile
rek Heyeti Umumiyeye gelmelidir. Maaşattan % 20 
tenkisata bendeniz kemali şiddetle muhalif bulunu
yorum. Menafii Maliye ve tasarrufat yolu bulunma
lıdır. Biz de tasarruf yapmaya borçluyuz efendiler. 
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(Gürültüler) Bir milyon üç yüz bin lira tezyid edi
yoruz, bütçeyi efendiler. Bunun beş yüz bin lirası her 
şeye yarar. Fedakârlık lâzımdır ve bu fedakârlığı, 
saffı evvelde bulunan biçare köylülerden değil, ken
dimizden yapalım. Onun için arkadaşlarımdan kemali 
hürmetle rica ediyorum, biz memlekete iktisad yolun

da numune olalım. Muavenet hususunda ilk evvelâ 
kendimizi peyrev edelim. NikatL saire hakkında baş
ka bir şey demiyorum. Yani bütçe bu esaslar dahi
linde olursa memleketin menafüne muvafık olur. 

REİS — Efendim, celseyi tatil ediyorum. 

— W — 


