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Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 

Sayfa 
162:163 

Mazbatalar 
1. — Aşar VıergisMn yüzde oma ıtenzi-

lime ve meyan kökü öşrünün ayını nisibreıte 
iraaına (1/216), Tuz Resminin beş kuruşla 
İblâğına (1/216), Müskirat Resminin tadi
line dair oılaıı 8 Kânunusani 1336 (tarihli 
Kararnamede münderiç /rüsumun tezyidine 
ve Men'd Müs!kirait Kanununun tadiline 
(1/217) ve mteyan .kökleriyle ballarımdan 
öşür istifasına (1/64) dair kanun lâyiha-' 
l an ile Menteşe Miefoulsu Esad Efendinin; 
meyan kökü hissel öşüriyesinin tezyidine 
(2/30); Çatalca Mebusu Şa'kir B'ey ve rüfe-
(kasmın; Men'i Müslkiralt Kanununun tadi
line (2/164), Tekirdağ Mebusu Gemil Bey 
ve rüfekasmun Men'i Müsikirart; Kanununun 
•birinci ımıaddesinin tadiline. dair .(2/56) 
kanun telkliflerii ve Erzurum Mebusu Zİya-
eddin Efendinin Meni Müskirat Kanunu
nun şiddetle taifcbikine dair olan takriri 
(4/119) ve Muvazenei Maliye Encümeni 
nıazbaıtaısı 

163 

163 

163 

Sajrf» 
2. — Teimıeddiü Vergisinin -sureti- hesap 

ve istîfaısma dair Bursa Ticaret Odasından 
(mevrut 4/130 numaralı istida ve Ktavani--' 
ni Maliye Encümeni nıazbaıtasiyle 1340 
Muvazenei "umumiye Kanunu lâyihasının 
onuncu caddesine feayut ve ilâve 'Oİundu-
gnndan evrakın iade ©dildiğine dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 163:164 

3. — Dersim* Mebusu Feridun Fikri Be
yin Dersim vilâyetinin muhıtaeolduğu ima-
ratı zaruriye ve mübramıe ha'kkında 3/273 
nuımıaralı teklifi kanunisi ve Nafıa Encü
meni mazbatası 164 

4. -*— Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ 
Mebusu Cemil Beylerip. Meni Müskirat Ka
nunu -.mucibince Türfeiye haricine çıfcaml-
mak üzere iddihar 'edillmiş ol'an müs(kir.ait 
ve şarapların tehiri imhası hakkında 2/287 
numaralı teklifi kanunileri ve Muvazenei 
Maliye ve Adliye emcümıenleri mazbataları 164 

5. — Vazitfei mamurelerini suiilsitıi'inâO.1 

ımaıddesinden mahkûm Elmalı Bıelediye Re
isi Hacı Hasan ve refiki Ziver haklarında
ki hükmün tetkikine dair Memurin Muiha-
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Sayfa 
Ikemat Tetiklik Heyetinin mevrut 4/28 nu
maralı tezkeresi ve 'tâyini muameleye mân 
bal olmadığına dair Adliye Encümeni maz
batası 164 

6. — Rize Mebusu Ekrem Beyin 19 Teş
rinisani 1337 tarihli ve 166 numaralı beyi
ye balkkı ve gişe memurluklarımın mıalûl-
gazilere tahsisi hakkındaki Kanunun birin
ci ve i'kincd maddelerinin (tadili hakkında 
3/284 numaralı tdklifi kanunisi ve Müda
faa! Millîye ve Kavanind Maliye encümJen-
Heri mazbataları 164:165 

7. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin1 

•alim 'kaçakçılığından ve Menteşe mahke
mesince mıaüıkûm edilen Hasıan Sabri, 
î'Smail ve diğer ismail 'efendilerin afları! 
hakkında 2/291 nulmfaralı tdklifi kanunisi 
Ve şayanı müzakere olduğuma dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 165 

8. — Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Be
yin Keller - Cazilanrtep yolunun turiku umu-
ımiye meyanına ithaline dair 2/292 nuım!a-ı 
,ralı teklifi kanunisi ve şayanı 'müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni rnazibatbası 165 

9. — Kângırı Mebusu Talât Biey ve rü-
f akasının. evzan, ekyal ve mesaha için mün
hasıran metre, kilo ve libre kullanılması1 

165 
165 

165 
165 

Sayfa 
hakkında 2/293 numaralı teklifi kanumfeı! 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

Takrirler * 
1. — Zıanguldak Mebusu Halil Bey ve 

otuzitki refikinin ruznamenin 26 ncı mad
desini teşkil eden ve Ankara şehrinde 
ifayı vazife eden memurini mülkiyeye za-
imaim icrasına mütedair olan teklifi ka
nuni ve Muvazene! Maliye Encüm/eni maz
batası müstacel ruznameye alınması hak
kımda talkriri 

3. — Rey istihsali 
1. — Türkler ve Türk şirketleri' tara

fından iştira olunan buharlı ısefainin Güm
rük Resminden isıtisnasın'a dair Kanunun 
ıtâyini eshaımi ile ikinci defa reye vaz'ı 165:166, 

185 
4. — Sualler 
1. — Evkafın usliahı için n<e yapıldığına 

dair Aksaray Mebusu. Besim Atalay Beyin 
sualine Sereye ve Evkaf Vekili Mustafa 
IHavzi Efendinin şifıahi oevabı (6/148) 

5. — Müzakere edilen mevad 
1. — 1340 senesi Bütçe kanunu, lâyiha^ 

sı ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (1/296) 166:174,174:184 

166 

166 
166 

* BÎRÎNCt CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,52 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahip), Ragıb Bey (Zonguldak) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

BEİS — Celseyi açıyorum efemdim : Zaptı sabık hulâsası okunacalk 

Birinci celse 
îlethi Beyin tahtı Riyasetlerinde bil'inikat 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edil
di. Evrakı varideden havaleye tâbi olanlar hak
kında havale muamelesi yapıldı. Tedrisatı İpti
daiye Kanununun bâzı maddelerinin, tadili hak-

ikmda'ki teklifi kanuni ve bu baptaki Maarif En
cümeni mazbatası vâki olan talep üzerime Dahi
liye Encümenine havale edildi. 

Karaköse kazası Merkezinde Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri namına 
bir iddia mektebi teessüs ve küşadı hakkındaki 

İ62 — 
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teklifi kanuninin Maarif Vekâletine tevdiine 
dair Maarif Encümeni Mazbatası kıraat ve ka-
îbul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetini haiz şiddet
ler ile eşhas tarafından mubayaa edilecek sefa-
inin Gümrük Resminden istisnasına mütedair 
teklifi kanuninin vukuibulan teklif üzerine Rü
sumu Belediye Kanununun hitamı müzakeresini 
mütaalkip ive müstaceliyetle müzakeresi karar-
ğir oldu. 

Seferberlikte Orduda zati hayvaniyle istih
dam edilen efradın suni taksirleri haricinde ola
rak mürdolan hayvanatın tazmini hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tez
keresi kıraat ve nizamnamei Dâhiliyenin mad-
dei mahsusası mucibince mezkûr lâyihanın iade 
edileceği tarafı Riyasetten tebliğ olundu. 

Badehu Anadolu halkının mâruz bulunduğu 
verem, sıtma ve firengi hastalıklarına dair Bo
zrak Mebusu Ahmed Hamdi Beyin ve Bolu Has
tanesinin 1340 bütçesinden hariç bırakıldığı doğ
ru olup olmadığına dair Bolu Mebusu Şükrü 
Beyin suallerine Sıhhiye Vekili Refik Beyin ver
diği cevap istimna edildi. 

Müteakiben Belediye vergi ve resimleri hak
kındaki lâyihayı kanuniyenin bakıyei müzake
resine geçilerek encümenden tadilen gelen 24 
ncü madde müzakere ve aynen kabul olundu. 
Badehu lâyihai kanuniyenin 43 ncü ve 44 ncü 
maddeleri müzıakere edilerek 43 ncü madde ay
nen ve 44 ncü madde tashihan kabul olundu. 
Ve teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından kuşat ve Belediye 

Vengi ve Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası-

Mazbatalar 
1. — Aşar Vergisinin yüzde ona tenziline ve 

Meyankökü Öşrünün aynı nisbete ircama (1/215), 
Tuz Resminin beş kuruşa iblâğına (1/216), 
Müskirat resminin tadiline dair olan 8 Kânunu-
sani 1336 tarihli Kararnamede münderiç rüsu
mun tezyidine ve Meni Müskirat Kanununun ta
diline (1/217) ve meyankökleriyle ballarından 
öşür istifasına (1/64) dair kanun lâyihalariyle 
Menteşe Mebusu Esad Efendinin; Meyankökü 
hisset öşrüyesinin tezyidine (2/30), Çatalca Me
busu Şakir Bey ve rüfekasınm, Meni Müskirat 

nm müzâkeresine devam olunarak 45 nci mad
de tadilen 46, 47, 48 nci maddeler aynen kabul 
edildi. Encümen tarafından 49 ve 50 nci ola
rak teklif edilen maddeler dahi aynen kabul 
olundu. Lâyilhai kanuniyenin 51 nci maddesi 
aynen kabul ve son iki maddenin müzakeresi 
encümene verilen maddelerin vüruduna talik 
edilerek Türkler ve Tüılk şirketleri tarafından 
iştira olunan sefainin Gümrük Resminden istis
nasına mütedair lâyilhai kanuniyenin müzakere
sine iptidar olundu. Heyeti Umumiyet hakkın
da cereyan eden müzakere kâfi görüldükten son
ra maddelerin müzakeresine geçilerek birinci 
madde aynen kabul ve 2 nci madde tayyedildi. 
Maddenin tayyı hasebiyle 2 nci olan madde ta
dilen ve 3 ncü madde aynen kalbul olundu. 
Kanuna taraıhi meriyeti hakkında 4 ncü mad
de »olarak dlâvesi Bozok IMebusu iSüleyman 
Sırrı Bey tarafından teklif olunan madde 
aynen ve kanunun beşinci maddesi tadilen 
kabul ve Heyeti Umumiyesi tâyini eshamiyle 
reye vaz'edildi. Tasnifi âra neticesinde nisap 
hâsıl olmadığı anlaşılarak Çarşamba günü içti
ma edilmek üzere celse tatil edildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi „ Zonguldak 

Ragıb 

. Kâtip 
Karahisari Sahib 

Busen Eşref 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir itiraz var 
mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul olundu. 

Kanununun tadiline (2/164), Tekirdağ Mebusu 
Cemil Bey ve rüfekasınm, Meni Müskirat Ka
nununun birinci maddesinin tadiline dair 
($/ü6) kanun teklifleri ve Erzurum Mebusu Zi-
yaeddin Efendinin, Meni Müskirat Kanununun 
şiddetle tatbikine dair takriri (4/119) ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası 

2. — Temettü Vergisinin sureti hesap ve is
tifasına dair Bursa Ticaret Odasından mevrut 
4/138 numaralı istida ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatasiyle 1340 Muvazenei Umumiye 
kanun lâyihasının onuncu maddesine kayıt ve 

2. — EVRAKI VARtDB 

— W — 
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ilâve olunduğundan evrakın iade edildiğine da
ir Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (Ruz-
nameye) 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
Dersim vilâyetinin muhtacolduğu imaratı zaru
riye ve mübreme hakkında 2/273 numaralı tek
lifi kanunisi ve Nafıa Encümeni mazbatası 
(Muvazenei Maliye Encümenine) 

4. — Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ Mebu
su Cemil Beylerin, Meni Müskirat Kanunu mu
cibinde Türkiye haricine çıkarılmak üzere iddi-
har edilmiş olan müskirat ve şarapların tehiri 
imhası hakkında 2/287 numaralı teklif i' kanuni
leri, ve Muvazenei Maliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları, ruzname alındı. 

5. —~ Vazifei memur elerini suiistimal madde
sinden mahkûm Elmalı Belediye Reisi Hacı 
Hasan ve refiki Ziyver haklanndaki hükmün 
tetkikine dair Memurin Muhakemat Heyetinden 
mevrut 4/28 numaralı tezkere ve tâyini muame
leye mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Okrnıacflfe : 

Riyaseti Gelileye 
Antalya vilâyetinin Elmalı kazası Belediye 

Reisi Hacı Hasan ve kâtibi müteveffa Ziyver 
Efendilerin vazifei memurelerini suiistimal ile 
tahtı muhakemeye alınarak Elmalı vilâyeti Mah
kemesince bidayeten mahkûm oldukları halde 
keyfiyetin Antalya İstinaf Mahkemesinde isti
naf en tetkik ve muhakemesinde belediye reisleri
nin mahalleri rüesayı memurinden olmalarına 
möbni haklarındaki lüzumu muhakeme kararının 
mafevk meclisi idarelerinden itası Memurin Mu
hakemat Kanunu Muvakkati ahkâmından olma
sına rağmen mumaileyh Hacı Hasan ve Ziyver 
Efendiler haklarında kaza meclisi idaresince ve
rilen lüzumu muiıakeme karan üzerine binayı 
muamele edilerek Bidayet Mahkemesinde itayı 
hüfcmolunması «arahati kanuniyeye mugayir gö
rüldüğü beyaniyle ilâmı iptidai salâhiyet nok
tasından feshedilmiş ve İstinaf Mahkemesinin 
kararı vâfcıı bilâhara Mahkemei Temyizce de 
lettettetkik tasdik kılınmış olduğundan ve hal
buki kaza belediye reisi tdarei Umumiyei Vilâ-
yat Kanunu Muvakkatinde musarrah kaza rüe
sayı memuru meyanına dahil olmayıp Mahke
mei Temyizin karan Memurin Muhakemat] Ka
nununun dördüncü maddesinin tefsiri mahiye

tinden bahsile bu bapta bir karar ittihaza lüzu
muna dair Dahiliye Vekâletinden vukubulan 
işar üzerine sabık Memurin Muhakematı Heye
tince tanzim kılman mazbata ile evrakı mütef er-
riası ve bu bapta Dahiliye Encümeninin 4.12.1339 
tarih ve 27 numaralı mazbatası ledel havale en-
cümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. 

Mevzuubahs hüküm derecatı mehakimden ge
çerek Mahkemei Temyizce de musaddak olup ka-
ziyei muhkeme halini iktisabetmiş olduğundan 
encümenimizce bu bapta bir muamele ifasına 
imkân görülemediği ekseriyetle karafgir olmakla 
keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

namına 
Kastamonu 

Ahmed Mahir 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Mazîbata Muhar 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Bayezid 

Şefik 

ıza Âsa 

Âza 

Kaza belediye reislerinin, kazanın rüesayı me
murinden madudolmadıkları hasebiyle bidayet 
mahkemesinin dâvaya vazıyed ve rüyet et
mesi muvafnkı kanun iken İstinaf ve Temyiz 
mahkemelerinin ilâmları bilbedahe muhalifi 
kanun olduğu cihetle meselenin mecrayı ka-

nuniyesine ircaı reyindeyim. 
Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi 
âlinize koyuyorum. Mazbatayı kabul edenler 
lütfen ellerini kal'dirsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler el'leriniiı kaldırsın. Ad
liye Encümeni mazbatası kabul ^edilmiştir. ; 

6, — Rize Mebusu Ekrem Beyin, 19 Teşri
nisani 1337 tarihli ve 1.66 numaralı Beyiye 
hakkı ve, gişe memurluklarının Mâlidgazilere 
tahsisi hakkındaki Kanunun bilinci, ve ikinci 
maddelerinin tadili hakkında 2/284 numaralı 
teklifi kanunisi ve Müdafaai Milliye ve Kava-
nini Maliye encümenleri mazbataları 

— 164 — 
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REİS — Efendim., Bu teklifi kanunilerin 
müstaceliyet ile müzakeresi hakkımda encümen 

•tarafından teklif vardır. Bu teMifi kanunM'e-
rin müstacelen müzakeresini reye koyacağım. 
Müstaceliyetle müzakeresini (ka'bul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et-
miyenler el kaldırsın. Müstaceliyetle müzake
resi kabul edilmemiştir 'efendim. 

7. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin al
tın kaçakçılığından Menteşe mahkemesince mah
kûm edilen Hasan Sabri, İsmail ve diğer İsmail 
efendilerin afları hakkında 2/291 numaralı tek
lifi kanunisi ve, şayanı müzakere olduğuna dair 
lâyiha Encümeni mazbatası (Adliye Encüme
nine) 

8. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin, 
Keller - Gaziantep yolunun turku umumiye me-
yanına ithaline dair 2/292 numaralı teklifi ka
nunisi ve şâyani müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası (Nafıa ve Muvaze
nei Maliye encümenlerine.) 

