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YİRMİ DPKUZUNCU İ N İ K A T 

5 Mayıs 1337 Perşembe 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 3.15 

REÎS : Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

REÎS — Efendim; celse kuşat edildi. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YİRMIİKİNCİ İ N İ K A T 

18 Nisan 1337 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde bilinikat; Erzurum'da çıkan Albay- Kabul edilmiştir 

rak Gazetesinin neşriyatı üzerinde yapılan müzake-
ratı müteakip celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Kütahya 

Haydar 
REİS — Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... 

EVRAKI VARİDE 

Tezkereler 

1. — Kayseri Mebusu Sabit Efendinin esçar kut'ı 
hakkındaki Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Efendim; Kayseri Mebusu Sabit Efendi 
hakkındaki tezkereyi okutuyorum. 

(Adliye Vekâleti tezkeresi okundu) 

REİS — Tezkerenin Adliye Encümenine havale
sini reylerinize ar2 ediyorum; kabul edenler... Etme
yenler... (Cerâimi âdiyedendir, tecili iktiza eder ses
leri) 

Efendim azayı kiram bu fiilin ceraımi âdiyeden ol
duğunu beyanla tecilini teklif etmektedirler. Bu hu
susu reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Erzincan Mebusu Hasan Bey hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

. 2. — Üsküdar Mebusu Neşet Beyin Maarif Mü
dürü Ali Rıza Beyin vazifesi esnasında tahkir mad
desi hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 

REİS — Efendim, Ankara Maarif Müdürü Ali 
Rıza Beyi vazifesi esnasında tahkir maddesinden do-
lavı Üsküdar Mebusu Neşet Bey hakkında... (Gürül

tüler) Efendim Adliye Encümeni mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. (Gürültüler) 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Tahkirin sebebi ne imiş? 

REİS — Efendim Adliye Encümeni mazbatasın
dan sonra söz söylemek var. (Gürültüler) Şimdi hak
kında takibatı kanuniye icrası istiyorlar. Mebusluğu 
devam ettiği müddetçe takibatı kanuniye icra edile
mez. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim mü
saade buyucun. Mebuslar bu gibi meselelerde muaf
tır, masundur. Bu doğrudur, fakat cerairni âdiye hak
kında takibat lâzımdır. Şimdi dışarıya çıkayım, rast-
gelene söveyim. Adalet bu mu, rica ederim? Cerairni 
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siyasiye bundan hariçtir. Ceraimi âdiyede takibat icra 
edilmek lâzım gelir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim, mesele muafiyet meselesi değildir. Mesele 
bir mebusun mebusluğu devamı müddetince hakkı a-
da takibat icra edilip edilmemek meselesidir. Rica 
ederim, böyle lâyüs'el amma yef'al olamaz. Yalnız, 
alelade mesailden dolayı hapse, nefye mahkûm olan
lar mebusluktan ıskat edilir. Ufak mesailden dolayı 
(mahkemeye sevk edilemez ve edilmemelidir.) (1) Siz 
kendi hakkınızı neden düşünmüyorsunuz? (Ama suç 
işlemek bakımından da) (2) hak itibariyle bir şey ta
savvur edilemezler. (Alkışlar) (Bravo sesleri) 

ŞEREF BEY (Edirne) — Muhterem efendiler, 
heyeti içtimaiyenin kıvam ve nizamı için kuvvci teş-
riiyeyi haiz olan efradın her türlü takibattan masun 
olması lâzımdır. Tecil meselesi vardır. Herhangi me
seleden dolayı olursa olsun hakkında takibat icrasına 
müsaade edilmiş olsun. Ondan sonra en büyük bir 
mesele bir mebus bugün heyeti içtimaiyenin fevkine 
yükselmiş bir hâkimdir. Dünyanın hiç bir tarafında 
hiç bir mebus tevkif edilemez. Şimdi hâkim ve na
zır olan bir mebusun, velevki şahsî bir sevk ile ol
sun, dışarıda yaptığı bir fiilden dolayı tevkifi mem
lekette kanunu vazeden heyetin ayak altına alınması 
demektir, ttimad ediniz efendiler, sizi tarih takip edi
yor. Öyle bir tarih ki bugüne kadar yazılmamış olan 
tarihi yazıyorsunuz. Birisi en kıymettar bir mebusu 
dışarıda darbediyor. O halde, o mebusu ne yapacak
sınız? (Alkışlar) Doğrudan doğruya Hükümetin elin
de bir oyuncak olmasın. Azmediniz, imanınızı topla
yınız. Bütün dünyaya hükmetmiş, efendi yaşamış bir 
milletin vekillerisiniz. (Alkışlar) 

REİS — Efendim, Neşet Bey hakkındaki davanın 
tecilini tensiplerinize arz ediyorum; kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edildi. 

3. — 1337 senesi bütçesi hakkında Maliye Ve
kili Ferid Beyin izahatı ve bütçe üzerinde görüşmeler. 

REİS — 1337 senesi bütçesi üzerinde buyurun Fe
rit Beyefendi. 

AHMET FERİT BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) 
— Efendim, müzakere edeceğimiz bütçe meselesidir. 
Hafi olması şüphesiz usule mugayirdir. Milletin en 
çok alâkadar olduğu mesele bütçedir. Şüphesiz ki 
asıl müzakereyi alenî yapacağız. Yalnız daha evvel 
vaziyeti maliyeyi arkadaşlara kısaca arzetmek isterim. 

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 

Niçin bunu hafi yapmak istedik? Bunu tafsile lüzum 
yoktur. Milletimiz harp içinde yorulmuştur. Dört ta
rafımız düşmanlarla muhattır ve bilhassa Garp cep 
besinde gayet büyük ve müthiş bir harp arefesinde 
bulunuyoruz. Şimdi bu halde bütçemizin vaziyeti ha-
kikiyesini düşmanlara duyurmak, şüphesiz ki, isteme
yiz. Malûmu âlileridir ki, bir milletin kudreti mali-
yesidir ik onun cephesini gösterir. Binaenaleyh müza-
keratımız, mülahhas müzakeratımız neticesinde heyeti 
celile neye karar verirse o kararı tatbik ederiz. İhti-
rnalki erkam üzerinde bazı tadilât ile muvazeneyi te
min ederiz. Hâsılı maslahatımıza evfak bir şekli 
millete arzedeceğiz. Fakat size erkamın bütün belaga
tını hiç gizlemeden söyleyeceğiz. Onun için celsenin 
hafi olmasını istedik. 

Şimdi efendim vaziyeti maliyemizi bir kelime ile 
hulâsa etmek lâzım gelirse mühlik değilse, herhalde 
müşküldür. Yüz sekiz milyon seksen sekiz bin altı 
yüz yirmi be,,, küsuratı o kadar ehemmiyet verilecek 
bir miktarda değildir. Hâsıl ettiğimiz netayiç budur. 
Yüz sekiz milyon seksen sekiz bin altı yüz yirmi beş 
liralık bir masraf bütçesi bunun 67 505 978 küsur li
rası Müdafaai Millîyeye verilecektir. Bu kadarı niçin 
tahsis edilmiştir? Burasını arzedeyim. Yani bütün büt
çemizin yüzde altmış ikisini teşkil ediyor. Bu raka
mı nereden buldum, onu iki kelime ile arzedeyim. 
Umuru Nafiadaki bazı hususat için bir milyon elli 
üç bin küsur lira daha ilâve ettik, bu miktara baliğ 
oldu. Muvazenei Maliye Encümeni bunun üzerinde 
tetkikat yaptıktan sonra tenzilât yaparak tespit etmiş
tir. Bu bütçe bilhassa Müdafaai Millîyenin seferî ve 
cephe zammına ait aksamında kadro Encümeninin 
yapmış olduğu tadilâta müstenit olduğundan, hakikat
te on iki milyon küsur liraya baliğ olmuş iken, beş 
milyon küsur lira kabul edilmiştir. Halbuki Heyeti 
Celilenizde Müdafaai Milliye bütçesinin müzakeresin
de. mazharı tasvip olmadı. Binaenaleyh, bu münakaşa 
ile oldu. Demek bütçemize bu hesabı da ilâve eder
sek ... bunun üzerine Müdafaai Milliye Vekili tah
sisatı fevkalâde olarak on altı milyon lira da talepte 
bulundu. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerini 
Encümeni âliniz davet ederek vaziyeti umumiyemizi 
salâha doğru götürmek için ne gibi tedabiri askeriye 
almak lâzım geldiğini düşünmek, halkı bu belâdan 
kurtarmak ve düşman ayağı altında ezilen milleti
mizi kurtarmak için ne. gibi faaliyet lâzım olduğunu 
kendilerinden sual etti. Bu sual neticesinde Müda
faai Millîye evvelce kendisine verilmiş olandan maa
da teşkilâtı cedidei askeriyesini nazarı dikkate alarak 
ve ordumuzun tensik edilmesini nazarı dikkatte bu-
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.;::;• >u.' elli bin hnkk. îa-usat isieruk. Şekli îak..u 
h.'îsî'inda arzeuîieye^eiiuu Bütçeye ne suretle bu o:. 
..ki miiyor uranın konui.jcrıgi varü-r. Müdafaa; Mi! 
u;^kr< t"ck:akk.k-- ouiçokui m;, yoksa tevzi ve taksim 
v'.i,:ya : rey k'u bir'seuif meselesidir. Kanunun He-
•c;i kcuieyc -a-u.iimi /.a m-..-unda arzederim. Tafsilâta 
girişmiyorum. "Vakur ••• uım bunların derekab sarfı 
/arurci <ahî>udak : '• -une için Miidaf'aai Milliye 
Vekâletine veriler; uakkyut tertibatı iki ayda bitmiş
tir. Bugün nakliyatı askeriye için şüphesiz ki tahsi
sat vermek lâzım gelecektir. 44 milyon lira suretin
de tespit olunmuştur. Bunun üzerinde lazım gelen 
tetkikatı Heyeti Âliyeniz ariz ve amik icra edecek
tir. Bugünkü günde vazueti maliyemizi tetkik etmem 
Sazım gelirse, evvelce arzetmiş okluğum veçhile. toS 
milyona baliğ oldu. 