••&'•— Kângın Mebusu Talât Bey ve rüfe-
kasının, evzan, ekyal ve mesaha için münhası
ran metre, kilo ve libre kullanılması hakkin-
da 2/294 numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası, (İktisat ve Kavanini Maliye encümenle
rine) 

"CELÂL NURÎ B. (Gelibolu). — Efendim 
buna dair bir kanun vardır. Onda münderiçtir, 
eskidir, hacet yok. 

Takrirler 
1. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin ve 

otuz iki refikinin, Ruznamenin 26 ncl madde
sini teşkil eden ve Ankara şehrinde ifayi va
zife eden memurini mülkiyeye zamaim icrasına 
mütedair olan teklifi kanunî ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatasının müstacel ruznameya 
alınması hakkında takriri. 

REİS — Okunacak • 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin (26) ncı maddesini teşkil eden 

teklifi 'kanuni i'le Muvazenei Maliyte' Encümenfrı 
mazbatasının rUznameye alınmasını arz ve 
teklif ederiz : 

Zonguldak 
Halil 
Bolu 

Şükrü 
İsparta 

Mükerrem 
Niğde 

Hazım 

İzmit 
Mustafa 
İstanbul 

Ali Rıza 
İzmit 

İbrahim 
Niğde 
Galip 
İzmit 

Dersim 
Feridun Fikrî 

Antalya 
Ahmet Saki 

Biga 
Şükrü 
Tokad 

Mustafa 

Ankara 
İhsan 
Rize 
Ali 

İstanbul 
Süleyman Sırrı 

Kozan 
Ali saip 

Karahisarı Sahip 
İbrahim Süreyya Ruşen Eşref 

Aksaray 
Vehbi 
Artvin 
Hilmi 

Aksaray 
Besim Atalay 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Erzincan 
Sabit 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Tokad 
Emin 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 
Zonguldak 

Ragıp, 
Kütahya 

Ragıp 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

Van 
Hakkı 

Kastamonu 
M. Fuat 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Ertuğrul 
Halil 

REİS — Efendim, Halil Bey ve refiklerinin 
tekliflerini reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler ellerini kaldırsın: Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
medi efendim. 

3. — REY İSTİHSALİ 

i. — Türkler ve Türk şirketleri tarafından 
İstifa olunan t buharlı sefainin Gümrük Resmin

den istisnasına dair kanunun 
ikinci defa reye vaz'ı 

tâyini esami ile 

— 165 
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REİS — Kanunu kabul edenler beyaz, etmi-
yenler «kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

Efendim, reyini henüz istimal etmemiş rüfe-
;ka varsa lütfen istimal etsin. 

Rey istihsali muamelesi hdtam bulmuştur. 

i. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, 
sualine evkafın ıslahı için ne yapıldığına dair, 
Seriye Vekili Mustafa Fevzi Efendinin cevabı 
(6/143) 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey! Bugün (büt
çe müzakeresi başladıktan sonra sual sorulamaz. 

1. — 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası (1/296) (1) 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
müzakeresine evvelki kararımız, veçhile hed'edi-
yoruz. Buyurun Maliye Vekili Bey. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Usul hakkında arz 
edeceğim. Bir defa memleketin siyaseti dâhiliye 
ve maliyesi mevzuubahsoluyor. Başvekil Paşa 
Hazretleri burada mevcudolmadan nasıl bu büt
çe müzakeresine başlıyoruz? Yalnız vekil bu hu
susta cevap veremez. Bunun için bizzat Başve
kil Paşanın burada bulunması lâzımdır. (Vekil 
var, sesleri) 

REİS — Meclis karar verdiği zaman zatıâli-
niz burada değil mi idiniz? 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Hayır, değildim 
efendim. 

MALİYE VEKÎLt MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — Meclis bugünkü ruzname-
sine 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun müzakeresini vaz 'etmiştir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Başvekil Paşanın 
burada bulunacağını farz ederek karar vermiş
tir. 

REİS — Başvekil Paşa burada bulunamazsa 
vekili vardır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — Efendiler. Nazarı tetkiki
nize takdim edilen bu 1340 bütçesi Cumhuriye-

(1) Bütçe lâyihası işbu zabıt ceridesinin 
nihayetine merbuttur. 

Efendim, 'neticei arayı arz edeyim. Âzanm 
adedi yüz otuz yedidir. (117) kabul, (17) ret, 
(3) müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun kabul 
edilmiştir. 

Nizamname sarihtir. 
BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Zaten 

maksat temin edilmiştir. Bendeniz de sualimden 
vazgeçiyorum. 

REİS — Sahibi sual, sualinden vazgeçmiş
tir. 

tin ilk bütçesi olduğu gibi beş seneden beri te
vali eden Mücahedatı Milliyemizin muvaffaki
yetle tetevvüceden sulh senesinin de ilk sulh 
bütçesidir, önümüzdeki erkânı tetkik edildiği 
zaman görülecektir ki, bütçenin masarifatı 
128 900 000 lira, varidatı da 120 400 000 lira
dır. Arada sekiz buçuk milyon lira kadar bir 
fark vardır. İlk sulh bütçesini ve ilk Cumhuri
yet bütçesini açıksız ve mütevazin olarak tak
dim etmek niyetinde idik. 

Lâkin arz edeceğim esbabdan dolayı bunu 
tamamen mütevazin olarak takdim edememek 
zaruretinde bulundum. 1339 bütçesine nazaran 
bu seneki masrafımız sekiz buçuk milyon lira 
noksandır. Bu sene de tahmin ettiğimiz varidat 
da 1339 varidatından 25 milyon lira daha fazla
dır. 1339 senesinde vermiş olduğunuz bütçedeki 
varidat miktarı 94 milyona karip idi. Lâkin 
1339 senesi zarfında yapılan tahsilat ve tahak-
kukat, bilhassa tahsilat bu tahminatm doğru ol
madığını gösterdi ve fazla tahsilat vukubuldu-
gu. görüldü. Onun için varidatın hini tahminin
de bilâhara arz edeceğim usul dairesinde hare
ket edildi. Ve bu suretle varidat tahmin olun
du vo bütçeye konuldu. Hükümet masraf bütçe
sinin hini tanziminde bâzı bütçelerden âzami bir 
tasarruf yapmış ve bâzı bütçelerde mümkün ol
duğu kadar âzami masarif ithal etmiştir. 1339 
•bütçeleriyle mukayese edildiği 'zaman (görüle
cektir ki, rüsumat, tapu, posta ve telgraf, mat
buat istihbarat, sıhhiye, maarif, Nafıa ve ikti
sat vekâletleri bütçelerinde 1339 senesi bütçe
sine nazaran fazla zamaim vardır. Diğer ta-

4. — SUALLER 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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raftan 'bilhassa Müdafai Milliye Bütçesinde ve 
diğer bütçelerde hissiolunaç-ak derecede «tensikat 
vardır,JRüyük- Millet Meclisi Bütçesi 1339 sene-
•since diki .milyon dokuz yüz «bin küsur lira iken 
bu sene Heyeti İdarenizin Hükümete tevdi et
tiği bütçe, bir milyon dört yüz küsur bin lira 
•olarak taihmin edilmiştir. 

Riyaseti Cumlhur {Bütçesi, 1 'Teşrinisaniden 
itibaren dört aylılk tanzim edilmişti. (Bu sene on 
iki aylığı konularak 247 ibin lira lolmuştur. Di
vanı Muhasebat ıbu sene 77 İbin liradır. O da Di
vanı Muhasebatın -henüz teşekkül edememesi ve 
teşekkül ettikten sonra ne yapacağını takdir 
ederek ona ıgöre Ikarar vermesinden ibarettir. 

Hanedanı Hilâfet Bütçesi.. Her bütçede ya
pıldığı gibi (bu bütçede de (1100) bin liradan 
fazla tasarruf at yapılarak ,(ı331) bin lira teklif 
edilmiştir. Başvekâlet Bütçesinde de ufaik ten-
kihat vardır* 

Maliye Bütçesi (geçen sene 'on milyon (beş 
yüz. !bin lira iken (bu sene yedi buçuk milyon 
liradır. Maliye Bütçesi denildiği zaman da zan
nedilmesin ki, yalnız Maliye Bütçesi dâhildir. 
Bu bütçe içerisinde, bu sene mülhak bütçe ile 
idare edilmesi Muvazenei Encümenince talkar-
rür ettirilen Askerî Fabrikalar Müdüriyeti 
Umumiyesine verilecek sermayei iptidaiye olan 
bir milyon lira dâhil olduğu (gibi mülhak darü-
leytam (bütçesine sermaye olarak verilen dokuz 
yüz otuz ban lira da burada dâhildir. 

Muhassasatı Zatiye Bütçesi geçen seneden 
biraz fazla olarak verilmiştir. Muhassasatı Za
tiye denildiği zaman 'burada biraz tevakkuf et
mek ve bu azim bütçe üzerinde Heyeti Celi-
leyi tenvir etmek isterim. Muhassasatı Zatiye 
için mevzu on milyon küsur ibin lira varida
tımızın ihemen onda 'birini teşkil ediyoır. Muhas
sasatı Zatiye Bütçesinin varidat ıbütçesini tet
kik ettiğimiz .zaman iki milyon yedi yüz ibin 
iküsur liradan ibaret 'olduğunu ıgtörürüz. Ara
da mühim ibir fark vardır. Ve ibu fark, tama-
miyle Hükümet tarafındadır. Muhassasatı Za
tiye Ibugün ne Hükümeti memnun edecek (bir 
haldedir, ve ne de 'âtisi ibuna merbut olan me
murları memnun edecek (bir ^vaziyettedir. Bu
nun her halde ıslahı vüeulbuna Hükümet kail
dir. Her halde Hükümete (hizmet edecek me
murların halinde olduğu ıgîbi, âtisinden de emin 
olmaları lâzımdır. iŞu (hâlde Hükümet Hazine
sinden maaş talanların Ikâdüfesi bütçe zamanında 

maaşatın tenakus 've tezayüdüne intizar ede
rek '.bir heyecanı ıkalb ile yaşarlarsa (bunlardan 
arzu edildiği gîbd hizmet beklenemez. Memur
lar eğer öldükleri veya ihtiyarladıkları 'zaman 
nail 'olacakları tekaüt maaşının mifetarı hakiki
sini bilmezlerse, kendisine veya ailelerine veri
lecek maaşatın »Bütçeye teibaan tenakusunu ve
ya tezayüdedeceğdni şimdiden düşünürlerse 
onlar arzu edildiği derecede hizmet edemezler. 
Bunun için Hükümet bilhassa 'bu işi düşünmek 
üzere bu sene eelbedeeeği mütehassıslar me-
yanırılda 'her halde Muhassasatı Zatiye için de 
ibir mütehassıs getirtmek kararındadır. Tetkik 
edilecek olursa Muhassasatı Zatiyeden maaş 
alanları ti miktarı bugün Ibütün bütçeden maaş 
alan memurinin sekiz ımisii kadardır (394) bin 
kişi 'bugün Muhassasatı Zatiyeden ımaaş alıyor
lar. Bu rakam telâffuz -edildiği 'zaraıan herkes 
birdenbire korkuyor. Halbuki efendiler! Bu 
rakam bize Balkan Harbinden beri şimdiye ka
dar vuku 'bulan mücalMâtımızda bizim için ya
pılmış olan fedakârlıkların bir Imukabelei şük
ranıdır. Başka bir şey değildir. Bu ırakalmdan 
ü'çyiüz eilialtı bin kişi ımütekaidîn ve bilhassa ey
tam ve aramili askeriyedir. Bunlar 1325 senesin
de yoktu. Fakat Balkan Harbi, Umumi ve Cidali 
Millî bu borcu bize bırakmıştır, ve biz de bun
lara bakmak mecburiyetindeyiz. (Bravo ses
leri) Tetkik edildiği zaman görülür ki, bu. Hü
kümetin üzerinde bir bâlâdır. Fakat bir birden
bire bu bârı atalım demek de doğru değildir. 

ZEKt BEY (Gümüşane) — Zaten diyen de 
yoktur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA HALİK BEY 
(Devamla) — Yalnız bu bütçenin daima böyle 
varidatı umumiy esinin'onda birini bel' edecek 
miktarda bulunması da kabili tecviz değildir. 
Bunun için Hükümet Heyeti Celilenize küçük 
maaşları sermayeye kalb edecek ısurette İbir ka
nun teklif etmiştir. Bu kanun bugün Muvazenei 
Maliye Encümeninde tetkik (edilmektedir Bu 
kanun kabul edilecek olursa hem küçük erbabı 
maaş ımemnun olacak ve hem de Hükümet sene
vi üç, dört milyon liradan kurtulmuş olacaktır. 
Diğer taraftan Muhassasatı Zatiye bütçesinden 
ileride maaş olacak memurların bal ve istikba-
ini - arz ettiğim gibi - teımin ve tetkik için müte
hassıslara da muhtacız. Bunun için de Hükümet 
mütehassıs celbine tevessül Edecek vıe tetkik 
ettirecektir. Ondan sonra Düyunu Umulmiye but-
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çesi gelir. Geçen sene Düyunu Umumiye bütçesi 
ile ibu sene Düyunu Umumiye bütçesi arasında 
çlok fark göreceksiniz. Evvelâ 'hepimizin şikâyet 
ettiği eskiliği tamamen kaldırmak mecburiye-
timdeyiz. Pekâlâ biliyorsunuz ki, şimdiye ka
dar Düyunu Umulmiye memurları; bütün mre-
murların aldıkları tahsisatı fevkalâde nispe
tinden fazla ayrı bir talhsisatı fevkalâde alıyor
lardı. Hükümet ımemurîni içinde Düyunu Umu-
ımiye ımemuru -sıfatını taşıyan mir sınıfın yani 
Düyunu Umumiye memurlarının böyle bir nevi 
imtiyaza malik olmalarını Hükümet muvafık gör
medi ve bütün fmemurlann tahsisatı fevkalâde
lerini birleştirdi. (Alkışlar) Düyunu Umumiye 
'bütçesinde gördüğümüz yedi'buçuk küsur mil
yon liradan iki milyon altı'bin üçyüzotuz lirası 
Düyunu Umulmiye masrafına ait değildir. Düyu
nu Umurniyenin gerek İstanbul idarei merkeızi-
yesi ve gerek Anadolu ve mülhakatının 'bütün 
masarif atı dört milyon sekizyüz yetmişyedi bin li
radan ibarettir. 

Bu dört milyon liradan gayrı iki milyon üç-
yüzotuz bin liramın içinde şimdiye ika dar tedi
ye edlmeımiş olan. istikrazı dahilî faiz ve itfa 
ve resülmaffllerıiyle 1840 semesine kadar işle
miş olan senelerim faiz ve itfa resülmalinim 
onda biri 'de dâhilidir. lOnjdıan onaada Harbi 
Umumi 'elsttı'aıstmdla Hükümetin kefaletiyle iih-
raeedilen donanma piyaınlgosumu litfıa edecek 
ımilktar da, bu ımikdarın içimdedir. Pekâlâ bili-
yosunuz ki Heyeti Celilem&n vermiş olduğu b:ir 
kanunla H3Ö9 .senesi 'zarfında Hükümet Tekâli
fi Millliyedem altı miûjyoım lira kadar bilr. borç 

...ödemiştir. Bunlardan bir kısmı kalmıştır. Fa
kat pek laz kalmıştır. Bir de İstanbul'da ve 
başka yerlerde 'alldığumız ımuiballefat akçesi var
dır. Omları dıa 'tediye etmek ımıeclburdyetkideyiz. 
Omlar için de bir miıtyon lira kommuştur. De
mek 'oluyor ki bu arız ettiğim Düyunu Umu
miye 'bütçesi içimdeki dört 'miUycın ısıekiz yüz bin 
liradan maada olan mebaliği istikrazı dahilî 
resülmal ve faizlerime ye diğer daftıilı (borçlara 
venmeye hlasrettik. Bütçemizde Düyunu Umu-

. miyei iharicdye için ibir fasıl görüyorsunuz. Mu-
vazemei Umumiye Kanununda bir madde . ile 
arz edildiği üzıere imparatorluktan ımıüdevver 
düyunatın bizim 'Türkiye Chımhuriyefi hisse-

; isine ' düşen miktar taayyün ve tarzı tesviye
de tebellür edinceye kadar 'bunlarım tesviyesi 

tecil edilmilşltiir. Onun iiçin 'buraya ıbir fasıl ve 
madde komulmaım ıştır. 