Şimdi bu .'lasraftu. Bu masrafa mukabil varidatı
mız nakıs bulunduğundan açiğnruz; ne sure'ku kapat 
rnak lâzım gok-cekini aru.:aeueğ;n'U 

İlk avans kanuniyie Hükümete i337 senesinde ek*. 
1336 senesinde cibayet ediirhiş olan varidatın cıbayeri 
salâhiyetini vermişti. Binaenaleyh bu hesaba göre bu 
gün carî olan kavanirı doîaytsiyie yüz bir bin ookuz 
yüz otuz beştir. Bütçenin müzakeresinde i336 bütçe
linin müzakereMnde böyle bir noksan, kapatılması 
lâzım gelen bu noksan bulunduğundan doîayi ge
çer: senenin evasıkndan itibaren, muhtelif Maliye En
cümenlerinde uçışYİanmızi kapatmak üzere anz ve 
amik müzakereler cereyan etaruur İhı müzakerat ne
ticesi olmak üzere 1336 bütçesi esnasında MUVHZJ-
net Maliye Kanuniyle bazı tekk'farta bulunulduğu hal
de müzakere edilememiştir. Bazı tekâlifi cedkienm 
müzakeresi heyeti ceî ileni/den rica edilmiş ve fakat 
bunların da müzakeresine -imkân bulunarnarrusi! Bu 
müzakerat mevcud Muvazene! Maliye Encümeni ite 
de idame edildi. Nihayet hugü.ıe kadar Muvazene! 
Maliye ile Maliye Vekâleti arasında bazı erkam 
üzerinde müzakere edildi. Muhtelit meselelerde tekâ
lifimizin istıtaatı dairesinde mücedded tekâlife Mu-
vazenei Maliye ile Maliye Vekâleti arasında muvafa
kat ve mutabakat vardır. Meselâ akarat üzerinde, Ti
caret vergisi üzerinde, muafiyeti askeriye meselesin
de, mahakim harçları hakkında, seyri sefain. berrî, 
bahrî posta ve telgraf, emlâki emiriye, sigara kâğıdı 
inhisarı, bandrol, tuz hakkında heyeti ceiilemze ma
lûm olan teklif yapılmıştır. İthalât rüsumu hakkın
daki tekiifatımız mühimce bir yekûna baliğ oldu. Tü
tün inhisarı zamları, arzettiğim veçhile bir takım 
esasat üzerinde tespit edildi. 

Şimdi efendim heyeti celi'enizce. arız \c amik. mü
zakere edüecagı için bunun teferruatına girmiyorum. 
Su suretle Encümenin kabule mütemayil bulunduğu 
varidatı cedide .-u dokuz milyon 310 bin liraya ba
liğ oklu. Dunu elli üç milyon iki yüz. yirmi dört bin 
kusur kraya İlâve edecek olursak ihtimal tezahür 
eder. Şimdi 108 088 620 lira masrafı, bu masraf
tan muhtelif suretlerle 1337 senesinde sarfedilemeye-
cek yedi milyon lirayı tasarruf, kabul ediyoruz. Büt
çeye konulan meblağ kadro encümenlerinin kabul et
miş olduğu vasatiye göre yapılmıştır ve şüphesiz bütün 
Heyeti Vekile kendi sarfiyatında maaşın vasatisinden 
tenzil edecek, buradan hâsıl olacak tasarruf ile ve 
bilumum devair kendi masrafını akalli kalil yapmak 
üzere r^ikiiat ve teftişatı mütemadiyede bulunması. 
yecii bilyon liranın yegân yegân müzakere suretiyle 
ihraç» mümkün olamayacağından bütçe tasarrufu su-

I retiyle tezahür eden yedi milyon lirayı yüz sekiz mil
yon liradan tenzil ve hakiki masarifi bu veçhile tespit 

5 ettik. Buna mukabil varidat 72 411 915 liradır. Ara
daki farkı taharri edecek olursanız.. Bu açıktan ten
zili icab eden diğer bir mesele vardır. Rus "Sovyet 
Cumhuriyeti tarafından murahhaslarımıza senevi ita 
edilen on milyon ruble, dört milyon rublesi heyeti 
murahhasamızla beraber Kars'a vâsıl olmuştur. Bi-

I naenaleyh piyasa icabı altı yüz kuruş değilse de aza
mı k.u olacağından ... Şark vilâyetinde Rus altınları 
ÛİO kuruştur. Bunların hakikî fiyatı daha ziyade ol
duğundan dolayı, biz bunları 600 kuruş hesap ediyo
ruz. Diğer geıude kalmış bulunan 6 milyon ruble gel
mek şartiyle aiu milyon evrak; rakdiyenin îabassul 
edeceğini tahmin ediyoruz. Bu: alt? mil \ onu da tenzil 
ediyoruz. Geriye kalan 22 677 690 liradır. Bunun için 
Heyeti Vekile yeniden müzakerat yapmak lüzumunu 
hissetmiştir. Bu müza-erat neticesinde küsurun bir kıs
mın! aieîumum maaşat, tahsisat) fevkalâde, cephe 
zammı, seferi zammı gibi bilumum mevcud bulunan 
erkam üzerinden harp bitip de sulh oluncaya kadar 
milletin çektiği istirahata memurin de iştirak edece
ğinden heyeti mecmuasından yüzde yirmi nispetinde 
bir tenzilât yapmayı tensip ederek Heyetli Celileri ize 
arzetmişlerdir. Bunun yekûnu icra ettiğimiz hesabat 
neticesinde dokuz milyon liradır, iki ay geçmiştir, iki 
ay geçmiş olmak itibariyle tabiî bundan tenzil edile
mez. Şimdi 22 milyondan 7.5 milyonu tenzil eder
sek orta yerde on beş milyon lira kalır ki bu, haki
kî bir açıktır. 

Buna karşı ne yapmak lâzım gelir? Nazarî ol
mak üzere teklif ediyorum, buna bir takım çareler 
vardır. Bir istikraz yapmaktır. Milleti ezmemek ve 
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siai halinde tediyesi nazarı dikkate alınmak üzere ... i 
Heyeti Vekile daha tetkikatını nihayete erdirmemiş-
tir. Rus Sovyet Cumhuriyetinin vaki olan teklif ve J 
mevaidiyle bütçemizin açığı münasebetiyle kendilerin 
den lâzım gelen muavenetin yapılması için vermeyi 
taahhüt ettikleri erkamı ilâve edilmek üzere dört, be> 
maaşı... Tabiidir ki Devletin bütçesi böy'c ihtimal üze
rine ibtina ettirilemez. Heyeti murahhasımızın zarna- ] 
nı azimetinde kendilerinden malî meselelerde teîki- ı 
karta bulunmaları da ta"'op edilmiştir. Bilhassa siyasî 
mesai! ile uzun uzad'ya uğraştıklarından henüz bir ! 
neticeye vasıl olmamışlardır. Mamafih yalnız bir Ame- i 
rikan teşebbüsünden bahsediyorlar. Bu suretle vaki 
olacak teşebbüsatı kemali dikkatle takip etmek ve eğer ! 
milletin şu vazıyetinde ihtiyaeatını tetkik ve temin 
çarelerini aramakla mükelleftir. Bunlar nazarîdir, 
amelî olamaz. j 

Bunu bir tarafta bıraktığımız takdirde bu halde 
ne yapabiliriz? Yine nazarî olarak bir takım çareler 
mevcuttur. Meselâ bütçelerde şu suretle memur maa-
şatından yapılan yüzde yirmi tenzilâtı tahakkuk et
miş addedecek olursak aşar vesaireye de yüzde yirmi 
beş yani rubu nispetinde... (Gürültüler) (Devam devam 
sesleri) Masarif bendenizden ziyade heyeti celilenizin-
dir, vandat keza. Bendenizin vazifem heyeti celile-
nize Vekil olarak bu husustaki mütalâatımı arzedece-
ğim. Rica ederim, buna darılmayınız. 