Büsu'mıatta da biraz . fezlaiik görürtsümüz. 
Malûmuâlinizdir ki rüsumat Devletin en fazla 
varidat veren devairündem ibirıisildir. Şimdiye 
kadar muhafızlarım ve ibilhaslsıa ımuhafazıa teş
kilatındaki küçük memurlarım laz maaş alması 
bu varidatın bâzı suretlerle kıaybolmasııma ıse-
ıbebiyet veriiyordu. Bu ısıene ıgerek Hükümet ge
rek Encümen. bumu nazarı dikkate alarak küçük 
memurlarım ve 'bilhassa muhafızların mıaaşatı-
ma mümkün olduğu kadar bütçeyi raknedlar et-
miyecek derecede zam icrasına düşündü, ve zam 
yapılmıasıma karar verildi. Orada ıgördüğümüz 
fark da bundan ileni geliyor. Tapu da bu su
retledir. Biliyorsunuz ki ıgerek lelskü 'ztaımaftııda ve 
gereik T324 İten beri maalesef (hükümetlerin 
ehemmiyet vermedikleri üç dalire vardır; hal
buki bunlar devıaİri esasiyemizdemdir. Biri tapu, 
diğeri müfus, üçüncüsü vergidir. Her manlgi bir 
yere giderseniz gidimiz orada tapu memurla-
rmın, nüfus memurlarının, vergi memurlarının 
maaşlarıma (:250) dört yüz kuruştan fazda gör
mezsiniz. (Semedatı sıarfiyemizin esasını verdi
ğimiz bu adamlar (250) niihayet (450) kuruş
luk memurlarıdır. Bumu mazıan ütilbarta alarak 
bu sene küçük memurlarım mıaaşatıma zam ya-
pnildığı gibi tapu dairesinde aıslaJha't icrası için 
(birtakım ımaisaırif ilâve edilmiştir. Onum içim 
ıbu seıne bütçeye ıgeçem seneden fazıla bir mik
tar ilâve iedilmişıtir. Dahiliye ibütçieslimde geç em 
seneye nazaran az bir maksan vardır. Posta ve 
telgraf 'bütç eslinde 'geçen seneye mfazanan fazla
lık 'göreceksiniz. Bu ıda İstanlbul'un bizie 'ilti
hakı hasebiyle orada ecnebi postaları yerine bi
zim poıstalarımıizı ikame etmekl'iğimiz dolaıyı-
sdyle ihtiyara 'mecbur olduğumuz masraftan ve 
bir de telsiz 'telgraf listasyomUan liçim yapmak iis-
tediğimiz amasraftam ileri ıgelmekjtedir. E>mmiye-
ti Umumiye 'bütçesi ıgeçem seneye nazaran daha 
azdır. Umum Jandarma 'bütçesi; 'zâbitam hak
kımda Heyeti OeMiemin Ikaibul ettiği kanun mu-
c bine e zammı maaş yapılmasama rağmen eşha
sım maaşına, dokunulmamak üzere kadrolardan 
tasarrufat sayesinde Ibütçe dahıa az olarak. gel
miştir. Hariciye bütçesi; (bemen\'gecem semenim 
aynı derecesindedir. Matbuat ve istihbarat büt
çesi; bu idareyi daha vâsi bir mertebeye isal 
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için Hükümetin teklif ettiği 'bütçe geçen sene
den fazla »bir ımiktıardadır. Sıhhiye ve Muave-
• n/eti İçtimaiye ıbütçesli; 'geçen sene Muaveneti 
İçtimaiye umuru, da rü l tam umuru dâhil ol
duğu ıhalde üç ımilyom lllina dıd'i. Muıaihıharen He
yetli öelileniın kabul etmiş dlduğu 'bir kanun 
muclibinıoe Muaveneti İçtimaiye umurumun ımül-
teci ve muhacirine ait kısmı tamamen mübade-
'le, , İmar ve İskân Vıelkâleftine verilmiştir. Ka
tlan kısım Darüleytam ve iSihlhiyeye aittir. Böy
le 'hülâsa lettiğimiz zaman 'geçen semelki ımiktar 
(d 500 000) liradan (ibarettir. Hükümet Hıfı-
zıssıhhai Uımumiyeye fevkalâde ehemmiyet ver
mek 'mecburiyetini kendisinde ıgördü 've onun 
âçin bütçeyi iki misil dlaralk (8 100 '000) lira 
oflıârak tertibetti. ıBunum içlinde Darüleytoam 
içlin bir para yoktur. Darülteyam ımülhıak büt
çesi geçen sieıfte (450 000) lira olarak Hükümet 
tatfafı/mdan mazham muavenet olmuşken ıbu işle
ne demin Maliye 'bütçesinde tarz ettiğim veç
hile (930 000) lira konuldu ki Ibu (görmekte ol-, 
duğumuz ıSihhiiye 'bütçesinde dâhil değildir. Se
riye bütçesi ıgeçen işemeden biraz •farklıdır. Ad
liye "bütçesi; ıgeçen seme ım'emuırîn 'adliyenin 
ımaaşatına zam için Heyeti Ceflıilece kabul edül-
m'iş olan Ikamunflıa müstahak oldukları maaşat 
nazarı itibara alıınıiTisa o kısım masraf la teklif 
ettiğimiz 'masraf 'arasımda fark vardır. O da 
belki hatırı âlinizdedir. Meımurîni adliye maa-
şatııma izam teklif edildiği »zaman bâzı memuri
yetlerin bilhassa fazila 'birtakım mahkemelerin 
liilgası meselesi de mevzuubalhsolmuıştu. O ci
hetle Adliye Vekâleti Ibunu nazarı itibarla 'ala
rak ihare-ket etmiş ve (400 000) lira noksanla 
beş milyon ıküsur bin lira olarak tesbit edil-
niişjtir. Bütçede 'en ziyade fazlla 'olarak görülen 
masariften biri de Maarif Vıekâleti 'bütçesidir. 
1339 bütçesi (3 '600 000) İ radan ibaret 'iken ibu 
seme (5" 100 000) liradır. 

ZEKİ B. (öümüşıhaıme) — Bi'z ıçok görmüyo
ruz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Devamla) — Nafıa 'bütçesi geçen seme 
('2 110 000) liradan ibaret iken 'bu sene 
(16 000 000) ılira olarak teslhit 'edilmiştir. 
Esbabı, Heyeti 'öeliienliizeıe ım>âllûmdur. Şarki 
şimendiferlerimin inşası için Hükümet tarafın
dan teklif edilen kanun onTicisbince '(10 000 000) 

lira ile diğer şlimendiferlerin mubayaası için 
konulan (3 000 000) lira'bunda dâhildir. İktisat 
bütçesi; geçen sene (2 500 000) lira iken İra 
sene (6 150 000') lira olarak teklif edilmiştir. 
Bundaki zamaim de memleketimizin bir ziraat 
memleketi olması itibariyle iktisaden terekki 
etmediğimiz surette diğer suretle terakki im
kân olmadığı kanaatinde bulunan Hükümet 
bu tahsisatı fazla olarak teklif etmiştir. Mü-
dafaai Milliye bütçesi geçen sene (50 000 000) 
liradan ibaret iken t>u sene (28 000 000) liradır. 
50 000 000) lira ordumuza hazari hale rücü etme
diği zamana ait masraftır. Heyeti Celileni'n kabul 
ettiği bir kanun 'mucibince 1 Teşrinisaniden iti> 
baren seferberlik ilga edilmiştir. Ve ordu 
hazari hale geçti. Binaenaleyh 'hali hazır kad
roya tevfikan Müdafaai Milliyeye tahsis edilen 
bütçe (28 000 0O0) liradan ibarettir. Bahriye 
bütçesi (3 00O 000) lira; Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâleti bütçesi (6 000 000) liradır. 

NECİP. B. (Mardin) — Dört buçuk mil
yondur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Devamla) — Hükümetin teklifini 
arz ediyorum. (6 000 000) liradır. Bütün yekû
nu masarif (128 900 000) İ radan ibarettir. 
Bu masarifin içinde (20 800 000) lira Nafıa, 
iktisat, Sıhhiye ve Maarife ait varidat büt
çemizde bu masarife nazaran (8 500' 000) lira 
noksan vardır. Varidat 'bütçesini yaparken 
varidatımızı tahmin etmek için tevessül ede
ceğimiz usullerin hepsini tatbik etmek im
kânı yoktu. Bilhassa geçmiş olan seneler 
varidatının vasatisini alarak bir talimin yap
mak imkânı yoktu. 1336, 1337, 1338 senele
rinde biliyorsunuz ki, memleketin en zengin 
kısmı düşman işgali altında idi. Binaenaleyh 
o zamanki varidatımızı nazarı itibara ala
rak bütçeyi tahmin etmek ve o suretle erkamı 
vaz'etmek Hükümet için imkânsızdı. Hükü
metin bu bapta takibettiği tahmin iki şekil
dedir. Biri', 'birtakım vergiler vardır ki', on
lar dâima sabit bir haldedir. Müsakkafat Ver
gisi, Arazi Vergisi, 'bu cümledendir. Tuz 
Vergisi de hemen hemen bunlar meyanında-
dır. Bu vergiler üzerinde fazlai varidat ümi-
dedeibilmek ya vergiyi tezyidetmek veya bir
takım inşaat yapılmak veyahut yeniden tah
rir etmek ile kabildir. Bunlar yapılmadığı 
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takdirde bunlara esas olan ftahmün, tahak-
kukattan başka bir şey olamaz, ve onun için 
Hükümet, 1389 senesi zarfında vuku bulan 
tahakkukatı 1340 için varidatı muhammine 
olarak koymuştur. İkinci nevi varidat; vergi 
miktarı tezyüd 'edilmediği halde memleketin 
inkişafiyle ahvalin salah kesbetmsiyle kendi
liğinden tezayüdeden varidattır. Ağnam; Rü
sumat, Aşar, Temettü, hu kabildendir. Temettü 
Vergisi; 'memlekette salah oldukça tüccarla
rımız çoğaldıkça ve iş yaptıkça çoğalacaktır. 
Temettü Vergisinden 'bahsederken bugünkü Te
mettü Vergisinin nisbetsizlikleri her halde he
pimizin nazarı önüne geliyor. Temettü Ver-
gisâ için Hükümet, Heyeti Celileye yeni bir 
'kanun teklif etmiştir. Fakat hu kanun, an
cak 1340 senesi zarfında tatbik olunacağı için 
Temettü Vergisinin en ziyade adaletsizliği 
göze çarpan ve birçok şikâyatı muci'bolan 
maddeleri Encümenle beraber tadil ederek Mu 
vazenei Umumiye Kanununa iki; üç, madde 
olarak dercettik ve bu suretle Heyeti Celile-
nize takdim ettik. 

Gümrük Resmi; 1338 deki Gümrük Res
mini1 esas ittihaz etmek Hükümet için im
kânsızdır. Çünkü malûmuâlinizdir ki, 1338 se
nesinin nısfına kadar vilâyatı Garbiyenin 
nısfı, vilâyatı Garbiyenin en mâmur yerleri 
bıızim elimizde değildi. Onlar için bunda esas 
'olmak üzere Hükümet, 1339 senesinin ilk altı 
aylık hasılatını koymuştur, ve Encümeniniz 
de o suretle kabul etmiştir. 

Aşar varidatı, 'biraz fazla olarak gösteri
yoruz. 1339 senesindeki tahakkukatımız 22 
milyon liradan ibaret ülken Hükümet 1340 büt
çesi ! için 25 ımilyon lira olarak koydu. Malû-
mulâniz 1339 Teşrinisanisine kadar askerimiz 
sijlâh altında ve seferber idi. O tarihten iti-
baren belki iki yüz hin asker terhis edildi. 
Birçok yerlerin kollardan mahrumiyetinden do
layı tarlaları zerredilmemişti. Heyeti Celle-
nin kabul ettiği müteaddit kanunlarla 1339 
senesi zarfında zürraa, gerek tohumluk, 
gerek alâtı zürraiye ve daha birçok 
şeyler tevzi edildi. Bunlar nazarı itibara 
alındığı takdirde, 1340 senesi aşarın da yani 
hasılatı zirraiyede fazlalık ümidetmekte Hükü
met kendisini tamamen haklı görüyor ve bu
nun için 1339 tahkikatına nazaran yalnız üç 
milyon fazlalık irae ediyor. 

Ağnam; 1338 senesi zarfında dokuz misil 
iken 1339 senesi zarfında beş misle indirildıiıği 
halde - istihlas edilen vilâyatı Garbiye ağ
namı haricolduğu halde - tadadedilen ağnam 
adedinde 2,5 milyon liradan ziyade bir fazla
lık görülmüştür. Bu gösteriyor ki, ağnamda 
yapılmış olan tenzili resim maddesi, ağnam 
adedinin tenakusuna sebebolmamıştır. Geçen 
sene dört milyon liraya karip bir varidat al
dık. Bu sene de 4,5 mrJlyon lira 'olarak teklif 
edildi. Bu arz ettiğim varidatımızın yekûnu 
(111) milyon üç yüz bin liradır. Yeni bir ka<-
nunla yeni varidat olmak üzere Tuz Resmine 
kilo başına bir kuruş liılâvesini teklif ettik. 
Müskirat Resmi için bir Devlet inhisarı tek
lif ettik. Ondan da beş milyon lira kadar 
bir varidat teklif ettik., (Hava sesleri) (Red 
sesleri) (Kabul sesleri.) 

Efendim : Telâş buyurmayınız, müzakere 
edilmeden telâş buyurmayınız : (Hava alın 
sesleri.) 

Efendim! Geçen gün kabul buyurduğunuz. 
Bedeli nakdiî askerî Kanununa tevfikan bir 
buçuk milyon lira varidat olarak gösteriliyor. 

' Kibrit inhisarı da mevcuttur. Ondan da 
altı yüz bin lira teklif ediyoruz. 

Encümeni Âlinizde tetkik edilmekte olan 
'bir Nakliyat Vergisi vardır ki onu da na
zarı itibara alırsak varidatımız (120 400 000) 
lira olur. Açığımız (8 500 0001) liraradan iba
rettir. Bu açığı kapatmak için varidatımızda 
fazlalık ümidettiğimiz gibi ieabederse kısa va
deli avanslarla da bu açığı kapatacağız, (istik
raz mı selen.) 

Her halde istikrazdan bahsetmedim. Varidat 
ve masrafımız için başka bir şey söylemiyece-
ğim. Yalnız, 1336, 1337, 1338 senelerindeki va
ziyeti nazarı itibara alarak bugünkü vaziyeti 
maliyemiz hakkında biraz arzı malûmat edece
ğim. Heyeti Celilıenin malûmudur ki, (1336) 
dan (1337) ye ve (1337) den (1338) e iyi bir 
surette geçmedik. O zaman memleketimizin en ' 
mamur kısmı, düşman işgali altında idi. Vari
datımız az idi ve milletin kâffesi yalnız!* düşma
nı dışarı çıkarmak için bütün kuvvetini topla
mıştı. (1339) a girerken bugünkü halimizle yi
ne o zaman bir fark var idi. (1339) a girdiği
miz zaman tekâlifi1 milliye mazbataları tediye 
edilmemiş, Ziraat Bankasına olan borcumuz he-
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nüz tediye edilmemiş bir halde idi. Daha arz 
edeceğim birtakım masarifat da tediye edilme
miş idi. Memurinin, bilhassa taşra memurinin 
birçok alacak maaşları vardı. (1340) a girer
ken (1339) senesi zarfında Heyeti Celilenin 
kabul buyurduğu kavaninle Ziraat Bakasma/ 
(2 900 000) lira, tekâlifi milliye senedatının it
fasına (6 000 000) lira, mübadele ve imar hu-
susatma (6 000 000) lira ki bundan (900 000) 
lira seyrüsefaine avans verildi. İstanbul'da bu
lunan altınlarımızı almak için (1 630 000) lira 
ve bilhassa idarei husuşiyelere olan borçlarımı
zı vermek için yalnız merkezden olmak üzere, 
verdiğimiz havalâttan maada (500 OOO) lira ver
dik. Bunlardan maada memurların eski alacak
larını da Hükümet, 1339 senesine girdikten son
ra yavaş yavaş tediye ettiği gibi en uzak yer
lerdeki memurlarımızın da Kânunuevvel niha
yetine kadar olan maaşlarını temin ettik. Bir ta
raftan bu (1338) senesi nazarı itibara alınarak 
133£ senesinde bu arz ettiğim (17 000 000) li-

, rayı tediye ettikten sonra hâsıl olan vaziyet 
tetkik edilirse her halde bize âti için büyük 
ümit verecek bir halde görülüyor. 

Hükümet eski hesaplarını temizlemek için 
Heyeti Celilenize bir Mahsubu umumi Kanunu 
takdim; etmiştir ki, Muvazenei Maliye Encüme
ninde tetkik edilmektedir. O, mazharı tasvibiniz 
olursa (1341) senesine girdiğimiz vakıtta Hü
kümetin ne kadar borcu ve ne kadar alacağı 
varsa tamamen taayyün edecektir ve ona göre 
Hükümet eski borçlarını da ödemiş olacaktır. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Beş aydır bu kanun 
gelmiyor. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHA-
LÎK B. (Devamla) — Hükümetin vilâyetlerle 
de büyük bir ihtilâfı vardı. O da malûmuâlile-
ridir ki vilâyetler, bir senelik hasılatın Hükü
met tarafından yenildiğini iddia ediyorlardı. 
Tetkikat neticesinde hakikaten 1329 senesi âşa-

' raıdan olan hissei menafii vilâyetlerimize ver
mediğimiz tebeyyün etti. İstanbul'dan hesabı 
katimizi getirdik. Ve oyadan anladık ki, vilâ
yetlerin bir senelik hakkını vermemişiz. Vilâ
yetlerin bu hakkım vermek için teklifatta bulu
nacağız. Bu suretle Hükümet, 1341 senesine gi
rerken hem vilâyetlerle olan hesabatmı kesmek 
istiyor, hem kendisinin alacağını, vereceğini tâ
yin etmek istiyor. O kanun Muvazenei Maliye 

Encümeninden geldiği vakit mazharı tasvibiniz 
olursa 1341 senesi için bilhassa hesaıbat mesele
sinde Hükümete ibüyük bir müızaiharet temin 
etmiş olacaksınız. 1337, 1338 senelerinde iki, 
rüsumat istatistiklerimiz memleketimizin en 
mâmur kısmı işgal altında îbulunduğu için bize 
emin ve sağlam (bir malûmat veremiyorlar. De
min arz ettiğim ıgilbi 1339 senesi 'varidatının ilk 
altı aylık tahsilatını esas olmak üzere koymak 
mecburiyetindeyiz. Rüsumat İdaresince yapıl
mış. olan ibir istatistiğe nazaran ihracat ve itha
lât arasında 'büyük bir 'fark (görülmektedir. Bu 
fark da (hepimizi her halde intibah ve teyekkuza 
celibedecek bir mafhiyettedir. Altmış dki milyon 
liralık ithalât yerine 81, ı32 milyona yakın İbir 
ihracat görülüyor. Yalnız ütihalât ile ihracat 
arasındaki nislbet Ibütün ısene için vâridolamaz. 
Pelkâlâ biliyorsunuz ki, 'memleketimizde yetişen 
mahsulâtın kısmı âzami Ağustos evasıtı ile 
Eylül iptidasında ıçıkar. İzmir'in fbütün mah
sulâtı Ağustosdan isıoınra ıçıkar. Adana'mn keza, 
Karadeniz'in ihracatı mahsulâtı keza Ağustos
tan sonra ıçıkar. Yalnıız İzmir'den ihracat olarak 
çıkan eşyanın bedeli 215 - 30 milyon lira arasın
dadır. İzmir Yunanlıların tâlhtı işgalinde d'ken 
İzmir limanından Avrupa'ya sevk edilen eşya
nın ikıyme'ti, Ibirinci sene yirmi yedi milyon lira, 
ikinci sene otuz dki milyon, üçüncü sene de 
otuz 'beş mMyion lira idi. Takiibettiğimiz gaye ik
tisadiyatımızı ve nafıamızı takviye etmek ve 
rüsumattaki Ibu farkı azaltmaktır. İstanbul'un 
muhtacolduğu (birtakım mevadı hariçten getdr-
miyerek 'dâhilden tedarik edersek rüsumatta 
gördüğümüz tbu fark ıçolk azalacaktır. Ve bunu 
gerek kamibiyomuzum ıslahı ıgerek memleketi
mizdeki kolların işlemesi için yapmak mecburi
yetindeyiz. İktisat ibütçesindekd ıfazlayı arz eder
ken Hükümetin takib ettiği ıgayenin Ibu olduğu
nu arz etmiştim. Ziraate her 'halde çok ehemmi
yet vereceğiz. Memleketimizde kol çok noksan 
kalmıştır. Hanbi Umumi ve Cidali Millî birçok 
gençlerimizin hayatına Ihâtime vermiştir. Vilâ-
yatı Şarkiyede kafbleliharlb bulunmuş olan islam
ların, bugün yüzde ellisi yoktur. En mâmur vi
lâyetlerimizden olan Aydın Vilâyetinde, orada 
memuren 'bulunduğum 'zaman yaptığım dstatis-
tika nazaran, 1332 senesindeki nüfusu islâmi-
yenin bugün yüzde yirmi Ibeşi yok olmuştur. 
Konya'da, Sivas'da aynı haldedir. Size ufak bir 
misal olmak üzere arz edeyim ki, Konya'da 

— 171 — 



I : 107 2 0 . 2 .1340 C : 1 

1332 senesinde Çumra isbâ safhasında (216) bin 
dönüm ekilmiş ilken 1338 de (50) (bin ve 1339 
ancak ('60) 'bin dönüm ekilabilmiş'tir. Bu da 
her yerde Ikol küvetlerimizin tenakus ettiğine 
büyük bir (burhandır. ıBu boşluğu makina kuv
vetiyle doldurmaya mecburuz. Memleketimiz 
gayet zengin ve mümbittir. iBunun için korkma
ya hiç mahal yoktur. En 'fakir gördüğümüz yer
ler (bile en z eniğin yerlerimiz meyanındadır. Vi-
lâyatı şarkiyemizdeıki (Bayburt, Tercan, Pasin
ler, Bulanık, Muş, Diyaribeıkir, ISivas ovaları 
bunun en büyük bir şahididir. Harbi Umumiden 
evvel yalnız (Bayburt'un lâşarı «İli bin liraya 
satılıyordu. 

ZEKİ B. '(fGümüşane) —'Hem de altın ola
rak. 

MALİYE VEKİLİ IMUiSTAFA ABıDÜLHÂ-
LİK (B. ('Devamla) — (Evet altın olarak. Bina
enaleyh bu yerlerin ne derece ıfeyizdar olduğu
na siz hüküm edebilirsiniz. Umumi harbte 
Üçüncü Ordu muharebe ederken bu ordunun er
zakının -ekserisini Sivas temin ediyordu ve gön
deriyordu. Fakat 'bundan bir sene evvel Sivas, 
âdeta muhtaç bir halde idi. Harbi Umumi baş
ladığı zaman Diyarbekir'de kuyularda senelerce 
kalmış zahire vardı. Burada olduğu gibi G-arb-
de Harbi Umumiden evvel İzmir Başrüsumat 
Müdüriyetinden çıkan arpanın miktarı elli mil
yon ile yüz milyon kilo arasında idi. Bu sene 
geçen sene bir kilo hile arpa ihracedemedik. İs
tanbul 'a binlerce vagon zahire sevk eden Konya, 
Akşehir, Afyon Karahisar, Eskişehir ve Ankara'
nın hu seneki halini hepimiz biliyoruz. Eğer bun
lara ehemmiyet verir ve bunların kuvvei istibsa-
liyesini tezyidedeeek olursak rüsumattaki muva
zeneyi her halde kendi lehimize kaybedeceğimiz. 
gibi İstanbul'un bugün ihtiyacatı için getirmek
te olduğu (birçok mevaddı- dâhilden tedarik ede
rek hem müstahsıllarımızın fazla para olmalarına 
sebebolacağız hem de mlemleketin ziraatinin te
rakkisine yardım edeceğiz. 

Paramızın ıslahı için tevessül edeceğimiz te-
dabicrden en büyüğü arz ettiğim gibi istihsalât 
dâhiliyemizi tezyidetmek ve bu suretle bir mu
vazene! ticariye husule getirmeye çalışmaktır. 
Suni olan teferruata meydan vermemek için eli
mizde bulunan Borsa Nizamnamesi mucibince 
hareket ettiğimiz gibi Heyeti Celilede olan Kam
biyo Kanunu müzakere edilerek çıktığı zaman 

öyle ümidediyoruz ki, suni olan teferruata mey
dan kalmyacaktır. Eğer Heyeti (Mile kanunu 
kabul eder, çıkaracak olursa - suniden bahsediyo
rum - suni teferruata mâni olacağımıza kaani'im. 
Hükümet en müşkül anlarında bilhassa da Cidali 
Millî esmasında kâğıt para kesmedi. Birçok yer
ler bilhassa bizim vaziyeti maliyemizi fena gös
termek istiyen yerler, Türkiye'nin genç Cum
huriyetinin kâğıt para keseceği gibi birtakım 
aracif neşrediyorlar. Hükümet hiçbir vakit kâ
ğıt para kesmlyecektir ve o niyette değildir. (Al

kışlar) Memleketimizin mahsulâtı nazarı itibara 
alınırsa elimizde mevcudolan yüz elli milyon li
ralık evrakı nakdiyeden hiç korkmamak icabeder. 
Bugün tedavül eden bu evrak milletin müşterek 
tekâfülü altındadır. 

Efendiler, vaziyeti maliyemizden bahsettikten 
sonra vergilerde takibetmek tasavvurunda bu
lunduğumuz usulden de biraz malûmat vermek 
mecburiyetindeyim. Pekâlâ biliyorsunuz ki, ver
gilerimizin bir kısmı eskidir. Tarzı cibaveti bu
günkü ahval ile gayrikabili telif bir haldedir.' 
Burada takibettiğimiz gaye ahaliye tesviye ve te
diyesi (kolay gelebilecek bir tarzı hayat temin et
mektir. En büyük gayemiz budur. Ağnam Kanu
nunun hini müzakeresinde Hükümet bunu ta-
mamiyle gösterdi. Kanunlarımızı bu suretle ver
ginin ahalinin nef'ine muvafık surette tediyesi
ni tesıbit edecek bir hale (ifrağ için Hükümet va
ridatından icabederse fedakârlık da yapmaya 
amadedir. 

Hükümet emindir ki ahaliye kolay gelen bu 
kanunların hini tatbikinde ahali zenginleşe
cek olursa kendisi doğrudan doğruya varidat al
masa bile bilvasıta Varidat alabilecektir. Temettü 
Vergisi için yani Kazanç Vergisi için teklif et
tiğimiz kanun da avnı .mahiyettedir. En mühim 
vergilerimizden ve bellki en mühilm ıdiertlfiriımiz-
den biri olan aşar 'için de Hülkü'melt mümkün 
olduğu kadar ahaliye az kâr verebilecek bir tar
zı cibayet bulmasma ıçalışiacaktır. Bulgun en zi
yade şikâyet edilen gökeridir. 'Göikeriden bir 
kilsimi mahallerinin 'gösterdiği muvafakat ve lü
zum üzerine ya ımaktuan yani Arazi Vergisinle 
bir veya dönüm üzerine veya hini ihracında 
veyia pazara hini isevkinde almayı muvafık gö
rüyor. Hükümet icabımda biraz 'fedaikârlılk. da 
ederek ahaliyi (mültezimlerin zulmümden, aza
bından ve birçok takidait'tan Ikurtarmaya azmet -
'mJişıtir. (Bravo sesleri) Ve bumun için bütün 
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mülhakatla muhabere -etlmelkltedir. Bunu yaptık
tan sonra arkadaşlarımın cümlesinin arzusu bel
ki şahsan ve hattâ şahsi en .büyük 'arzumı - Aşar 
Vergisinin ıtamamiyle ortadan kalkmıası (merke
zindedir, Şahsan arz 'ediyorulm. Bir Maliye Ve
kili yirmlbeş milyon varidat veren bir şeyi 'bir
den bire bütçeden, ortadan kaldıramaz. Ona 

, ımAifeâıbül birçok ımasıarif vardır İki, vaeiibüttedi-
yedir. Küçük iter vergi değildir İki, üzıerlnde bir 
ilki ay tecrübe yarparalk Arazi Vericisine Veyahut 
başka bir vergiye kalibediel'im. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorulm) — Bizden ay
rılanlar derhal kaJldıirdular. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Devamda) •— Bey öf endi! Bizden ayrı
lanlar k-alıdıırdılar, buyurdular. Onların vaziyeti 
dâhiliyeleri başkadır. Omların 'arazileri küçük
tür. Önada aynen vergi almaya lüzuim yokltur. 
Eğer isiz Çorum'da alacak 'olsanız lorada husule 
gelecıelk 'Olan buğday ve 'arpa orada 'çürür ve 
kimse satamaz. Hepsini mazan İtibara iallmiak lâ-
zi'mgeılir. Bumun için takib'edeceği'miz /gaye ev
velâ siyaseti iktisadiye ve aiafia ile beraber 'git-
melktıir. Nerede yol varsa ıonada kabililtatbilk 
b'aşlka bir şeikle 'kalbedilebilir. Yol, şimendifer 
alan yerlerde bu vergi baışka bir şekle .ikallbet-
mdk imkânı hâsıl lolabilir. Fakat olmıyan yer
lerde 'ahaliden zahire yerine nakden para .atarak 
mümlkün. delildir. Memleketimizi pekâlâ bili
yorsunuz. Şimendifersiz; yolsuz lollduğunu da 
biliyorsunuz. -

MUSTAFA B. (İzmit) — Yollan .olan kıs
mına tatbik ediniz. 

MALİYE VEKlLl MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. '(Devamla) — Evvelâ gölkeriden başla
dık. Yolu olan, idenize yakın olaın şimendiferi 
ıolan yerlerde gölkeriyi bitirdikten ısonra imah-
suîâltı saire üzerine de 'tecrübeler yapacağız. Hü-
ıkümeit bu tecrübeleri yapmalk İçin Nisana fcadar 
haiz olduğu salâhiyeti bir sene 'daha 'temdit için 
encümenıiniıze rliea lederek Muvazene! Umumiyle 
K,anupuna bir »madde daha dlâıve 'etimiştir. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Ama halkın tecrü
beye 'tahammülü kalmamıştır. 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) — Hiç o,l-
m-aasıa tezyld 'edilmeye idi. 

MALİYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Devamla) — ©fendim; bendeniz söy

lüyorum. Yirmibeş milyon lira varidat .'getiren 
aşar yerine üç rub'u varidat getirecıek bir vergi 
verirseniz bugün Hükümet namıma diyorum ki, 
aşan kaldınnız, bunu veriniz. Bugün için ıtaki-

' bedeceğiniz gaye Aşar Vergisinden levvelâ 
göfceriyi ıslah etimıök, ondan eonra bâzı mahal-
lerde bilhassa sahil ve şimendifer kenarı olan 
yerlerde mütebakisini ya Arazi Vergi sine kal: 
bederek veya maktu tarzda, ya başka bir tarzda 
reptederek aşar hanesinden çıkarmak ve aşan 
öyle bir menzileye indirebilmek ki, yarın her 
hanlki bir hükümet onun üzerinde oynıyabilsin, 
ziyandır, gözü korkmasın. O vakit bugün bütçe
de gördüğümüz yirmi beş milyon aşar vergisi 
10,12 'milyon 'liraya indirilir ve o zaman kolay 
bir tecrübe yapılabilir. Ondan da vukubulacak 
'ziyanlar pek büyük ve ağır surette bütçeye bâr 
olmaz, işte efendl-ier, var'idatıımızi1, imesarıfatı-
mızı vergilerde' takibetımek niyetinde olduğu
muz usûlümüzü 'arz ettim. (Teınıettü Vergisi 
sesleri) Temettü Vergisi için kanun takdiım et
tik. Heyeti Celilede en ziyade adaletsiz görülen 
ımaddelerin tebdili için aynca birtakım mad
deler de Muvazene! Umumiye Kanunuma konul-
muştui'. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Reji Me
selesi. 