Sonra efendim, diğer bir tarz da kabili tatbik
tir. Bu da muhtelif memleketlerde yapılan istikrazı 
mecburîdir. Bu esaslar dahilinde... (Gürültüler) Bir ar
kadaşımız itirazatta bulundu. Bu dekayıkı tamamiyie 
anlayamayacağı cihetle mazurdur. Bu tarzda vaki ola
cak teşebbüsat bütün Devletlerin müracaat ettikleri 
usuldür, itibarı umumii millîyi düşünerek, gayet 
amik bir takım mütalâata istinat etmek lâzım gelir. 
O halde ne kalıyor? Yegane kabili tatbik olmak üze
re bu on beş milyonu Heyeti Celileniz halleder. He 
yeti Vekile, Muvazenei Maliye bunu bulamamıştır. 
Hiç bir dairenin varidatı masarifatiyle tekabül ede
memektedir. Onların müracaat ettikleri bu sehil ça
re memleketimizde kabili tatbik değildir. 

İşte «fendiler vaziyeti maliye bundan. ibarettir. 
Heyeti celileden istirhamımız mahfi müzakere ile şu 
vaziyet hakkında mütalâatı âliyelerini beyan buyur-
manızdır. Eğer buna ihtiyaç hadis olduğu takdirde 
sair suretlerle de telâfisi mümkün olmadığı takdirde 
tekâlüfi harbiye suretiyle tespit etmektir. Umumî 
olmak üzere alenî müzakere yapacağız. Hususî ola
rak bendenizce Meclisin kararını öğrenmeye ihtiyaç 
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vardır. Meclisin bu husustaki kararını tespit etmek 
lazımdır. 

HASAN BCY (Bütçe En. M. M.) i'I rab/.on; 
Efendim, Muvazenei Maliye Encümeninden dana v" 
lâhiyettar bir makamdan izahatı kâfiyeyi dinlediniz. 
Rendeniz mümkün mertebe Maliye Vekili rnuhtere 
mı Beyefendimi: verdiği izahattan bir şeyler söyle
mek istediğini, henüz tahakkuk ettin'e:!'.. y en tetkika-
tı ikmal edilmiş varidatın miktarı muhammeni ve 
ii.'lıceye göre husule gelen açığın şekli hakkında ma-
_ruzatta buli.mnv.ik isterim. I,\velâ şunu arzetmek iste
rim ki. senei maliye bütçesinde tevdi edilen masarifi 
bahriye bütçeleri, Vekil Beyefendinin izah buyurdu
ğu veçhile, (86 519 650) lirayı ihtiva ediyor. Erzurum 
- Erzincan hattı için ... Bilâhare Heyeti Vekile ka
ra riyle müfredatını arzedeceğim miktarda yeni bir tek
lif. muhtelif devair bütçesine bin lira Sıhhiye Cemi
yeti tıbbiye muhassasatı olmak üzere, Müdafaai Mil
liye Vekili huzuriyle Müdafaai Milliye bütçesi tet-
kikatı icara edilmiş ... Heyeti Vekile karariyle teklif 
edilen 82 milyon küsurdur. Fakat masarif bütçele 
rinin yegan yegan esnayı tetkikinde mesele böyle 
kalmamıştır. Heyeti Vekilenin teklifi veçhile 45 mil
yon lira değil. Malûmu âliniz, Müdafaai Millîye büt
çesinin sütunu mahsusunda gösterilen erkamın yekû
nu (57) milyon küsur bin lira idi. Bundan hariç ka
lan erkam şunlardır. Yetmiş bin lira Debağhane fab
rikası, mensucat fabrikasına bir milyon, lira ceman 
3 101 273 lira da Hükümetin. Müdafaai Milliye Ve
kâletinin sütununa dereolunmak lâzım gelir. Yalnız. 
Encümenin kabul ettiği sütunda kalmış ve tetkik eder
ken Hükümet teklif etmediği halde Maliye serzeniş
te bulunmuştu. Bu meselenin izahına vakil gelmedi. 
Şimdi sırası geldiği için arzediyorum. 

Neticei tetkikatta Müdafaai Millîye bütçesi alt 
mış küsur milyon liradır. 43 milyon küsur lira he
yeti umumiyede arkadaşlarımızdan birisi bir milyon 
lira daha teklif etti. O da kabul edilmek suretiyle 
Müdafaai Millîye bütçesi; 44 460 851 olmak üzere 
kabul edildi. Nakliyatı askeriye de fevkalâde ehem
miyet kesbetmediği için nakliyat için alınan para Ma
liye Vekilinden alman izahat üzerine kısmen nakli
yatı harbiyenin tezayüdü dolayısiyle bir kısım mas
rafın yine bütçeye, milletin sırtına yüklenmesinden 
münbeisfiir. Geçen senenin bütçesiyle bu senenin büt
çesi mukayese edilirse aynı derecede masraf muha
faza ettiğini farzetmek bile, tezayüt tabiîdir. Diğer 
esbabı tezayüdün en mühim rakamı Müdafaai Mil
lîye bütçesidir. Geçen sene ... masarifi zaruriyesi hi-
dematı umumiye masarifi olmak itibariyle kabul edil-

http://buli.mnv.ik
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diği halde bu sene kırk milyon derecesinde bir faz
la ... On ikiye ait olmak üzere on iki milyon lira, 
devairi Devlette bir takım zarurî teşkilât ve ilhak 
edilen arazinin masarifi ^aruriyesi, hidematı umumi-
yesi olmak üzere bu sene kırk milyon derecesinde 
bir fazladır. Demek ki yirmi milyon lira kadar bir 
fazlalık var. Bundan maada buna ehemmiyetli bir 
miktar ilâve edilir. Bilhassa kömür rüsumunda ol
duğu gibi varidatı rüsum%enin tezayüdünü mucip 
bir resim olması doiayısiyle, bendeniz, bunu hakikî 
bir masraf olarak telâkki etmiyorum. İktisat, Nafia, 
Maarif bütçelerinde nakabili tasavvur fazlalık var. 
Heyeti celileniz haberdar olacaktır. Fakat son Müda
faai Milliye bütçesine zammı teklif edilen para, 
ki 16 milyon 200 küsur bin liradır, bunun henüz Mu-
vazenei Maliye Encümeninize kanunu gelmemiş, bu
nun üzerine müzakere cereyan etmemiş olduğu için 
kanaati katiye yoktur. Sureti -hususiyede Maliye Ve
kili Beyefendi ile Maliye üzerine teatii efkâr edilirken 
haberdar oldum ve tabiî iştirak ettim. Bu yekûn üze
ninden Muvazenei Maliye Encümeninizin henüz tet
kik etmediği için bunun üzerine kati kanaat yoktur. 
Hariciye, Nafi,a Dahiliye, Posta Telgraf, Emniyeti 
Umumiye, Seriye, Adliye, Sıhhiye, Rüsumat ve Maa
rif bütçelerinde Encümenin yaptığı tasarruf bir mil
yon dokuz yüz altmış bin liradır. Yalnız Maliye Ve
kâleti bütçesiyle ona merbut bulunan Düyunu Umu
miye bütçesinin icra ettiği tasarruf üç milyonu mü
tecavizdir. Heyeti Vekileden Encümene gelen bütçe
yi nazarı itibare alacak olursak 863 942 Meclis büt-