MALİYE VEKlLl MUSTAFA HALİK B. 
(Devamla) — Heyeti Celilenin kararı vardır, (sı
ra gelmedi daha sesleri) Hulâsa - ı ımâruzatıım 
bütçemizde açık olimalmakla beraber gösterdiği 
masarifin ihtiyari vücubuna kail olduğumuz 
için bu azığı faziai varidatla ve tasarrufatla 
kapatacağımızı ümidediyoruz. Elverir ki nafıa 
ve iktisada fazla ehemmiyet verelim, onları ma
liye ile beraber yürüteli'm. Nerede yol ve şi
mendifer yapılır ve nereye makina girerse ora
da varidat kendiliğinden bilâvasıta tezayüdeder. 
Ovalarımızı bilhassa İstanbul'un un ihtiyacını 
temin etmek için lâzımgellıen zalhairi hâsıl ede-
cek ola'm ovalarımızda ziraatımızı teksir edelim. 
Trakya, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Konya Ka
resi, M'anisa, Karahisar muhitlerini nazarı iti
bara alarak oralarda mümkün olduğu kadar 
kuvvetimizi teksif edelim, makina kuvvetini 
faz! ulaştıralım. Buralarda mümkün olan salah 
hâsıl olduktan sonra geniş ve pek mümbit ova
ları araziyi; ihtiva 'eden Şark'ı ihmal etımiye-
lim. Bilhassa nüfus meselesini ihmal etnıiyelim. 

-T m 
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Daiima nerede üiş sönmek istersek, nerede fazla 
varidat istersek orada ıbeheimahal nüfusu teksif 
eıtımiye çalışalım. Bugün demin de arz etitdğitm 
gibi Harbi Umuımidein evvelki nüfusun yüzde 
otuzunu ihtiva tetımiyen Erzurum'a elbette mer
kezden muavenetten başka bir şey yapılamaz. 
Muş, Van, Hakkâri, Bitlis aynı haldedir. Bun-
lar a bu sene merkezden yapılan muavenetün 
miktarım intsan nazarı itibara aldığı zaman 
oradaki idarenin ve oradaki varidatın pelk na
kıs olduğunu görür. Yalnız Şark Vilâyetlerine 
yedi milyon liradan fazla muaveneıt yapmak 
mecburiyetinde bulunduk. Bütçede gördüğü-

REİS — Celseyi açıyorum. Ali Cenani Bey, 
buyurunuz! 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi
antep) — Efendim! 1340 senei maliyesi Muva-
zenei Umumiye kanunu lâyihasını Heyeti Celi-
lenize senenin son günlerinde getirdiğimizden 
dolayı cidden müteessiriz. Muvazenei Umumiye 
kanunu bugünlerde müzakeresi ikmal edilmiş ol
ması ve neşre amade bulunması icabederdi. He
yeti Celileniz hemen iki aydanberi Muvazene 
Kanununun Heyeti Celileye gelmesi için müta-
addit müzakerelerde bulundu, kanunun teşriî 
için alâka gösterdi. Bittabi Heyetin en büyük 
vazaifinden birisi olan Muvazene Kanununun se
nenin hululünden evvel çıkması için Heyeti Ce-
lilenin arzu dermeyan etmesi vazifesinde göster
diği alâkayı meydana koyuyordu. Fakat efendi
ler!. Encümeniniz fevkalâde müşkülât karşısın
da kalarak bütçeyi bugüne kadar teehhürata uğ-.. 
ratmaya mecbur oldu. 1340 senesi muvazene ka
nunu lâyihası yirmi Teşrinisanide Fethi Bey Ka
binesi tarafından verilmiş idi. Muvazene Encü
meni o günlerde 1339 senesinin son altı aylık 

nüz açığı iktisadiyatta ve iktisadiyatımıza ve-
rteceğiniz ehemım'iyet nuısbetinde alacağıımız faz-
lai varidattan kapatacağımızı da ümıidederiz. 
Heyeti Celilenin müzahereti sabiıt kaldıkça ve 
müzahereti devam ettikçe Hükümetin hu balata 
takibedeeeği ist'lkaımet, iikti&adiyata kluvveit 
vermek nafıaya kuvvcıt verım/ek, maarife, sıh
hiyeye, nüfusa kuvvelt vermek ve vergileri' hal
ka kolay gelebilecek fair tarzı kifayet (bulmak
tadır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS —• Efendim. On dakika teneffüs etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse : Saat: 3,00 

avans tevziatiyle meşgul olduğu için tabiatiyle 
bütçe tetkikatma bir müddet bakamadı. O es
nada İsmet Paşa Kabinesi : 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Kabine 
yok, Heyeti Vekile! 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Hepsi bir 
mânâdır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bir mâ
naya değil; o başka, o başka. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Kabine değil. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Pekâlâ öyle 
olsun. İsmet Paşa Heyeti Vekilesi mevkii ikti
dara geldi. Tabiatiyle bütçe üzerinde gerek İs
met Paşa Hazretlerinin ve gerek arkadaşlarının 
yeni birtakım efkârı, yeni birtakım teklifatı bu
lunması iktiza ediyordu. Yeni Heyeti Vekile 
Muvazenei Umumiye kanun lâyihasını resmen 
geri almadı ise de gayriresmî olarak her vekâ
letin bütçesi üzerinde birtakım yeni teklifat der
meyan etmek veyahut bütçedeki erkamı tadil 
etmek fikrini izhar etti. Her vekâletin bütçesini 
tetkik etmek üzere ayırdığımız arkadaşlarımız 
bulundukları vekâletlerde bütçenin tetkikatiyle 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerât; saat : 3,35 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak)-
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meşgul olurken Heyeti Vekile de bütçenin yekû
nundan her Vekâlete ifraz edilmesi arzu edilen 
miktarı kararlaştırmakla uğraştı ve nihayet He
yeti Vekile 1340 senesi 'bütçesinin hututu umumi-
yesini tesbit etti. Her vekâlete vereceği miktarı 
tahsisatı tâyin etti. Beyefendiler, zannediyorum 
ki Kânunusaninin hemen yarısına yakın bir za
manlarda idi ve ondan sonradır ki, Encümeniniz 
bütçenin erkanımı, mahiyetini müzakereye başla
dı ve 15, 20 gün içinde intacederek nihayet He
yeti Celilenize takdim etti ve bugüne kadar bit
tabi teahhura bu mesele sebebolmuştur Bütçe
nin mahiyeti hakkında Maliye Vekili Beyefendi 
bir dereceye kadar izahat verdiler. Muvazenei 
Umumiye Kanununun birinci maddesini teşkil 
eden masraf zammı Muvazene Encümenince 
(126 087 879) yüz yirmi altı milyon seksenyedi 
bin sekizyüz yetmişdokuz lira olarak tesbit edil
mişti. Varidat yekûnu ise (119 165 814) lira ola
rak Encümenimizee tahmin edildi. Masraf kısmı
nın da cetvelleri Heyeti Celilenize peyderpey 
tabolunarak takdim edildikçe müfredatları ve 
yekûnları Heyeti Celilenizce anlaşılacaktır ve 
bu müfredat hakkında bütçede ayrı ayrı müza-
kerat ve münakaşat geçecektir. Bendeniz burada 
yalnız hututu umumiyesi hakkında izahatta bu
lunmak arzu ediyorum. Masraf ve varidat ara
sında şıı arz ettiğim ufak bir fark izahatımı He
yeti Celilenize arz ettikten sonra pek ehemmi
yetle telâkki edilecek bir miktar olmadığına ka
naat buyuracaksınız. 'Bütçenin masraf kısmında 
Encümeniniz fevkalâde iktisatkâr davranmayı 
menafii memleket için zaruri telâkki etti. Her bir 
masrafı uzun tetkikat neticesine lüzumuna kana
at getirdikten sonra tesbit etti. Eğer fazla ve 
arzumuzun fevkinde bâzı yekûnların kabulü 
iktiza etmiş ise onlar da kanunen muayyen 
olan ve Encümence yalnız miktarını tesbit 
etmek zarureti bulunan masraflar da olmuş
tur. Bu kadar ciddî ve mütemadi bir me
sai neticesinde meydana 'getirdiğimiz bütçe
nin mütevazin olmasını çok çok arzu eder
dik. Fakat efendiler! Birtakım masraflar 
vardır ki, memleketin iktisadiyatını inkişaf ettir-
mek memleketi imar ve terfih etmek için ihtiyar 
edilmiştir. Bittabi bu masrafların yalnız bütçe
nin erkanımı tevazün ettirmek için tayyedümesi 
kabul edilemezdi. Binaenaleyh bu masrafları en
cümeniniz zaruri olarak bütçelerde tavazün ol
masa da kabul etmeyi memleketin menafii namı-

I na muvafık gördü. Arada bulunan açık demin 
arz ettiğim veçhile hemen yedihuçuk milyon lira 
kadar bir şeydir. Maliye Vekili Beyefendi îda-

I rei hususiyeler için 1329 senesinde ve onu mütea
kip senelerde vilâyatın matlûbu olan bir milyon 
liraya yakın bir tahsisatı bin üçyüzkırk senesi 

I bütçesinde Maliye kısmına ithal etmeyi Encüme
ne teklif etmiştir. Encümen de bunu bütçenin 
tetkikatından sonra olduğu için tabiî Heyeti 
Umumiyede Maliye bütçesinin müzakeresi sıra
sında koymayı muvafık gördü. Bunu da ilâve 
edersek aradaki açık sekizbuçuk milyon lira ka
dar olur. Geçmiş senelerin muamelâtı maliyesin-

[ den anladığımız bir şey vardır ki, her ne kadar 
dakik bir hesap üzerine hesabedilmiş olsa bile her 
halde yüzde beş bir bütçe tasarrufu olması müm
kündür. 

Malûmuâlileridir ki, maaşatta eyyamı haliye 
I denir. Memuriyetin devam edemediği bir memu

run diğerine tabdil edildiği günlere aidolan eyya
mı haliye tasarrufatı ve masrafta tabiî her ma
halde santimi santimine yapılamaması her halde 
yüzde beş derecesinde bir tasarruf vücuda getir-

I mektedir. Bu suretle yüzde beş derecesinde bir 
tasarru'fat olacağını ümidedersek bütçemiz yekûn 
itibariyle mütevazin değilse bile hakikatte müte
vazin diyecek bir haldedir. Her ne ise şeklen mü
tevazin bir bütçe ile Heyeti Celilenizin huzuruna 
gelemedik ise hariçten paraya ve istikraz etmeye 
arzı iftikâr etmeye mecbur olmıyacak yani kendi 
yağımızla kendimizi kavurmaya ve kendimizi ge-
çindirebilecek mütevazı bir bütçe ile gelmişizdir. 
Masarifin müfredatı hakkında "Uzun söz söylemi-
yeoeğim. Yalnız mütebariz fazla masarif var
dır ki bunlar hakkında bir miktar izahat verme
yi muvafık -görüyorum. Meselâ, Maliye Vekâleti 
bütçesinde sekizbuçuk milyon lira bir tahsisat 
vardır. Esasen Maliye Vekâletinin masarifi ida-
riyesi 5 370 000 liradır. Sekizbuçuk. milyon lira 
ile 5 370 000 lira arasındaki fark Maliye Vekâ
leti bütçesinden sarfı iktiza eden birtakım tahsi
satı ihtiva eder. Bunlardan birisi, bir milyon li
rası mütehassıslar masrafıdır. Avrupa'dan muh
telif vekâletlerin umuru için ica beden mütehas
sısların masrafını bu seneye münhasıran Maliye 
bütçesine. koyma zarureti hâsıl oldu. Çünkü her 
vekâletin getirdiği mütehassıs ne miktar tahsisat 
verileceği ve her vekâletin ne kadar mütehassıs 
getireceği bugüne kadar tabiî takarrür etmemiş-

I tir. Mütehassısların miktarı taayyün etse de bun-
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lara verilecek tahsisat henüz malûm değildir, Ta
biî mütehassıslar bulunacak, onlarla mukavele ak-
tolunacak ve bu suretle tahsisatları tâyin oluna
caktır. Bu sene Maliye bütçesine konmuştur. 
Tabiî gelecek sene her vekâlete aiidolan mütehas
sısların tahsisatı o yekâletin bütçesine kona
caktır. Efendiler! Medeniyet sahasında kat'ı 
'merahil etmiş mili etlerin ilim ve fen sahasında 
iktisabettikleri tecrübe ve ihtisastan istifade 
ederek vatanımızı terakki ve taaliye sevk etmek 
^bizim içil', en ziyade tevessül edilmesi icabeden 
bir keyfiyettir. Binaenaleyh Encümenimiz' bu 
bir milyon lira tahsisatı kömali memnuniyeti© 
kabul etmiştir. Yalnız bu mütehassıslar [mese
lesinde arz edeceğimiz birtakım m'ütalâa var
dır. Bundan evvel de Avrupa^dan ımütehassıs-
lar eelbedilmiştı. Fakat o mütehassısların vücu
dundan arzu edildiği derecede istifade edi
lemedi. 

MUSTAFA B, (İzmit) — Sebebi ne?.: 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Bunun se
beplerinden bir tanesi mütehassısların intiha
bında ademiisaSbet, diğeri de mesailerini tanzim 
edecek nizamname ve talimatnamelerin ıgayri-
mevcudolmasıdır. Bu kadar ımühim Imasraflar ih
tiyarına ımecbur \olduguimuz bir zamanda bütçe
mizden senevi bir milyon gibi mühim bir para
yı tefrik ettikten sıonra tabiî o paranın müfi-
ımir olarak sarf edilmesini istemek de hakkımız
dır. Hükümet bu mütehassısları celbedeeeği za
man bunları yapacakları vazifede muvaffak ola
bilecek eşhas ve zevattan intibabetımeısine 'gayret 
etmelidir. Ondan s/onra bunlar gelmezse evvel 
'bunların mesaisini tanzim etmek lâzımdır. Bu 
mesaiyi tanzim edebilmek için de şimdiden ted-
'biler düşünmek, talimatnameler ve nizamname
ler yapılmak icabed'er. Hükümetten bu hususta 
fevkalâde dikkat ve itina ile 'bu mesele ile 
imeşff*ul ollmasmı Encümeniniz tale'betımekte 
kendisini haklı göırmektedir. Maliye bütçesi için 
dle bir milyon lira askerî fabrikalarına sermaye 
olmak üzere verilen tahsisat mevzu bulunuyor, 
Şimdiye kadar umu/mi bütçe içinde idare edil
mekte olan askerî fabrikalar, hususi ve mül-
fhak bir bütçe ile Muvazenei Uimulmiyeden ayrıl
maktadır. Ayrı Ibir şa'hsiyeti maneviye verdiği
miz 'bu idare; bundan sıonra sabıkı gibi Devle
te (bir bâr değil, bilâkis Devlete nâfi 'bir mües
sese haline gelecektir. (İnşallah sesleri Malû-

muâlinizdir ki, bu fabrikanın bir kısmı mühim
matı harbiye imal ettiği gibi diğer bir kısmı da 
kulmaş, deri, kundura ve saire gibi levazım imal 
etmektedir. Büyük fedakârlıklarla vüculia 'gel
miş ve bugün milyonlarla' kıymeti ihaiz bulunan 
baı fabrikaların işletilmesi için elde mevcut bir 
sertmayenin her halde bulunması lâzımdır. En-
•cıümeniniz bu lüzuma mebni bu askerî fabrika
lara tsermaye olmak üzere Maliye . bütçesin
den bir milyon lira serımaye verilmesini muvafık 
görmüştür. Heyeti Celilenizin de bunu tasvibe-
deceğine kanaatimiz vafdır. 

Askeri fabrikaları şu sebeple mevzuubahısıol-
düğu için birkaç seneden beridir düşünülmekte 
olan bir meseleyi de derhatır etmek muvafık 
olur. Arz ettiğim gibi bu fabrikalar içinde bir 
kısımlar vardır ki, münhasıran mühimmatı har
biye imal eder ki, bunların Devlet elinde bulun
ması Devlet tarafından idare olunması lâzımdır. 
Levazımı harbiye imal eden fabrikalara gelin
ce bunların tedricen teşekkül edecek Türk şir
ketlerine devri çok şayanı arzudur. Hükümet 
ticaret ve sanayi ile kemali muvaffakiyetle meş
gul olamaz. Fakat bugün elde mevcut ve mühim 
fabrikalar vardır. Tabiî hugün bunları ihmal 
etmek elimizden gelmediği için Askerî Fabrika
lar Müdüriyeti Umumiyesi bu fabrikaları işle
tiyor ve tekemmül etmesine de çalışmaktadır. 
Fakat ne zaman Türk müteşebbisleri, Türk ser
mayedarları, Türk erbabı sanayii bu fabrikaları 
işletebilecek bir hale gelirse onları efrada vere
rek o suretle istifade etmek de daha hayırlı olur 
kanaatindeyiz. 

Maliye Bütçesine darüleytamlar için 937 bin 
liralık bir tahsisat mevzudur. Evlâdı Şüheda 
Vergisi namiyle beher paket başına evvelce alın
makta olan yirmi parayı Muvazenei Umumiye 
Kanunu ile kırk paraya, iblâğ ve Heyeti Celile-

nize bu suretle teklif ettik. Hazine Ihesabina alın
makta olan Harb Karşılığı Vergisini 1340 tan 
itibaren lâğvederek Evlâdı Şüheda Vergisini 
kırk paraya iblâğ etmekteyiz. Tabiatiyle Muva
zenei Umumiye Kanunundaki o madde Heyeti 
Celilenizce kabul olunursa Evlâdı Şüheda Ver
gisinden bu miktarda bir varidat hâsıl olması 
muhtemeldir. Darüleytamlar Müdüriyeti Umu-
miyesinin mülhak bir bütçesine bir varidat ol
mak üzere Ibu 937 bin lira Maliye Vekâleti Büt
çesinden tesviye edilecektir. 
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JMü îm yekûnlardan birisi de Muhassasatı Za
tiye kısmıdır. Maliye Vekili Beyin söylediği gibi 
Muhassasatı Zatiyeye aidolan tahsisat, bugün va
ridatımızın onda birini bel'ediyor. Binaenaleyh 
bu tahsisat üzerinde bir miktar tevakkuf etmek-
Uğimiz içabeder. Hayatını, vatanını muhafaza 
için muharebelerde feda eden muhterem şüheda
ma jaüelerine veyahut bütün ömrünü devairi 
Devlette geçirerek artık sinni şeyhuhete varmış 
olan mütekaidine veyahut bunların eytam ve era-
miline verilmekte olan tahsisatı istiksar etmek 
katiyen kimsenin hatırından geçmez. Fakat mem
leketin imar ve ihyası müstahsil halk tabakası
nın en zaruri ihtiyaçlarının temini ve hattâ ha
yatlarının siyaneti için sıhhi birtakım tedabir 
ittihaza için lüzumu kadar tahsisat veremediği
miz bir zamanda bütçenin onda birini teşkil eden 
bu yekûn elbette nazarı - dikkati celbedeeektir. 
Hükümet ufak maaşata aidolan kısmını sermaye
ye kalbederek itfa için bir teklifi kanuni yap
mış ve bu teklifi kanuni Heyeti Celilenizden 
Muvazenei ve Kavanini Maliye encümenlerine 
müştereken bakılmak üzere havale buyuru] muş
tur. Muhassasatı zatiyenin içinde birtakım pek 
ufatk maaşlar vardır ki, bunları gelip maliye san
dıklarından alma'k için hemen hemen alacakları 
para kadar masraf ihtiyarını mucibolmaktadır. 
Bunları bu suretle vermekten ziyade sermayeye 
kalbederek Devletin elinde bugün mevcudolup 
hepsi harabiye mahkûm olan birtakım emlâk 
ile tesviye etmek gerek bütçemiz için, gerek bu ma-
aşat ashabı için mucibi muhassenat olabilir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Katiyen, 
zannetmeyiz. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Zannetmem, gayri-
vârittir. 

ALÎ CENANI B. (Devamla) — Elde mevcu-
dölan bu lâyihai kanuniyeyi iki encümende müş
tereken müzakere etmek üzere bir defa teşebbüs 
ettik. İkinci defa toplanmamız biraz müşkül oldu. 
Zannediyorum ki ve birçok tecrübelerle de sabit
tir ki iki encümenin bir araya toplanıp iş görmesi 
biraz müşkül olmaktadır. Eğer Heyeti Celile* 
niz muvafık görürse bu lâyihai kanuniyeyi Ka
vanini Maliye Encümeni bidayeten müzakere 
etsin. Ondan sonra Muvazenei Maliye Encümeni
ne tevdi etsin, bu suretle pek yakında Heyeti 
Celilenizin mazharı tasvibi olacak birtakım ah
kâm ile Huzuru Âlinize gelmesi mümkün olabi
lir; 

Maliye Vekâleti, muhassasatı zatiye mesaili-. 
ni tetkik etmek için bir de mütehassıs celhetmek 
fikrindedir. Efendiler, bu mesele ile sizden ev
velki Meclislerin Muvazene encümenleri seneler
ce uğraştı. Hattâ Avrupa'nın muhtelif memle
ketlerinin mütekaidine aidolan kanunlarını cet 
betti ve onlar üzerinde uzun tetkikatta bulundu. 
Dosyaları da bugün Kütüpanede veyahut Mec
lisin mahzenlerinde mevcuttur. Maliye Vekâleti; 
bu işte cidden sahibi ihtisas bir adam getirerek 
muhassasatı zatiye meselesini hem Devlete bâr 
olmıyacak, hem de onunla alâkadar olanları 
incitmiyecek surette yeni bir şekle, koymak imr 
kânını bulursa cidden.memlekete,büyük İizmet 
etmiş olur. . -

Efendiler, muhassasatı zatiyedgtt sonra naza
rı dikkati celbeden Düyunu Umumiye meselesi 
vardır. Maliye Vekili beyefendinin. izah ettiği 
gibi . Düyunu Umumiye Bütçesinin düyuna aido> 
lan mürettebatı seneviye kısmı bu bütçede ide 
1340 senesi için meyzuubahis değildir. Efendiler-, 
eski Osmanlı İmparatorluğunun mevcut 'diiyuns 
hariciyesindendir. O İmparatorluktan ayrılnîış 
olan memleketlere düşen hisse ifraz edildikten 
sonra bize düşecek miktar henüz tesbit edilme
miştir. Bu hisseler tefrik ve -tesbit • olunur-ve 
onun tarzı tesviyesi de taayyün ederse o vakit 
bütçemize senevi takasiti kor ve tesviye ederiz.--O 
zamana kadar bittabi bu takasiti seneviyenihbütr 
çeye vaz'edilmesi mümkün elamaz. Binaenaleyh 
düyunu hariciyenin takaşıtı seneviyesi .burada 
mevzuubahis değildir. Buraya da yalnız Düyunu 
Umıumiyenin masarifi idâriyeâi bmıulmuştur;, 
Bir de Düyunu Umumiye Idarei Umumiyesinin 
merkez masrafı dâhil bulunmaktadır.Bunlar 
hakkında D'üyuMi Umumiye bütçesinin esnayı 
müzakeresinde uzun; uzadıya encümeniniz müfct-
lâatım beyan edecektir. Yâlnız bu meyanda 
istikrazı dahilî tekasiti seneviyesini mevzuu-
bahsetmek istiyorum efendiler. Hükümetin en 
dar bir 'zamanında ilk defa olmak ıüzre halkıın 
hamiyetine müracaatla akdedilmiş lolan istikrazı 
dahilîyi vakti muayyeninde tediye etmek bizim 
için bir borçtur. (Beş senedenberi uğradığı-

muz müşkilât bittabi istikrazı dahilînin teka
siti seneviyesiıni tesviye etmeye imkân b ırak-
madı. Fakat harh hitama ererek sulha kavuştuk 
ve milletin sinesinden doğan Türkiye Cumhu
riyetini tesis ederek ilk senenin bütçesini-tanzi-
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-me başladıktan sonra istikraizı dâhaiîyi dcrhatır 
etmek gerek Hükümet için ve gerek Heyeti 
Celileniz için bir vecibeydi. Binaenaleyh, istik
razı dahilînin 1340 senesinin faiz ve rosülmal 
tediyatı karşılığı olan 1 078 '656 lirayı Dıüyumnı 
Umumiye bütçesinde bir fasıl olarak koyduk. 
İRnma ilâveten Hükümetin takdim etmiş olduğu 
Muıvaızenei Umumiye' kanun lâyihasında İs
tikrası Dâhili tahvillerinin faiz ve resülmalla-
rından beış seneden beri teraküm eden mikta
rın . m taksitte tediye edilmesi teklif edilmek
teydi. Encümeniniz bu müterakim faizlerin 'on. 
senede tediye edilmesini biraz uzun ıgördü ve 
Maliye Vekili Beyefendinin de muvafakatini 
alarak tekasiti seneviyeyi beş senede ödemeyi 
tesbit etti ve beş senelik müterakif mebaliğin 
1340 senesinde tesviyesi icabeden beışte birinin 
hâsılı olan il 078 '656 lirayı İstikrazı Dahilî te
diyatı faslına ilâve etti. (Bundan başka olarak 
İstikrazı Dahilî faizleri 1334 senesi taksidinin 
bir miktar bakiyesi rvardır. Çünkü bir kısmı te
diye edilmiş İve bâzı tahvilât hâmilleri faizini 
almamışlardır. O bakiye kalan miktar için 
74 583 lirayı da yine Düyuimı Umumiyei İstik
razı Dahilî kısmına ilâve ederek ıo tahsisat me-
yanında bütçeye koymuştur. Şu suretle 1340 
senesi içinde İstikrazı Dahilî senedatma malik 
lolanlar; her taksitte yüzde beş iolmak üzere 1340 
senesinde, iki taksitte on kuruş alacaktır. Ya
ni 1340 senesinde yüz kuruşluk, tahvili hâmil 
olan ion kuruış faiz alması icabetmektedir. Efen
diler; İstikrazı Dahilî tahvilleri bütçemize, her 
sene muntazam konulacak hasılatla faiz ve re-
selmalleri temin olunmuştur. Bu tahvilâtın kıy
met ve mahiyeti hakkında bigareızin söylenen 
s-öızler bunlar üzerinde sipekülâsyotn yaparak bu 
tahvilâtın kıymetini ızrar etmek istiyen bir ta
kım muhtekirlerin esiridir, her sene bütçemiz
de İstikrazı Dahilînin faiz rve resülmal tediya-
tını muntazaman koymak, o İstikrazı Dahilînin 
yapıldığı zaman neşredilmiş olan kanun mukta-
'ziyatmdadır. O kanunlara tabiatiyle ;gemç Tür
kiye Cumhuriyetinin Meclisi ve Hükümeti da 
ima itaat edecektir. 

Binaenaleyh, İstikrazı Dahilî Devletin 
zmıanı altındadır. Onun için kıymetinde hiç te-
reddüdedilecek bir şey yoktur. Efendiler! Dü
yunu umumiye bütçesi meyanmda İstiklâl Mü-
cadelâtı esnasında alınan tekâlifi harbiye, tekâ

lifi nakliye bakiyesi için bir milyon lira tahsi
sat konmuştur. Malûmuâliniz Müeadelei Milli
ye esnasında vatanı kurtarmak için milletin ha
miyetine müracaat ederek mevcut mallarının 
yüzde kırkını tekâlifi milliye olarak almıştık. 
Bittabiî sulh akdedilir edilmez bunları ashabına 
iade etmek bir borçtu. 1339 senesi içerisinde 6 
milyon lira; tekâlifi milliye ve harbiye vesaiti 
nakliye mazbataları ashabına; gerek mahsup 
suretiyle, gerek nakden Heyeti Ceülenizin ka
bul ettiği iki kanunla tesviye edilmiştir. Fakat 
yapılan tetkikata göre henüz bir milyon liralık 
senedatm ashabı elinde olduğu anlaşılıyor. 
Muhtelif vilâyetlerde mevcut senedatm hıu-
kabli için tahsisat talebediliyor. Elde bittabi 
mevcut tahsisat kalmamıştır. Binaenaleyh 1340 
senesi için de vesaiti nakliye; tekâlifi harbiye 
ve milliyeden bakiye kalan bir milyon liranın 
tesviye veya mahsubu için Düyunu Umumiye 
bütçesine bir milyon lira tahsisat konulmuştur. 
Efendiler : Ondan sonra rüsumat geliyor ki : 
Rüsumat hakkında Vekil Beyefendi hayli iza
hat verdiler. Gümrük varidatı bugün varidatı» 
umumiyemiz içerisinde en birinci mevkiyi tut
maktadır. Fakat efendiler; rüsumatta, bilhassa 
Cenup taraflarda arzu ettiğimiz derecede rüsu
mat muamelâtının hüsnü suretle cereyan etme
diğini görmekteyiz. Vakıa rüsumat teşkilâtı kâ
fi bir derecede, hudutlarımızın vüsati nisbetin-
de henüz tamamiyle teşekkül etmemiştir. Fa
kat efendiler, birtakım arızi esbap rüsumat mu
amelâtını arzu eylediği derece ve şekilde vuku
una mâni olmaktaydı. Demin de arz ettiğim 
veçhile bilhassa Suriye ile aramızda bulunan 
Cenup hududumuzda gümrük muamelâtı he
men hemen yapılmıyor denecek bir haldedir. 
Bunun birinci sebebi, Suriye ile aramızda mev-
cudolan hududun dünyanın hiçbir yerinde şim
diye kadar vuku olmadığı veçhile şimendifer 
raylarından teşekkül etmesidir. Muazzam bir 
çölün ortasından geçen iki demirin Cenup kıs
mı başka bir hükümetin ve Şimal kısmı bizim 
olmak üzere gayritabiî bir hududa mâlik bulu
nuyoruz. Böyle gayritabiî bir hudut üzerinde 
ne gümrük muamelesini hakkıyla vücuda getir
mek ve ne de hududun emniyetini tesis etmek 
kolay değildir, şimdiye kadar bu hududun ge
rek emniyeti, gerek husumata, gerek asa
yişi dahiliye ai'dolan mealini oradaki hu-
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dut taburları iîa etmekteydi. Malümuâli1-
niz efendiler; orada bulunan hudut tabur
ları doğrudan doğruya Müdafaai Milliyeye 
merbut bulunuyor. Hudut taburları ile ge
rek oradaki memurini mülkiyenin ve gerek 
Rüsumat İdaresi ve gerek memurini mülkiye 
hudut taburlariyle rekabet tesisine veyahut on
lara bir müracaat mecburiyetinde oldukları za
man doğrudan doğruya Diyarbekir'deki Kolor
du Kumandanlığına müracaat mecburiyetinde 
bulunuyorlar. Fakat efendiler: hudut üzerin
de vâki olan meseleler taJbiî 'anidir. (Birtakım 
kaçakçılar gelmiş inal kaçırmak istiyorlar. Bun
ları menetmek lâzımdır 'veyahut 'bizim tarafı
mızda icrayi şekavet etmiş birkaç adam Suri
ye hududu tarafına geçmek istiyor. Onu me
netmek lâzım veyahut 'o taraftan Iburaya 'çete
cilik için gelen birtakım adamlar vardır, on
ları bu hududa koymamak lâzımdır. Böyle bir 
hal zuhurunda memurini mülkiye ta Di-
yarbekir'de bulunan Kolordu (Kumandanına mü
racaat etmeye mecbur oluyor veyahut rüsumat 
memuru 'kolordu kumandaniyle muhabere et
meye mecbur lOİuyor. (Bittalbi bu vahim vazi
yet 'oradaki asayiş meselesini ve gümrük mua
melâtını fevkalâde işgal etmiştir. İki seneden 
beri bu msail üzerinde âdeta tomarlarla 
evrak ve .sandıklarla dosya teşkil edecek 
muhaberat cereyan etmiştir. Ve nihayet encü
meniniz îbu meseleyi 'halletmek üzere, Maliye, 
Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekillerini davet 
ederek meseleyi 'münakaşa etti. Bu münakaşa 
neticesinde bittabi doğrudan doğruya mülki
yeye aidolân asayişin temini, rüsumat kaçak
çılık muamelâtının meni ve hududun muhafaza
sı mesailini Müdafaai Milliye Vekâleti deruhde 
etmek istemedi ve edemezdi. Bundan evrvel de 
Avrupa tarafından bulunan hudutlarımızda, 
muhafız taburları jandarma idi ve doğrudan 
doğruya Dâhiliye Vekâletine merbut idi ve 
onlar bilcümle vazifelerini ifa ederlerdi. As
kerlik malûmuâlinizdir kıi, vatanın 'müdafaası 
için harice ıkarşı mukaddes (bir vazife ile mü
kelleftir. Yevmi mesai ile kaçakçılğm meni 'gi
bi ; asayişin muhafazası (gibi doğrudan doğruya 
Dâhiliye veyahut Maliye Vekâletinin vazayifi 
ımeyamna dâhil iolan mesaili kıtaatı * askeriye 
ifa edemez. Müdafaai 'Milliye Vekâleti hudut 
kıtaatını Dâhiliye Vekâletine merbut olmak 
üzere Umum Jandarma Kumandanlığına devri