^ fesinden 140, İktisat bütçesinden 85 bin lira bunların 
*mecmuu 87 milyon küsurdur. Müdafaai Millîyenin 45 
milyonundan yapabildiğimiz tasarruf için. Vekil Be
yin teklif ettiği veçhile, Encümenin neticei tetkika-
tını bekleyelim. Düyunu Umumiye ve Maarif bütçe
lerinden koparabilirsek 85 milyon liranın içine girmiş 
olur. Muvazenei Maliye Encümeni, Müdafaai Millî
ye bütçesini tetkik ederken seferberlik ve cephe za-
maimimn tadilini muhtevi olan teklifi ... Cephe ge
risinde bulunan ümera ve zabıtan ve efrada cephe 
zammı verilmesini ... bundan, lâyihanın esnayı müza
keresinde arzettiğim veçhile, yapılan tasarrufatın ye
kûnu yedi milyon lira tahmin ediliyordu. Filhakika 
bu yedi milyon değil, altı milyon iki yüz altmış altı 
bin küsur lira fark tebeyyün ettiği Heyeti Gelilenize 
arzedilmişti. Heyeti Vekilece gösterilen lüzumu as
kerî üzerine son defa müzakerelerde teklifi muvafık 
görülen 16, 17 milyon iki yüz küsur bin liranın zam
mını kabul edecek olursak 107 milyon ... rakamına te
vafuk eden umumî bir bütçe karşısında kalmış olu

yoruz. Fakat Muvazenei Maliye Encümeni bu mev-
zuubahsolan 16 milyon liranın karşılığını bulmak için 
celse aktini düşünmüştür. Binaenaleyh bu husustaki 
teklifatı Heyeti Vekileye nasıl arzetmiş ise resmen 
bizim malûmatımız da bundan ibarettir. Henüz daha 
müzakeremiz olmadığı için Encümen namına onun 
için söz söyleyemeyeceğim. 

Masarif bütçesini bu suretle hulasaten arzettikten 
sonra; Muvazenei Umumiye bütçesine geçmek istiyo
rum. Sene iptidasına doğru Muvazene Encümenine ve
rilen senei cedide Muvazenei umumiye lâyihasında 
1336 senesinde cari nispetler dairesinde tekâlifin 
miktar ve yekûnu varidatı altmış küsur milyon lira 
olmak üzere tahmin olunuyordu. O zamandanberi ge
çen üç ay zarfında tahakkuk eden miktar üzerinden 
senei sabıkada muhtelif envai varidatın maktan ta
hakkuku üzerinden alınan hesaplara istinaden 1337 
bütçesinin tekâlüfı cariye hâsılatının 60 küsur milyon 
lira ... ve bunu tahakkuk eden miktarlar üzerinden 
teikrkini ihtiyatkâr bir tahkik olmak üzere miktarı va
ridatı haddi lâyıkıne indirmişti. Arzu buyurursanız 
geçen sene miktarı muhammene dairesinde ağnam res
minden iki misil noksanına kaldı. İhracat resmi de, bu 
sebeple, ithalat resmi geçen sene bütçesine idhal 
ettiğimiz gibi varidat vermemiştir. İhracat resmi keza 
bu şekilde kalmış tohumluk taviz affedilmesinden do
layı iki yüz bin lira husule gelmiştir. Mirî orman
ları hâsılatı da bu suretle yapılmıştır. Satış bedeli 
olmak üzere geçen sene bütçesine sene ortasında 
tekâlüfü cariyeye vukubulan zamaim nispet dairesinde 
mukayese edilerek 1337 bütçesinin tekâlüfi cariye ye
kûnu buna göre olduğu için, varidatı fevkalâde vari
datından tenzil edilmediği için, bunu da nazarı iti
bara almışlardır. Geçen sene ruble olarak Rusya'dan 
alınan paralar tabiî bir istikraz mahiyetinde olmadığı 
için bütçeye irad kaydedilmiştir. Noksanii varidat 
tahakkuk etmiş bulunduğundan Varidatı bu esasa gö
re tashih ederek 53 milyon lira... Muvazenei Maliye 
Encümeniniz vazifesini tamamiyle yapmış, yapama
mış iyi tetkik edememiş... Arzettiğim seksen beş bin 
liralık bir bütçe arzedecektir. Altı milyon küsur lira 
üzerinden heyeti celileniz kabul etmiş bulunuyor. Şu 
halde arada büyük bir fark yani (91) re nispetle (31) 
milyon lira kadar bir açık kalmış bulunuyor. Geçen 
sene kabul edilmiş nispette en makul bir tahminatla 
bize verebileceğimiz varidat 53 milyon liradır. Açık
ları ne suretle kapatabileceğini Maliye Vekâleti dü
şünmüş, müspet ve menfi olmak üzere tedabir itti
haz eylemiştir. Açığı kapatmak için masarifin tenzili 
çaresini aramak? Bunun imkânı olduğuna kani deği-
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lim. Yahut yeni menabii varidat tedariki şeklinde büt
çenin açığını karşılamak lâzımdır, Maliye Vekâleti 
bu tedbirlerin her ikisine de müracaat etmek sure
tiyle bütçemizin kabili hazım ve az çok mütevazin 
denilebilecek bir şekle ifrağı kabil olmasını temin 
için... Tamamen sarfı nazar edebilmiş ve ne de men
fi tedbirlere hiç bir mevki bırakmamazlık etmiştir. 
Sebebi efendiler, bir kerre indirmek imkânı yoktur. 
Sebebi efendiler, 44 milyon yüz otuz bin Muvazenei 
Maliye Encümeninin tetkikatı itibariyle Heyeti Âliye-
nizce kabul edilmiş zamaim dolayısiyle altı milyon 
iki yüz yetmiş bin lira düyunu muntazamadan dola
yı ... Esasen (51) milyona karip bir miktarını Mü-
dafaai Milliye bütçesine vermiş oluyoruz. Kesbi ka
tiyet etmiş, heyeti celilenizden tasdik edilmiş olan bir 
bütçe bendenizce elli üç milyon liranın içine giren 
tekâlüfi cedide meyanmda ... Esasen bendenizin yaptı
ğım hesapla Maliye Vekili Beyin hesabı arasındaki 
gümrük tarifelerinin tezayüdünden mütevellit bir fark
tır. Miktarı muhammeni heyeti celileniz tamamen ka
bul ettiği Müdafaai Millîye bütçesinin karşılığından ... 
Malûmu âlileri olduğu üzere bir devletin vazaifi esa-
siyesi yalnız müdafaai hariciye değil, onun kadar 
haizi ehemmiyet olan bir takım vazaifi esasiyesi var
dır ki o da Dahiliye Vekâletidir. Emniyet ye asayi
şi tanzim etmek için zaruri mebaliği tefrik ve tahsis 
etmek lâzımdır. Adliye bütçesi de aynı derecededir. 
Bir Devlet için zarurî, vacibülifa hidematı asliyei 
Devlettendir. Bu tadad ettiğim bütçeler de on beş 
milyon liraya baliğdir. Muvazenei Maliyev Encüme
ninin tetkikatı budur. Eğer heyeti celile bundan daha 
ziyade tenkihat yaparsa "Maliye Vekili maalmemnu
niye telâkki edecektir. Arzedildiğine göre, hidematı 
umumiye karşılığı olan masarifi bittabi Maliye Ve
kâleti derecei lüzumunu inkâr edecek değildir. Dü
yunu umumiyei Devlet de vardır. Muhassasatı zâti
ye varidatı, varidatına vaziyed ettiğimiz idarenin ma
sarif ve maaşatın sarfını durdurmak imkânı yoktur. 
Biz altı yüz elli bin lira kadar tasarruf imkânını bul
muş ve yapmışızdır, öir kısmı da Maliye bütçesi me
yanmda tetkik edilmek icap eden muhassasatı zâtiye 
var. Orada bir tasarruf yapılacağını ümit etmiyorum. 
Netice itibariyle ön dört, on beş milyon lira da Ma
liye Vekâletinin umuru maliyeyi mecrayı salimde ce
reyan ettirebilmek için muhtaç olduğu bir masrafı 
var, bunu da ilâve edecek olursak zaten 83 milyon 
liralık bütçe meydana gelmiş olur. Bunun haricinde 
diğer devairi resmiyeye ancak 10, 12 milyon lira ka
dar bir bütçe kalmış oluyor, ki bunlardan mühim 
bir miktarda tasarruf imkânı vardır. Yok farzediniz, 
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bütün Vekâletleri ortadan kaldırdığınızı farzediniz; 
yine bütçenin yekûnu üzerinde yapabileceğiniz ta
sarruf ancak 11, 12 milyona baliğ olabilecektir. De
mek ki bilumum hidematı Devletin zarurî olan kı
sımlarını ipka, fuzuli gördüklerinizi tayyetmek sure
tiyle bir faaliyet ... Masarifi umumiyei bütçenin ye
kûnu varidattan, miktarı muhammeneye tenzil etmek 
imkânı mefkuttur. Yani yalnız menfi tedbirlerle büt
çeyi mütevazin bir hale ifrağ etmek imkânı yoktur. 
Encümen bittabi kendi tetkik ettiği masrafın karşılığı
nı aramak mecrburiyeti maneviyesinde kaldığı için 
müspet tedabire de, yani menabii cedideye müraca
at ve bunlardan bazılarını kabul etmek kanaati lüzu
mu hâsıl olmuştur. Fakat açığın büyüklüğü, netice 
itibariyle heyeti celilece vuku bulan tekâlifi cedideyi, 
hatta bazılarının nispetlerini biraz oynatmak suretiy
le kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Ancak bun
dan 19 milyon lira kadar bir tasarruf mümkün ola
caktır. Müfredatını kendileri tadad ettiler, arzu eder
seniz bendeniz de bir defa okuyayım. Mahiyetleri iti
bariyle arasında şayanı kabul olacak şeyler vardır. 