ni ka'bul etti. Dâhiliye Vekili Bey de bu tek
life 'muvafakat ettiler. Encümenimiz" elyevm 
/hudutlarda muhafız kıtaatı olarak müstahdem 
bulunan ondört taburun tahsisatının Müdafaai 
Milliye (Bütçesinden ten/kis ederek Jandarma 
Bütçesine ilâvesini kabul etti. Ancak ibu meyan-
da tahiî jandarma efradiyle, efradı (askeriye 
maaşatı arasındaki farktan dolayı '250 bin lira 
tahsisatın ilâvesi icabetti -ve tahsisatı da ondört 
taburun tahsisatı umumiyesi meyanmda bütçe
sine ilâve etti. Bu suretle efendiler hudut mu
hafazasında Ibulunan kıtaat; Heyeti Celileni-zin 
bu mütalâatı ve İbu teklif atı kabulü halinde 
bundan sonra jandarma lolarak doğrudan doğ
ruya Dahiliye Vekâletinin emri altında istih
dam edilecektir ve bittabii bunlar gerek rüsu
mat kaçakçılığının men'i ve gerek asayişin mu
hafazası ve igerek hudut üzerinde emniyet terti
batının hakikiyle ifası 'gîbi «vazaifi mükellefesind 
o hudut boyunda ifayı vazife eden valilerin emir 
ve nezareti altında ifa edecekler. Vakıa ikiyüz 
elli bin lira ıgilbi ibir masraf ihtiyarı icabetti. 
Fakat efendiler; emin «olunuz ki, yalnız Suriye 
hududunda kaçakçılık yüzünden bugün lâakal 
bir milyon lira 'varidat zayi ediyoruz. Bu bir 
milyon liralık varidatı (bir tarafa bırakalım. 
Bugün omdan ziyade /oraya eivar vilâyetleri
mizin bütün muamelâtı ticaniyesi Suriye'ye mer
but -olarak kalmaktadır. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Çok teessüf edile
cek bir şeydir bu.. " 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Bugün biz 
kendi iktisadiyatımızı kendi hâkimiyetimiz al
tında »kendi halkımızda yapmak meeburiyetinde-
yiz. Buıgün eğer Suriye ile aramızda bulunan 
hudut üzerinde kaçakçılık menolunur da güm
rük muamelâtını gümrük memurları bihakin ifa 
edebilirse hizim o vilâyetlerin bütün ticareti, ge
rek ithalâtı, .gerek ihracatı kamilen ken
di limanımız iolan Mersin Limanına in
hisar edecektir. Efendiler: 'bu yüzden yalnız 
Mersin Limanının kazanacağını düşünmüyoruz. 
Fakat bütün muamelâtı ticariye Diyarbekir'le 
belki de Van'dan Bitlis'ten itibaren kamilen 
Türk arazisi içinden geçerek hütün menafimi 
Türklere inhisar ettirecektir. Binaenaleyh He
yeti Celilenizden bu tasavvurumuzun, hu tekli
fimizin kabulünü rica ederiz. 
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'•'-'• 33fendim, bundansonra tapu dairesi (geliyor 
ki (bundan Encümeniniz ufaık bir faz'laâ masraf 
masraf ka'bül etmiştir 'ki, ('64 '940) liradır. Bu
nun sebebi; altı-vilâyette talhrir/heyetleri vası-
tasiyle tahrir yaptırmaktadır. Malûmuâliniz 
edendiler: 'Yunanlıların işgal etmiş olduğu vilâ
yetlerimizde lonların 'bakiyei asarı cinayiesi olan 
yanığınla rin, bütün kuyûdu mahvettiğini 'bili
yorsunuz. ıBirg ok asbaibı alâka .ellerinde bulunan 
senetlerini ide zayi etmişlerdir. Gerek tapu ku
yûdu,gerek vergi kuyudu fougün mefkut dene
cek derecededir. Bununla beraber memleketin 
her tarafında -tahrir 'zarureti vardır. Fakat 
elendiler, bunu bir /senede yapmıya imkân yok
tur: Encümeniniz; yalnız bu sene işgal görmüş 
olan mahallerde başlamak üzere (gelecek sene 
için altı tahrir komisyonu kabul etmiştir. Bu 
taJhrir komisyonları aynı zamanda hem tapu 
kuyudunu Tahrir Kanunu mucibince tesbit ede
ceklerdir, hem- de aynı zamanda vergi kıymet
l e r in ide taihmiu edeceklerdir. Tapu verıgi ku
yudatı ikisi birden intizam altında vücude ıgele-
cektir. Çok ümidediyoruz ki bu komisyonlar o 
yilâye'tlerçle eseri, muvaffakiyet /gösterirler ve 
'gelecek sene imkânını, bulursak bunun iki mis
li belki de on onbeş komisyon daha yaparak 
diğer vilâyetlerde de tapu v e vergi kuyudunu 
bir intizam altına alırız. 

Efendiler; bundan sbnra en bariz fazlai 
masraf olarak göze 'çarpan posta ve telıgraf ida
resi .masrafı var dır. Efendiler; posta Ve telgra
fın 13i39 senesinde masrafı umumiyesi 3 '5ı64 549 
lira idi. Bu sene Heyeti <Celilenize Encümeniniz 
4'580 208 lira olmak üzere teklif ediyor. Posta 
ve 'Telgraf İdâresinin encümene teklif ettiği 
5''9*88 000 lira idi. Encümeniniz bundan lâizım-
gelen tenkihatı yaparak ve bir milyon 388 bin 
lirayı-'-tenzil >e d erek arz ettiğim erkama vasıl 
olmujtur. ,. v ':...' 

. • * 

Efendiler Posta ve Telgraf İdaresinin .1340 
(masrafı arz ettiğim veçhile 1339 senesine nis-
betle hemen bir milyon liraya yakın bir fazla
lık göstermektedir. Fakat efendiler; bundan 
övvelki senelerde yalnız müstehlik vaziyette 
olan bu idare' bugün 1339, 1340 senesi için Dev
lete mühim bir Varidat verecek, mühim bir mü
essese haline inkılâbetmiştir. Yani 1340 senesin
de imas*rafındari faz»îâ ikibuçuk milyon lira va
ridat vereceğini ümMıediyoruz. Efendiler, bunun 
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sebebi pek açıktır. Devletin bütün fmütemedkîiîi 
hükümetlerde oMuğu gibi yalnız kendi hakkı 
olan posta ve telgraf /muaımıelâtı şimdiye kadlar 
kapitülâsyonlar namı altında aleyhimizide tat
bik edilen 'haksız bir usulün devamı yüzünden 
bize varidat getirmeımekte idi. Mua'hedei sulhi-
yenin Heyeti Celilenizden tasdiki akelbinde Is-
tanîbuRbı bulunan ecnebi postaları tatili faaliyet 
etti. 'Tabiî Posta ve Telgraf İdaresi Devletin hak
kı meşıruu olan posta muamelâtına başladı efen
diler ve ümidettlğimizd'en fazla seimeıre verdi 
ve her sene gittikçe varidatını tezyidedecek
tir. Binaenaleyh bu seneden itibaren, hattâ için
de tbulunduğuımuz seneden itibaren Devlete mü
him bir varidat getiren bir (müessese haline inkı-
lâibeden Posta ve Telgraf İdaresine verilen tah
sisat katiyen istiksar edilecek bir derecede de
ğildir. Onun da Heyeti Gelilenizce kabul edile
ceğine itmi'nanımız vardır. Efendiler; Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye bütçesinde de sabıka 
nkJbıstle mühim bir fark ımeHhudolimaktadır. 
'Bunun sebepleri de şimdiye kadar lüzumu d'e-
recesinde bakılamamış olan sıhhati umumiye; 
her ne kadar kâfi derecede değil ise ide Mç ol
mazsa bir dereceye kadar bakmak 've sıhhiye 
idaresini vazifesini ifa edecek bir şekle koymak 
için ihtiyar edilmiş bir masraftır. Enclümeriimi-
ızin-'hu Sıhhiye Vekâleti bütçesini de tetkik ede
rek Heyeti Vekilenin tetkikatmUan ikiyüz biri 
Dra tasarruf ederek kabul etmiştir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Keşke ikiyüz 
bin lira daha ilâve edeydiniz. 

YUSUF AKOURA B. (İstanbul) — Matbu
attan tenkis esbabım da izah buyurur musunuz1? 

ALİ CENANİ B.. (Devamla) — F a k a t efen
diler; Encümeninizin yaptığı bu tenkihat 1340 
sonesinde sarf edilebilecek miktarını tâyin ettik
ten sonra hâsıl olan farktır. Bir suhihiye için 
lâzımgclen masrafı vermekte katiyen tered-
düdetaıek taraftan değiliz; fakat 'bütçe ile ve
rilen meblâğın 'her halde sarf diilmefti icabe-
der. Fazla erkanı ile bütçeyi artırmak bir fay
dayı müırteç değildir. 

Bifnaena'leyh vekâletin 1340 senesünde 
sarf edeceği 'masrafı tâyin ve teöbiıt 
ederek '200 bin lira noksan ile ıkabül 
ott'lk. Ondan sonra efendiler; Bahriye Bütçesi 
nazarı dikfkaifce 'çarpmiaıkbadır. Balhriye Büfc 

i 'Ç/asi Heyeti VeMledeh .gelen- 1340 nenesi iMii-
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•vsâaeffei Umumiye kanun Iâyihasiyle, Hükümet 
&SS2 052 lira .olarak 'göstermişti. Bilâhara yeni 
Heyeta Vekile de bunu üç -milyon lira <olmıalk üze
re* tesbüt ederek eneümıene gönderdi. Fakat ef en-
cfilör, bu mieyanda "teşekkül etmiş olan bir encü-
'öteni (mahsus üçü bahriye mü'te'hasısısl'arından ve 
üçü de Muvazene! Maliye Encümeninden olmak 
fbere lîeyeti Cellileniz tarafından kabul edilen 
şekilde 'teessüs •ederek Bahriye Bütçesini teltkâik 
eıttii Bu Encümeni Mahsusun Muvazene Encü-
lûTeHİnde verdiği izahata göre bahriyemizin lâ
zım olduğu derecede değil; fakait 'hiç .olmazsa 
•bu günkü şekilde muhafazası için lâakal dört 
lûıilyon beş yüz bin lira bir masrafa ihtiyaç ol
duğuna gösterdi. Encümenimizin içinden inti-
haib ettiği bir raportörü bu encümen ile birlikte 
müfredat tetkik etti ve ssonra encümende izaih 
^ettiler. Uzun mümalkaışat ve ımizakerattan sonra 
Balhniye Bütçesini ( 4 577 631) lira odırnak üze
re tesbi t «©tlt3k yâni (1 '577 '631) lira zam ile ka
bul ettik. Efeındilıer, Bahriye bütçemizi esnayı 
müzakeresinde ıbütün tafsilâtiyle gerek ıo eneü-
ımeni m'ahsusıta bulanan arkadaşlaramız ve ge
rek 'muvazene encümeninde bu 'mesele ile uğra
şan raportör ankadıışımi'z kâfi izahat verecek-
iterdir". Binaenaleyh encümeninizde bulunan ar
kadaşlar bahriyen'in bizim için lüzumunu tak
dir- ederek bu yekûnu kabul 'eylemiştir. Heyeti 
Celileniz de »bittabi verilecek izahat dâiresıinde 
'kararını verir ve 'O karar dairesinde ikabul edi
lir. Efendiler, burada muhtelif vekâletlerin mu-
h-assesatı 'geçtikten ısonra bir de beş yüz 'bin li
ra Ankara şehrine muavenet lolmak üzere kon
muş 'bir tahsisat vardır. Bu gün Anlkara şehri
min halini tabiî Heyeti 'Gelileniz pek 'ala bdlniiek-
tesiniz. Bu şehrin ıgenç Türkiye Cumhuriyetinin 
ımtakarrı idaresi olarak bu şekilde devamına im
kân yoktur. Bu >gün bütün şehir bataklık halin
dedir. S-cıkatkları geçilmez bir "halde, ıgece karan
lıkta yürümek imkanı yoktur.; bu şeraitle An
kara'da yaşanmaz; binaenaleyih Ankara Bieledi-
yesine ikraz için teklif -edilen :beş yüz bin lirayı 
encümen kabulde 'tereddüt göstertni'edi. Bunun 
içün Muvazene Kanununa 'bir ımadde koyduk. 
Yialnifz bunu müvanet şekilde karz 'olarak verdi-
ğiimiz için om senede taksitle ödemek üzere tarz 
e"tft!Jk. Tabiî hüküm Heyeti Celilenizdedir. 

Efendiler masarif kısımını şöyle bir icmal' et
tikten sonra birazda varidat hakkında Heyeti 
Oelîlenize mâruzâtta bulunmak isterim. Efendi-

2 .13İ0 ttr.ft 

; ler: varidat m^zbata^ 
| 'uzun uzadıya Heyetti öûî&m&m iz^'at&â. butaas 
| dum. Vergiler, pek 'eslki.zamandan kalma eski 
I şekilde ve 'gayniıilmı ve fennf Mr tarzda teessüs 
j etmiş birtakım vergi, resim ve 'tekâlüften terieik* 
I küp ve -teşekkül ediyor^ Bu jmeısele ile ciddi su» 
| rette uğraşmak icabeder, Vergileriımizin yekû-
I nu efrat üzerinde bâr teşkil edeeekr derecede, 

yüksek değildir. Fakat efendiler; t a m tevzii 
ı ve usulü cibayeti vergileri 'gayrikabili tasham-

mül bir hale getirmiştir. 
Sonra efendiler uzun senelerden beri teamül 

• i- hallinde vücuda gelmiş olan bu vergileri bir <îe 
; son senelerde ikişer, üçer, beşer misil resim diye 
| alelacele yapılan kanunlarla nisibetlerini artıra-
! rak bütün bütün usulü tevziini ve mükellefin 
I üzerine olan tesirini artırdık. Bu vergileri birer 
i birer tetkik ederek bir kısmını ıslah etmek ve bir 
' kısmını daha ilmî ve halka daha ziyade mucibi 
i suhulet olacak vergilerle mübadele etmek icabet 
I der. Bilhassa Maliye Vekili Beyefendinin buras 
i da pek güzel izah ettikleri veçhile Aşar Vergisi 
i memleketin bünyei liktisadiyesine bir kangreb 
\ gifbi büyük bir tesir yapmaktadır. 

İ Efendiler; 'bu memleket her şeyden evvel' 
I çiftçi memleketidir. Bu memlekette inşallah sa.-
| nayi terakki edecektir. Fabrikalar vücuda gele-
I çektir. Ticaret ilerliyecektir. Fakat bunların. 
I hepsimi meydana getirecek olan yalnız çiftçilık-
| tir. Çünkü en kolay olan ve memleketin en. zi-
' vade kabiliyeti olan bir mesleld çiftçiliktik. 
; Efendiler; çiftçilik İçin ne kadar yardım eder-
: seniz Devletin bütçesinde hemen o senenin aka-
! binde semere verebilir. Devlet bütçesinde varida

tı tezyid hususunda derhal hüsnü tesirini göste-
1 rir. 

ISMAÎL KEMAü B; (Çorum) — öyle isâ 
iktisada ne için üç milyon liira veriyorsunuz^ *8f 

. 7, 8 müyon lira verm'ekfözımgelir. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Müsaade bu-
; yurun efendim; çiftçiye yârdım ettiğiniz gaman 

çiftçiden ertesi s^ne mııbfelif*" suretlerle fayda gö-
; rürsühüz. Fakat, memlekette aşar mevcudblduk-

ça"ziraatın terakkisine imkan yok, hiçbir serma
ye' gâhiibi kendi sermayesinden mühim bir' to# 
mini öşür na'miyle Devlete vermek üzere to^ra^ 
ğa atamaz. (Öugün bir sermaye sahibi senftâyest 

1'-*«i götürür, toprağa atar. Fakat siz de aynî sene 
ondan bir kısmını öşür diye alirsıöız; Seââbînî 
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bilen, hiçbir adam sermayesinin mühim bir kıs
mını çiftçiliğe bağlıyamaz ve bağlıyamıyor. 