Meselâ Heyeti Vekilenin tahmin ettiği muafiyeti 
askeriye vergisi var, ki sırf gayrı müslim olan esnan 
erbabına aittir. Sırf yeni bir vergi olduğundan dolayı 
Hükümet bu tedabire müracaat ederek hizmeti bede-
niyeden müstesna tuttuğu sınıftan masarif almak su
retiyledir. Sırf teklifi yeni olmak itibariyle kabul et
memek doğru değildir. Maruzatım tetkikatım üzerine-
t iı Hem Maliye Encümeninin de kanaati müştereke-
M olmak üzeredir, 

Tekâlifi cedide arasında bazı tekâlif vardır. Me
selâ ticaret vergisidir. Suveri tatbikiyesi itibariyle he
nüz Muvazenei Maliye Encümeni tetkik etmemiş oldu
ğu cihetle belki ayrılabiliriz. Belki aramızda ehem
miyetli farklar meydana çıkar. Fakat esas itibariyle 
bir kanaati şahsiye olmak üzere arzedeyim ki mem
leketimizde mükellefiyet itibariyle en muaf mükellefi
yete mazhar olan sınıf, erbabı ticarettir. (Yok, yok 
sadaları) Bendeniz arzedeyim efendim. Temettü ver
gisinin esnayı tetkikinde de vasıl olduğum şey, me
selâ, beş bin kuruş temettü vergisiyle mükellef olan 
ticarethanenin miktarı yüzde beşe vasıl olmaz. Bu
nun yüzde ellisini temettüü yüzde beş nispetindedir. 
Ticarethaneler derecei temettü itibariyle ne kadar bü
yük olursa olsun... Beş bin lira; on bin lira kaza
nan adamların Devlete şimdiye kadar temettü vergi
si olmak üzere verdiği para altı yüz kuruşu tecavüz 
etmemektedir. Geçen sene zammettiğimiz vergiden 
dört yüz lira, beş yüz lira temettü veren mahdud, 
gayet mahduddur. 
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Bir de erbabı ziraat sınıfının ve diğer sınıfı mu- j 
keîlefenin derecei mükeHetiyetlerıyie mukayese ede- | 
cek olursak hiç şüphesi/ şu neticeye vasi! oluruz. Asıl 1 
hidemalı umumıyeyi sırtında çeken, koylu sınıfı yüz- I 
de on nispetinde vergi veriyor. Temelin vergi i-ran- î 
sızları., (patente) resmini takfuien herk ev ne mütesa- I 
viyen, ne de nispeti âdiye dairesinde \ermiyor. Di
ğer sınıfı mükellefin ile roıhenasip oko.d-, \erg. •se
riyor. Bu nokıai nazardan erbabı ticaret aleyhine 
hazine lehine.,, Derecei vüc.ibta oiduğurıa bendeniz 
kaniim. Şimdi iradı gayrı safinin yüzdesi nispetinde ... 
Bu vergiyi kendisi vermeyecektir, Masarifi isıihsah-
yeyi malın fiyatına kaydetmek sureliyle çaresini ara
yacaktır. Yalnız bir kaidei iktisadiye neticesi olarak 
mütevazin ve mütenasip olduğu için diğer esbaptan 
dolayı yapacağı ticaret dolayısiyle ... Ticaret vergisi 
namiyle vereceği mükellefiyetin ancak üçte. dörtte bi
ri sahai ticaretine, yaptığı muamelatın derce i vüsa
tine göre sattığı adamlara devredebilecek cüzî bir kıs
mı elde kalacaktır. Verginin inikası tekâiüf esasatm-
dan, intikalinden istifade etmek suretiyle memleke
tin heyeti umumiyesine şâmil, umumî bir vergi hali
ne inkılab eder ki ... Bunu taşıyan müstehlikin sınıfı 
olacaktır. Her muamelede bunun yüzde ikisini ben 
Hükümete vergi vereceğim diye fiyatına ilave esmek' 
vurerivie işin içinden çıkmaya çalışacak. Ytevcud te 
kal./ten bazdan muamelatı resmiye harçlarının, pul- ? 
kırın tezyidi, kâğıd ile allın aramdaki ukçe farkı 
ılc varidatın tezyidi gibi bir takım :ekâiif vardır ki. 
bunlar da adaleti teklif iye :;okt.ai nazarunJjn doğru 
olacağı gibi memlekete de tesir yapacağına bendeniz 
kani değilim. Memlekette nerede olursa, gayet rnah-
dud bulunduğu için, Hükümet, henüz daha mebdei in
kişafta olduğu için. Hükümet ledelhace yeni venı men-
balar bulmak için bir zarureti maliye olmak üzere 
mevcud bulun (mayan bir takını yeni mebalara el at
mak,) (1) eline geçen menbai varidata yüklenmek mec
buriyeti karşısında, bunların memlekette daima cere
yan edecek âdil bir şekjlde değil, belki bu senenin 
vaziyeti mahsusası icabı giriştiğimiz bu mücahede-
nin bu senesine mahsus olmak üzere milletten taler» 
eylemek, zannediyorum, yapabileceğimiz menfi ted
birlerden azamî derecede fedakârlıkla beraber, müs 
pet tedabirin yeni tekâiüf menbalarına bu suretle yük
lenmesi derecei vücubta olduğuna Muvazenei Maliye 
Encümeniniz de kani bulunmaktadır. 

(!) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 
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Maliye Vekili Beyefendinin izah buyurduğu veç
hile. o sene zarfında sarf edilemez. Ya sene içerisin
de bazı lüzumu zannedilen hidematın ifasına Kizum 
kalmamasından veyahut lüzumlu oian hidematın o se-
> - ' 'Mı M c m ibaret bulunan zamanının ... dola-

Ji n ^ ı labiîyede bile her bütçede yapılır, 
v ' \ K ı 'üw içerisinde bulunuyoruz. Senenin 
«.ı *' -> T m e k u z e r e d u . M ü ş k ü l şerai t karşı-

• »'idı.fc' ' m u z için kabu l e t m e k m e c b u r i y e -
ı >' ü ' i . i ' kadroların ... Bazılarında yekûn tah 

ı ü k olmak üzere yekûnu konmak şarıiy-
le 1 ^ ı . «eıe^tk olan tasarrufu Maliye Vekili Beye-
fenu w.) - L il takdir ediyor. Bendeniz bunun o.* 
r ı o o r ' ıduğunu tahmin ediyorum. Geçen sene 

mı>\ t i"-„lı'< bütçe üzerine 43 milyon liradan 
vedı rv,*^ ı 1 ,ı sene: sabıka düyunu olarak dev 
ı^dnn.ştır Muubakisi 63'e baliğ olabilecek miktar-
' ı ^u'çede tavırrufata dahil... Beş, alt: lira 

Lk geçen sene bütçesinde de vukua güm---'İr Aynı 
esbap ve şerait bu sene de mevcut olduğu için bu 
hidemat bu tedabiri menfiyenin semeresi olarak bu 
sene de yine on milyon lira bir tasarruf olacağını zan
nediyorum Bu tekâlüfü cedide kabul edildiği tak 
dırde, 19 milyon lira varidatı cedide tahmin edilmek 
tedir. Yekûnu varidatımız 72 milyon küsur Ura. açı
ğım iz oii sekiz milyon, on dokuz milyon oiduğuıva 
göre 3o, 40 milyona baliğ oluyor. Bunun OH milyo
nu bu tedabiri menfiye olarak 7,5 milyonu. ,:Ü,,.>;M" 
bir tedbiri zarurî olmak üzere memurinin mu/_yaka; 
eiımesini tehvin etmek partiyle butun -,Ü;IULU içtima; 
yeden fevkalâde fedakârlık talep edildiği zaman, me
murinin maaşlarını muntazaman vermek mümkün ola
bilmek için, yüzde yirmisi vermek suretiyle bir feda
kârlığa davet edilmiş olması şeklinde alelumum maa-
^urt, heyeti celiîenızin tahsisatı da kabul buyuraca
ğınız miktarda ... Yedi buçuk milyon lira bir tasar
ruf vukua geleceği anlaşılıyor. Askerî ve mülkî tah
sisatı fevkaladei şehriyenin (9) milyona baliğ olma
sına nazaran 45 milyon lirası asker olsun, memur ol
sun ... Tahsisatı fevkaladei şehriye olarak kabul olu
nan ... yarısı tahsisatı fevkaladei şehriye dernektir. 
Galayı esarda nispetle bir derece suhulet ve ehveni-
yet husule geldiği gibi, zaten fedakârlık olmak iti
bariyle onlara da teşmili lâzım gelir kanaatindeyim. 
Mülkiye memurlarının tahammülünden vatanperver 
fedakârlarımızdan ... yalnız bunu nazarı itibara alır
ken memurini hariciyeye verilen tahsisatı mesture 
vardır ki miktarı hakkındaki karar heyeti celilenize 
aitti. Ve nihayet Ruslardan gelecek en milyon ruble 
mazrup altının piyasa fiyatı itibariyle yekûnu olacak 
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olan on altı milyon lira, doksan bir milyon liralık 
bütçeyi karşılamaya kâfi gelecektir. Varidatı fevka
lâde olmak üzere, mebaliğten mütehassıl varidat ol
mak üzere doksan bir milyon liralık ... Bütçeyi he
yeti celilenize sevkederken bunun haricinde ... ihtiya-
catı askeriye üzerine lüzum görüp kabul ettiği ve he
yet istikrazı dahilî "mi olur, istikrazı haricî mi olur, 
harb kanununun tatbiki suretiyle mi olur, bunlar 
hakkında Encümeninizin resmî bir müzakeresi olma
dığı için, sırf şahsî olmak lâzım gelir. Nazarî ve 
amelî bir surette tetkik edeceğimiz çârelerin ... ar-
zettiğim varidat hakkında dahi varittir. Hattâ bende
niz arzederim ki Hükümete lüzumu olmayan bir çok 
çiftliklerin, hattâ emlâki Emiriyenin talibi varsa ta
liplerine satılmak üzere hem müfit bir hale konmuş 
olsun, hem de maliye ihtiyacatım temin etmiş olsun. 
Müzayakalı bir senede varidatının bir kısmı bunlar
dan, bu sene satılıp da bedeli tahsil edilebileceğine 
Hükümeti Seniyenin, bilhassa Maliye Vekâletinin bir 
çok yerlerde tütün, kibrit bandrolü vesaire her mem
lekette memaliki mütemeddinede bu gibi bir çok eş
yanın imâl ve füruhtu maliyeye varidat temini mak-
sadiyle Devlet tarafından tahtı inhisara alınmıştır. 
Müskirat meselesi de Devlet tarafından tahtı inhisa
ra alınmış Hazineye tahsis edilmiştir. Mükeyyefattan 
olan ispirtonun hattâ tütünün Devlet inhisarı halinde 
idare edilmesi gibi bendenizce ihmal edilmiş bir ta
kım varidatın cibayetine çalışılması lâzımdır. Bu hem 
şahsen kanaatim, hem de Muvazenei Maliye Encü
meninin vermiş olduğu karar neticesidir. Yalnız bu in
hisarlar bir çok eşyalara teşmil edilmekle beraber ser
bestli ticarete dahil olan bir nevi eşyanın imal ve fü
ruhtu hakkını Hükümete hasretmesi demektir ki sayü 
amel esası itibariyle tahdid şeklinde olduğu için be-
hemahal kanunu mahsus ile yapılması lâzım gelir. 
Esasen Heyeti Celileniz de taraftar olduğunuz tak 
dirde varidat lâyihalariyle birlikte bunların da müsta-
celen tetkiki zarurîdir. Vaziyeti umumiyei maliyemiz 
hakkında Maliye Vekili Beyefendinin daha umumî 
olan beyanatlarına bendenizin ilâve etmek istediğim 
bundan ibarettir. Lüzum görülen noktalarda tekrar ar
zı malûmat eylerim. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, gerek Maliye 
Vekili muhteremi ve gerek Muvazenei Maliye Encü
meni Mazbata Muharriri Beyefendilerin izahatını din
lerken hissettiğim tesiratı tarif edemem. Maruzatım 
milletin feryad ve izdirabatına tercüman olursa ken
dimi bahtiyar addedeceğim. 

Maliye Vekili Beyefendi Heyeti Celilenize masari
fi umumiyemizi nâtık olmak üzere öyle bir yekûn 

arzetti ki bu yekûnun dehşet ve ehemmiyeti bütün 
muhakematımı sarsmıştır. Efendiler, geçen seneki büt
çe varidatı muhammene ... Yüz bin küsur masarife 
mukabil, elli üç milyon lira varidatı muhammene bi
lâhare muhayyel varidat da ilâve buyurdular. Müs
pet ve menfi tedabir olmak üzere bir takım - kendi 
noktai nazarlarına göre - muhayyel varidat gösterdi
ler. Gerek Maliye Vekili Beyefendinin, gerek heyeti 
umumiyenin müsaadeleriyle tenkidatımı biraz şedid 
yapacağım. Rica ediyorum milletin hayatı maliye ve 
iktisadiyesiyle doğrudan doğruya alâkadar olmak üze
re Heyeti Celilenizin itimadına mazhar olan Maliye 
Vekili Beyefendi bunu Meclisi Âliye arzederken dü
şünmediler mi ki bu millet yandan yarıya bir açığı, 
elli üç milyon liralık bir açığı ne suretle telâfi ede
cek? Yalnız bütçeyi yapıp Meclise getirmekle iş bit
miş değil, milletin kabiliyeti tahammüliyesiyle bera
ber yapabileceğini de ölçmek ve ona göre bütçeyi 
getirmekle mükellefti. Bu vazifesini maalesef yapma
mış ve kendilerinin kudreti natıkalarına güvenerek 
gelip burada hem Meclisin heyeti umumiyesiyle bir
leşmek ve hem ... suretiyle vazifesini deruhde et
miştir. Bundan dolayı pek faal ve intihab olunduğu 
günden beri muamelatını ... bu vazifei esasiye ve 
mühimmesini maatteessüf yapamamıştır. Bununla be
raber diyeceğim ki, Maliye Vekili bedbaht dediği büt
çeyi bize getirmiştir. Efendiler, hepimizce malûm olan 
bir söz var, müdafaa olsun, taarruz olsun, her ne şe 
kilde olursa olsun harbi yapan paradır. Evvelâ pa
radır, söz söyleten paradır, maksadı kazandıran pa
radır. Bu itibarla Maliye Vekili Beyefendi yüksek bir 
ihatai nazarla bu millete teklif ettiği paraları tahsil 
edecek menbalan da beraber getirmelidir. Daima tek-
lifat; daima zam, daima Meclisi emrivakiler karşı
sında bıraktırmak suretiyle, maazallah, biz bütçeyi 
tetkik ve tevzin etmeyip de emri vakiler karşısında 
kalaydık, bu zararı ne suretle telâfi edecektik? Ge 
çenki itirazımı bu sefer tekrar ediyorum. Bendeniz 
bir maliyeci olmadığım halde yekûnların dehşet ve 
azameti karşısında titredim ve bir türlü bu açığı, el
li üç milyonu nasıl kapatacağımızı bir türlü tayin ede
medim. Buyuruyorlar ki (53) milyon varidatı muham
mene, isminden de anlaşıldığı üzere tahminî bu elli 
üç milyon, 1337 senesinde ne miktar tahsil olunabi
lecek? Varidatı muhakkaka meyanına dahil olabi
lecek? Memleketin hayatı hakikiyesini takip buyuran
lar yakinen takdir buyururlar ki iktisadiyatı umumi-
yemiz zaafa uğramıştır. Sebebi cümlenizce malûm olan 
memleketimizin halidir. Halk âdeta teneffüs edemez 

I bir hale gelmiştir. Ya maazallah bu parayı veremez 

— 55 — 
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îerse, biz ki maksadımızı her neye mal olursa olsun 
sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Hayatımızı, namusu
muzu korumak üzere askerlerimizi hudud başına gö
türmek için nereden bulacağız, bize kim yardım ede
cektir? Bendeniz daha fazla umumî nikatı nazarda 
söz söylemeyerek kendimce diyorum, ki biz bura
ya bir maksad için toplandık ve o maksadı sonuna 
kadar müdafaa edeceğiz. Çünkü bizim için bundan 
başka çıkar bir yol yoktur. Memleketimize, mukad
desatımıza, istiklâlimize karşı uzanan elleri kurmak, 
namus ve istiklâlimizi korumak lâzımdır. Bunun için 
Heyeti Celileniz milletin hissiyatuhakikiyesine tercü
man olarak Müdafaai Milliyeye taallûk eden herhan
gi bir teklifi, hatta münakaşayı bile zait görerek, ka
bul ediyor ve bu hususta hattâ icabederse daha ziya
de teklifler karşısında kalmaya mecbur oluyor. 