.. Efendiler; bugün ruznamenin evrakı varide 
meyanında birinci maddeyi teşkil eden üç kanun 
lâyihası vardır. Bunlar Heyeti Vekileden vaktiy
le Heyeti Celileye gelerek Encümene havale edil
miştir, Bunun içinden birisini; bize aidolan 
ikısmını kabul ederek Heyeti Celileye sevk ettik, 
ruznameye alındı. Bu lâyihadan birisi de aşarın 
yüzde oniki buçuktan ona tenzilidir. Encümeni
niz bu lâyihai kanuniyeyi de tetkik ederek kabul 
etmişti, bilâhara Hükümetten o lâyihanın geri 
istenilmesi üzerine bittabi iade olundu ve lâyihai 
kanuniye meydandan kalktığı gibi bittabi yüzde 
iki buçuğunun iadesi iktiza etti. % 2,5 tan hâ
sıl olacak dört milyon lirayı varidatı cedide di
yerek bütçenin sonuna ilâveye mecbur olduk. 

Efendiler; aşarın yüzde iki buçuğunun bu se
ne de alınması için Hükümeti sevk eden esbabı 
fevkalâde mühim ve pek müstacel olan bir teşeb
büsün 1340 senesinde vücut bulması için zaruri 
olarak ihtiyar edilmiş bir hareket idi. Yani 
Ankara - Sivas ve Samsun - Sivas hatlarına 1340 
senesinde başlanabilmesi için tabiî mevcudolan 
varidatın kifayet edemiyeceği anlaşıldığından 
aşarın % 2,5 nu da 1340 senesinde devamı 
tahsili mecburi görülmüştür. Efendiler Son 
İstiklâl Harbi mücadelâtı içinde bütün mev
cudiyetini feda eden Türk köylüsü Türk çift
çisi; Hükümetin böyle mübrem ve müstacel 
gördüğü bir teşebbüsün meydana gelmesi için 
1340 senesinde de bu % 2,5 maalmemnuniye ve 
•müftehirane verecektir. Fakat efendiler: Ma
liye Vekili Beyefendinin demin burada izah 
ettikleri veçhile artık herkesin kabili iktiham 
olmadığına kanaat getirdiği bu aşarın 1340 
senesinden sonra da bu şekilde devam etmesi
ne imkân yoktur. (Görmek istemeyiz sesleri) 
ve bu fedakâr Türk köylüsü, çiftçisi de gör
mek istemiyor. 

Efendiler: bâzı zevattan istiyorum ki, Türk 
çiftçisinin şikâyeti aşardan değil âşarm mik
tarından değilj usulü cibayetindendir diyor
lar. (Her ikisi de var sesleri) Evet miktarı 
ne kadar tazyik yapıyorsa usulü cibayeti de 
ondan daha fazla tazyik yapıyor. Bu hususta 
Maliye Vekili Beyefendi gayet iyi söylediler. 
Âşarm başka bir vergiye tebdil edilmesi için 
şimdiki tarzda aşar, bu Devlet varidatının yüz

de yirmi beşini teşkil ettikçe hiçbir Maliye Ve
kili hçbir Muvazenei Maliye Encümeni bunun 
mesuliyetini üzerine alamıyacaktır ; Efendiler; 
eğer aşarı başka tarzda cibayet etmek istiyor
larsa her sene onun bir miktarını tenzil ederek 
bilâvasıta vergilerle Devlet bütçesinde yerini 
dolduracak miktarını bu suretle azaltmaya ça-1 

lışmalıdır. Meselâ, âşarm 1341 senesinde % 2,5 
ni 1342 senesinde bir miktarım 1343 senesin
de İÖ3 daha bir miktar indirerek aşardan sene
vi Devlet bütçesine alman miktar (10 milyon) 
liraya tenezzül edebilirse o zaman bunu iste
diğiniz şekilde, istediğiniz vergi ile mübadele 
edebilirsiniz ve bunu o zaman arazi üzerine 
tevzi edebilirsiniz ve halk üzerine bâr olmıya-
cak bir surette tevzi etmek imkânı da vardır. 
Fakat miktarı o dereceye indirmek lâzımdır. 
Binaenaleyh âşarm yalnız usulü cibayeti teb
dil değil miktarını tahfif ile bu maksada vâsılo-
labilirsiniz. Bunun bu sene bir zaruret üzerine 
kabul ediyoruz. Fakat Maliye Vekili Beyin söz
lerini senet ittihaz ediyorum. Âşarm 1341 se
nesinde herhalde % 2,5 nu veyahut daha ziyade 
tenzil edilmiş olmasını görmek isteriz. 

SADIK B. (Karalıları Sahip) — Biz de bu 
duaya âmin deriz. 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Efendiler; 
bütçenin esnayı tetldkatmda meşhudumuz olan 
bâzı mesaili Mazbatai Umumiyöde tafsilen arz 
eyledik: Bunları burada birer birer izah et
meyi bendeniz zait görüyorum. Heyetli Celile 
her biri hakkında izahat ve tafsilât arzu buyu-
rursa onlar için ayrıca izahat vermek mümkün
dür. Devletin Umuru Maliyesinin hüsnü tem-
şiti, milletin vermekte olduğu paranın mavü-
zualehine sarfı, hukuku milletin siyaneti ve 
şunun bunun yedi katmanında kalmış olan mat-
lubatımn tahyili ve fuzulî sarfiyatın men'i En^ 
cümenimizin cümlei temenniyatmdandır. Encü
menimiz; genç Türkiye Cumhuniyetinin mesleki 
olan demokrasi esaslarını memlekette daima te
sir için daha metin adımlarla -ilerlemeyi, ma
zinin bize bıraktığı izleri tedricen silerek ve her 
fırsattan istifade ederek araymda hakiki bir 
müsavat teminini kendisi için bir mefkure it
tihaz etmiştir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Çok gü-

-^182-~ 
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•;.: ALI CENANİ B. (Devamla) — Maksadımı
za vusul için tedrici bir surette ilerlemeyi if-
ratkârane harekete tercih etmekteyiz. Gerek 
varidatın tezyidi, gerek masarif atın' tâyini için 
daima mutedilâne hareket etmeyi vatanın se
lâmeti için, muktazi görüyoruz, mukaddes 
vatanımızın, senelerden beri pek çok çektiği 
istirahata artık tahammülü yoktur. Binaen
aleyh biz, asayiş âsudgi içerisinde ziraat ve 
sanayii terekki. ettirmeye, onu mazharı inki
şaf etmeye muhtacız. Biz, bu tariki iltizam ede
rek mutedilâne hareketle memlekette daima 
refahı husule getirecek esasları tesbit ettik. 
Bütçedeki erkam ile bütçede kabul ettiğimiz 
esaslar ile bu refahı temin ve tesbit etmek 
yolunu tercih ettik. Heyeti Çelmeniz; arz et
tiğim mütalâatı kabul ve tasvibederse encü
men bittabi bundan sonra da aynı meslekte de
vam edecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Cumar
tesiye kalsın. Ekseriyet yok, kafalar şişti. 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız 
ruzname hakkında bir şey arz etmek istiyo
rum. Heyeti Celileniz; bundan evvel Perşem
be ^günlerini gayrimüstacel mevadm müzake
resine tahsis etti. Muvafık görürseniz yarın 
da gayrimüstacel mevada devam edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bütçeyi 
Cumartesi gününe talik edelim, Cumartesi, Çar
şamba, Pazartesi günlerini bütçeye tahsis ede
lim. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
Ruznamede müstacel olan mevad da vardır. 
Ruznamedekiler yalnız gayrimüstacel mevad 
değildir. Zannederim, Heyeti Celilenizin bir 
kararı vardır ki Perşembe 'günü bütçeden 
maada mevadı da müzakere edecektir. Buna 
lüzum da vardır. Çünkü bizim adliyeden de 
bütçeye merbut bir tane kanunumuz var. Son
ra müstantiklik hakkında diğer bir kanunu
muz vardır. Bunlar müstaceldir. Onları lüt
federseniz bütçeden evvel veyahut bütçe ile 
beraber çıkmış olur. 

REİS — Şimdi efendim; bir şeyi reyi âli
nize koymak istiyorum. Yarın bütçe müzake
resine devam edelim mi? (Hayır Cumartesiye 
sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bütçe
ler daha tabedilip bize tevzi edilmedi ki biz bu

na devam edelim ve heyeti umumiyesine mut
tali olalım ve bunun leh ve aleyhinde söz söy-
liyebilelim. 

REİS — Bütçelerin kemali süratle tab 'ma 
devam olunuyor. 

AHMED SÜREYYA B. Karesi) — Bütçele
rin tevziinden evvel müzakerata devam edile
mez; Nizamnamei Dahilîmizde bu şekilde sa
rahat vardır. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
REŞAD B. (Saruhan) — Reis Beyefendi! Büt
çeler tamamen Meclisin matbaasmdadır. Rica 
ederim; emir buyurun; tab'mı tesri etsinler : 

REİS — Evet Efendim, bütçeler tamamen 
Meclisin Matbaasmdadır. Tabedilmiştir. Pek ya
kın zamanda yani 2 - 3 gün zarfında tevzi olu
nacaktır. Onun için telâşa mahal yoktur. Bütçe
lerin zamanı müzakeresine kadar bütün bütçe
leri azayı kiramın elinde hiç olmazsa 6, 8 gün 
kalacaktır. Onun için vakit vardır. Telâş buyur-
mamanızı rica ederim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bütçe 
bizim elimizde bulunmazsa nasıl telâş etmeyiz? 

REİS — Bütçenin heyeti umumiyesinin mü
zakeresi için Muvazenei Maliye Encümeninin 
mazbatasında kâfi derecede malûmat vardır. 

AHMED SÜREYYA B. .(Karesi) — O kâfi 
değildir. 

REİS — Kâfidir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Ben müf
redatı görmeden bütçenin heyeti umumiyesinin 
lehinde veya aleyhinde beyanı mütalâa ede
mem. 

REİS — Müfredat meselesi müfredat müza
kere olunduğu zaman mevzuubahistir. Şimdi 
efendim; yarm bütçe meselesine devam edip et
memeyi reyi âlinize koyacağım. Yarm bütçe mü
zakeresine devam etmeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum, efen
dim. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Yarm bütçe müzakeresine devam olunmıyacak-
tır. 

Şimdi yarınki Perşembe Ruznamesi hakkın
da Heyeti Celilenizin reyini almak istiyorum. 
Birincisi gayrimüstacel mevad vardır. Bir de 
evvelce müzakeresi karargir olmuş Rüsumu Be
lediye Kanunu ile Köy Kanunu vardır. Bunlar
dan hangisini müzakere edeceğiz? (Onlar Pazar 
ve Salı günleri, sesleri) 

183 — 
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../ TTOAkl B & M t B:. (Zonguldak) — Reis 
Bey yarın .Rüsumu Belediye Kanununu çıkara
lım, artık bitsin : 
' V E H B Î B. (Karesi) — Reis Bey! Rüsumu 
Belediye kanununun Encümene havale edilen 
maddeleri bitmiş, yalnız bir tanesi kalmıştır. Ya
rin sabahta onu bitireceğiz, Onun için bu Rü

sumu Belediye Kanununu rica ederim; ikmal 
edelim. 

REtS ^- Efendim; yarın Rüsumu Belediye 
kanununu ikmal etmek ondan sonra Köy Ka
nununa geçmek üzere Celseyi tatil ediyorum.. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,00 
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Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira olunan buharlı sefainin Gümrük Resminden istis
nasına dair Kanun hakkındaki neticei ara 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye İştirak edenler 
Kabul «ıdeııler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

: 137 
117 
17 
3 

Artvin : (Hilmi B.), Ardahan. : (Talât B.), 
Adana : (Zamir B.), (Kemal B.), Aksaray : 
(Besim. Atalay B.), Amasya : (Esad B.), (Ali 
Rıza Ef.), (Nafiz B.), Ankara : (İhsan B.), 
Aydın: (Tahsin B.), Edirne : (Faik B.), (Hü
seyin Rıfkı B.), Ordu : (Recai B.), (İsmail B.), 
(Faik B.), Erzurum : (Rüştü Paşa), (Münir B.), 
Ertuğrul : (Halil' B.), İzmir : (Osman zade 
Hamdi B.), (Seyid B.), İsparta : (Hafız İb
rahim Ef.), (Hüseyin Hüsnü Ef.), (Mükerreım 
B.), İstanbul : (İsmail Canbolat B.), (Süley
man Sırrı B.), (Hamdi B.), (Ali Rıza B.), 
(Fethi B.), (Akçura oğlu Yusuf B.), Eskişe
hir : (Emin B.), Elâz'iz : (Muhittin B.), (Mus
tafa B.), (Naci B.), (Hüseyin B.), Urfa : (Şeyh 
Saffet Ef.), İzmit : (İbrahim Süreyya B.), 
(Mustafa Zeki B.), Bayazıt : (Şefik: B.), Buma: 
(Osman Nuri B.), (Refet B.), (Mustafa Fethimi 
Ef.), Bozok : (Süleyman Sırrı B.), (Hatmdi B.), 
(Avnd B.), Bolu : (Doktor Emin Cemal B.), 
(Falih B.), Biga : (Şükrü B.), (Mehımield B.), 
Tokat : (Emin B.), Canik : (Talât B.), Ço
rum : (İsmail B.), (Kemal B.), (Doktor Mus
tafa B.), (İsmet B.), Ferid B.), Halkkâri1 : (Naz-
mi B.), Dersim : (Feridun Fikri B.), Diyar-
bekir : (Şeref B.), (Zülfü B.), Zonguldak : 

(Halil B.), (Ragıp B.), (Tunlalı Hilmi B.), (Yu
suf Ziya B.), Rize : (Fuad B.), (Ali B.), (Esad 
B.), Siirt : (Mahmut B.), (Hallil Hülki Ef.), 
Sivas : (Ziya B.), (Rasim B.), (Muammer B.), 
Siverek : (Kadri Ahmed B.), Saruhan : (Kemal 
B.), (Reşad B.) Trabzon : (Hasan Hüsnü B.), 
(Şefik B.), (Ahmed Muhtar B.) , Gaziantep : 
(Ali öenani B.), Kırklareli : (Doktor Fuad 
B.), Karesi : (Mehmed B.), Karahisarı Şarki : 
(Ali Sururi Ef.), Karahisarıısahip : (Ruşen Eş
ref B.), (Kâmil E l ) , (İzzet Ulvi B.), Kastamo
nu : (Ahmed Mahir Ef.), (Ali Rıza B.), (Ha-
ı:id B.), Konya : (Mustafa Ef.), (Hacı Beikir 
Ef.), Kırşehir : (Mahbub Ef.), (Yahya Galip 
B.), Kayseri : (Nuh Naci B.), (AhmJed Hilmi 
B.), (Sabit B.), Kangırı : (Rıfat B.), (Talât 
B.), Kütahya : (Şeyh Seyfi Ef.), (Nuri B.), 
(Ahmed Ferid B.), Giresun : (Şevket Ef.), (Mu
sa Kâzım B.), Güimüşane : (Zeıki B.), Mardin : 
(Derviş B.), (Abdülrezzak B.), Necip B.), (Ya-
kup Kadri B.), Mersin : (Besim B.), Maraş : 
(Tahsin B.), Malatya : (Reşit Ağa), (Doktor 
Hilmi B.) Muş (Osman Kadrii B.) (Hacı İl-
yas Sami B.) Niğde : (Halid B.) Van : (İb
rahim B.), (Hakkı B.), (Münip B.) 

(Reddedenler) 

Antalya : (Ahmet Şaki B.), Aksaray : (Ne
şet B.) İamit : (Saffet B.) Erzurum : (Halet 
B.) Ergani : (İhsan Haımid B.) (Kâzım Vehbi 
B.) Urfa : (Yahya Kemal B.) Ordu : (Hamdi 

B.), Çatalca : (ŞakirB.), Siverek : (Mahmut B.) 
Saruhan : (Mustafa Feyzi Ef.), Kırşehir : (Ali 
Rıza B.),Kütahya : (Recep B.), Kângırı ^ Z i 
ya B.) Gelibolu : (Oelâ/1 Nuri B.) Menteşe : 
(Yunus Nadi B.) Niğde : (Hâzim B.) 

(Müstenkifler) 

Canik : (Süleyman Necmi B.) Karasi : I (Ali Şuuri B.) (Ahmed Süreyya B.) 