Efendiler muhtelif Vekâletlere intihap ettiğimiz 
arkadaşlarımız vazifelerini yapmak için çok çalışıyor
lar ve bunun için bir teşkilâtçılık derdidir kendilerini 
istilâ etmiştir ve teşkilâtçılık hastalığına uğramışlar
dır. Geçen sene rüfekayı muhtereme tahattur bu
yururlar, bendeniz bu münasebetle demiştim ki; 
efendiler çok rica ederiz, burada Babıâli teşkilâtını 
ihya etmeyelim. Masalar teksir edilmesin, biz bura
ya bir iş için geldik, bu işin etrafında toplandık. Mec
lisin vaziyeti, ordunun karargâhı mahiyetindedir. İcap 
ederse ifası zaruri olan hidematı bizzat kendileri de-
ruhde etsinler. Bir sene içinde muhtelif esbap ve ha-
disat bu meseleyi bir az tadil ettirdi. Şimdi bakıyo
ruz elimizde gerçi bütçelerin heyeti umumiyesi yoktur. 
Nafia; geçen sene altı yüz bin lira Nafiaya veril
mişti. istikrar ettiğimiz Nafia bütçesi bu sene karşı
mıza üç buçuk milyon lira olarak çıkıyor. İktisat Ve
kâleti kendi dairei vekâletine ait teşkilât yapıyor. Bu 
da bir çok parayı istilzam ediyor. Maarif öyle, Sıh
hiye öyle, öyle öyle ve bu teşkilâtçılık derdi kısmen 
bize de taallûk ediyor. Biz de bir takım teşkilât has
talığına uğradık. Kazaları liva, livaları vilâyet yapmak 
hastalığına düştük. Fakat düşünmüyoruz ki bir ka
zayı liva yaptıktan sonra oraya Sıhhiye Müdürü gide
cek, Adliye teşkilâtı yapılacak, yapılacak, yapılacak, 
yapılacak. Fakat bunu nereden vereceğiz? Para iste
dikleri zaman tıkanır kalırız. Şimdi efendim bendeniz 
iddia edecek değilim ki bütçemiz üç yüz otuz altı 
senesinin aynı olsun. O sene Müdafaai Millîyeye 27 
milyon kabul etmiştik. Bu sene (47) milyon lirayı bi-
lâmünakaşa kabul ettik. Tabiatiyle geçen senenin ay
nı olamaz. Fakat Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle kabul 
ettiğimiz bazı esasat vardı. İktisat, Sıhhiye, Nafıa bir 
çok şuabatı idarenin işlerini mahallî idarelere bırak

mak. Evet, hiç bir arkadaşımız çıkıp da bu kürsü
den diyemez ki, Sıhhiye Teşkilâtına ihtiyaç yoktur, 
Maarif Teşkilâtına ihtiyaç yoktur. Bunu hiç birimiz 
diyemeyiz. Fakat ehemmi mühimme takdim lâzım
dır. Maazallah memleketlerimiz bedbaht toprakları
mız, bedbaht din kardeşlerimiz zulüm altında kalırsa 
yapılacak teşkilâtın ne ehemmiyeti vardır. Para tar-
hetmek, toplamak için Maliye Vekâleti teşkilâtına 
elbette zaruret vardır. Sonra Dahiliye şüphesiz asa
yişi dahiliyeyi idare edecek dahiliye ve jandarma da
hilî cephenin Müdafaai Millîye harici cepheye ait
tir. Dahiliye Vekâleti keza. Ondan sonra verilecek 
paraları zait görüyorum. 

Şimdi efendiler bu maruzatımı arzeyledikten son
ra kendimce bulabildiğim tedbir : Muvazenei Maliye 
Mazbata Muharriri Beyefendi bu tedbirleri zikreder
ken müspet ve menfî tedbirler diye tasnif ettiler. Ma-
aşattan tenkihat yapmak müspet olmak üzere bunu 
kabul etmeyecek kimse yoktur. Elbette kabul edece
ğiz. Millete; fedakârlık edeceksiniz dedikten sonra ka
bul etmeyiz mi derler? Bir takım vergiler teklif edi
yorlar. O vergilerin tarhı zaman itibariyle lâzım mı
dır, değil midir elbette onu da münakaşa edeceğiz. 
Fakat şüphesiz bu ağır yükün altından kalkmak için 
fedakârlığı kabul ihtiyacındayız. Bizim için o zaru
ret vardır. Şu kadar ki millete yaptığımız fedakâr
lığı mahalline sarfetmiş olalım. Muhtelif mahallere 
herhangi bir suretle vereceğimiz paraya yazıktır, gü
nahtır. Çünkü milletin takati kalmamıştır. Bendeniz 
biliyorum bizzat Konya vilâyeti dahilinde iki yüzü 
mütecaviz ticarethane iflas tehlikesi karşısında kal
mıştır. Dairei intihabiyelerine giden gelen arkadaşla
rımız ticaretin mahvolduğunu söylüyorlar. Onun za
manı geldiği vakitte arzederim. Sözüm bundan iba
rettir. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Efendim, malûmu âli
niz 67 milyon Müdafaai Millîyeye ve kırk milyon kü
sur bin lira da devairi saireye tefrik edildi. Şimdi 
masarife karşılık olmak üzere Rusya'dan alınan meb
lağ tenzil edilirse azalacak. Maliye Vekili Beyefendi 
ve Mazbata Muharriri Bey buyuruyorlar. Fakat ne 
Mazbata Muharriri Beyefendi, ne Maliye Vekili Be
yefendi sinini sabıkadan müdevver bakaya hakkında 
hiç bir şey söylemedi. Meselâ Büyük Millet Meclisi
mize Hükümeti sabıkadan 23 tarihinde ne kadar pa
ra devretmiştir? Müsaade buyurunuz bu mühim mese
ledir. Maliye Vekilinin ruhunu bilmiyorum. Muhase
becilik başka, Maliye Vekili olmak başkadır. (Gürül
tüler) Nisan iptidasında veya Mayıs iptidasında dev
ren Hükümeti sabıkadan ne almıştır? Bakayadan iki 
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sene zarfında ne tahsil edilmiştir, ne miktar tenzil 
edilmiş, ne miktar kalmıştır? 1335 nihayetine kadar 
Hükümeti sabıkadan ne miktar devren alınmıştır? 
Matlubatı Emiriye ne kadar imiş, ne kadar sarfedil-
miş? Bizim bugün 1-327 masarifimiz 72 milyondur. 
Niçin geçen seneden borcumuz vardır? Rica ederim bu 
cihet asabıma dokunuyor. Arzediyorum, 39 milyon 
bakayadan 14 milyon sarf edilmiş, 25 milyon geride 
kalmıştır. 25 milyon açığımız yoktur. (Gürültüler) 
Tehevvüre geldiğiniz beyhudedir. Sizi iğfal ediyorlar 
arkadaşlar, işte şimdi burada ispat ederim. Kendi
sine bahtiyar Maliye Vekili sıfatını verir, bu aradan 
tebcil ederim. Efendim gözünüzü açınız, yanlara ka
pılmayınız. (Gürültüler) 

Aferin, yaşasın... Hem böyle olmalı, Heyeti Ve
kile yutturmalı. Şimdi anlaşıldı efendim. Arzediyo
rum, işte şu takririmi takdim ediyorum. 

Yani maksad 1336 senesi nisanında Hükümeti sa
bıkadan ne miktar alıp sarfetmiştir? ikincisi; 1336 
senesiyle sinini sabıkadan müdevver varidattan mat-
lubat olarak 1337 senesine ne miktar devrolunmuş-
tur? Yirmi milyon açık herhalde kapanmış. Maliye 
Vekili Ferit Beyefendim, tabiî Maliye Vekiliniz 1336 
senesi bütçesinin sureti tatbiki hakkındaki maruzatı
mı ... yapacaktır. Bu meseleye taallûku olmadığından 
söylemedim. İcrayı tesir edecek mahiyette olmadığı 
için bu celsede mevzuubahis edemedim. Alenî celse
de şüphesiz tahakkukumuz nedir, masrafımız nedir, 
varidatımız nedir? Bu katiyen ... Simdi_.de söylesem 
olur. Arzu ederseniz meseleye taallûk edecek mahi
yette değildir. Meselâ tahsisatımız şu, bakayamız şu, 
meselâ yedi milyon bakayamız vardır. Buna mukabil 
yedi milyon da borç devredilmiştir. Sandıklarda 700 
bin lira miktarında para devredilmiştir. Onun içeri
sinde 1336'nın tahakkuk etmiş metalibini tabiî ... Bun
lar bizim bugünkü vaziyeti maliyemize icrayı tesir 
edecek ehemmiyet ve kıymette şeyler değildir. 

HASAN BEY (Bütçe En. M. M.) (Trabzon) — 
Muvazenei Maliye namına... (Gürültüler, sonra söyler
siniz sesleri) 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendiler, hakikî 
ve mühim bir meselenin müzakeresiyle meşgul oldu
ğumuzdan kalbimiz çarparak bu meseleyi tetkik ede
ceğiz. Açık hakkında söz söylemek zaittir. Çünkü He
yeti Aliye anlamıştır. Yalnız söylenecek nokta Maliye 
Vekili muhteremi Beyefendinin getirmiş olduğu büt
çe ve mevcud olan açığı kapatmak için teklif etmiş 
olduğu (maddeler üzerinde durmamız icap eder. Ma
liye Vekâletinin heyetinize takdim etmiş bulunduğu 

bu teklifi kabul) (1) etmediğimiz takdirde, bütçemi
zin tevazünü hakkında düşünmek (mecburiyetindeyiz. 
Onun için bizim burada yapacağımız iş,) (2) çare ara
yarak, karar vermekten ibaret olacaktır. 

Şimdi nazarî olarak gösterilen tekliflerden birisi 
istikrazdır. Bunun hiç kabili tatbik olmadığını kendi 
de bilerek söylemiştir ve oyalamak için böyle de bir 
şey yapacak olsak ... dermeyan etmekten ibaret ka
lır. 

İkinci nazariyelerden birisi de; bir takım inhisara -
tın vücuda gelmesi ve dolayısiyle paranın yine halk
tan çıkmasıdır. Şu gösterdikleri amelî, nazarî mesai 1-
Jfc-n kabul edemeyeceklerimizi reddediverirsek - bütçe
mizde yine açık kaldığı takdirde ... Bir seneden faz-
;a ortaya atılıp da kazanmak istediğimiz bu davayı 
neticesine kadar takip edip de bu davayı kazandık
tan sonra ... Mesaili ihmal etmek mi icabedecektir. 
Bendeniz bu nokta hakkında böyle mütevazin bir büt
çe ile gelmediğinden dolayı muahaza edilmesi icabe-
der ve ne de kendilerinin emellerini meydana koy
ması hakkında ve diğerlerinin emellerini ... muahaza 
olunması icabeder. Rica ederim bu işin başlangıcın
da ... Biz bu meselenin bidayetinde bu işe başladığı
mız zamanda ve burada Büyük Millet Meclisini ce-
mettiğimiz zamanda ... Vaziyetiyle mükellef meşgul 
oluyorduk. Şimdiki zamanda ne gibi devairimiz var
dır ve ne gibi devairi zaidemiz vardır?., ikinci nokta 
bu Devleti ebed müddetin Şark ve Garpte, Asya ve 
Avrupada yapmış ... vilâyetleri, livaları memaliki var 
iken, yapmış olduğu otuz altı kadılık yerleri mevcud 
iken, bütün bü külfeti bugün elimizde varidat geti
ren dört vilâyet ahalisine tahmil etmek halka karşı 
bir cinayetten başka bir şey değildir. Bugün bizim 
topraklarımızı almaya karar veren yalnız Yunanlılar 
değildir. Fransa da düşmanımızdır, italya da düşma-
nımızdır; bütün âlemi nasârâ da bu milletin düşma
nıdır. Bugün bize dost görünen o milletler bugün 
bizim ahvali maliyemize öteden beri vakıf oldukları 
cihetle bizi yıkmak istiyorlar. Bizi bazı noktada ser
best bırakarak bizim müdafaatımızı yıkmak istiyor
lar. Yıkılması kendilerince matmahı nazar olan ma
liyemizi ... Bütün mevcudiyeti müdafaai vatan uğrun
da uğraşan askerin ... teslimi sevkiyatı noktasına has-
retmeli, diğer hususatta biraz ihmal etmeli. 

Üçüncü nokta arzedeceğim efendiler, düştüğümüz 
dert, mebuslarımız Kırşehir'in müstakil olması. Mü
vekkillerine karşı böyle görünmek istiyorlar. Vatanına 

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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iş görmek hususunda müstakil yaptırmak, nahiyeyi ka
zaya tahvil ... vaziyetimizi unutarak geniş bir sahada 
oynayan milletler gibi bunları müstakil yaptırdık. 
Efendiler zararın neresinden dönersek kârdır. ... Bu 
müstakil yaptırdığımız livalardaki vilâyet teşkilâtını 
kaldırmak, bu işi gördürmek lâzım. Müstakil bir li
vada vukubulan masarifatı ve biraz da evvel vuku 
bulan masrafını... Malûmu âlileri müstakil olmak iti
bariyle orada iki idare teessüs ediyor, birisi umumî, 
diğeri hususî, tdarei hususiyenin bütçesi kendisine 
mahsus olduğu cihetle bütçede ... Taallûk etmeyen kı
sım da ona bahis caiz değil... Tahmini varidat husu
sunda halka tarh ve tevzi eylediği vergiler, emin olu
nuz ki, halka Maliyece tarh ve teklif edilen vergi
lerden daha ziyade tesir etti. Beş yüz kuruş tedrisa
tı iptidaiye vergisi verdi. Beş yüz kuruşluk evladı va
tanın tahsilini göremedi; istifadesini mucip bir teş
kilât göremedi. Mecalisi umumiye toplandı. idarei hu-
susiyeye müteallik... Ankara'da idarei hususiye teşki
lâtında Meclisi Uumumî ve Encümen âzalıklarında 
bulundum, yol yapamadık efendiler. Sonra efendim 
bu harbi, bu davayı, bu mühim vazifeyi ifa etmek 
için her ferdin kendisi tarafından yapılması lâzım 
gelen fedakârlığı yapması icabeder. Bugün bu ma
sum millet her fedakârlığı tamamiyle yapıyor. Evla- . 
dmı askere gönderiyor. Sonra onun yavrularını bes
liyor. Sonra şakavetin memlekette hükümferma ol
duğu zaman Hükümet memleketi muhafaza edemedi
ğinden dolayı eşkiya çete almış, müsadere etmiş ona 
da sükût. Bu vatan kurtulacak. Sanki dedi ki efendi
ler bu vatan kurtulursa ben yine kazanabilirim, ben 
bunun yine kazanmasını bilirim. Bize karşı söylediği 
sözler bundan yüz sene evvelki kudret, saltanat, 
şevket mevcud mudur ki, ... teşkilâtlara nihayet ve
riyorsunuz diye bizi muahaza ... İdarei hususiye teş
kilâtında bir Meclisi umumî toplandı. Yine bu Meclisi 
muhteremenin verdiği karar üzerine ne verdiniz efen
diler? Encümeni liva âza tahsisatı 15 lira iken, 60 li
raya çıkardınız, sonra Maarif Müdürü, sonra dön
dük. İdarei hususiye teşkilâtında taşralarda husule 
getirdiğimiz iki mesele vardır, ki iki noktayı da hu
zurunuza arzedeceğim. Bir mesele bir maksad için 
tayin ettiği bir memur, diğeri - meselâ idarei husu
siye zamanında bîr memlekette Nafia mühendisleri 
Nafıa kondörtörleri vardı, tdarei hususîyeden, Mu-
vazenei umumîyeden maaş alan mühendis var. Keza-
lik bir baytar memuru olan yerde bir de umumî büt
çeden ... Rica ederim vaktiyle bir ziraat muallimi na-
miyle bir adam gelip ... Bu memlekette efendilerle is
pat ederim ki ziraat muallimi aşı ,_.. imamı götürüp de 
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aşı yaptırırken, bir de Ziraat Müdürleri, Ziraat Fen 
memurları gönderdik. Bendeniz bunların aleyhinde bu
lunuyorum. Bunların lüzumu var. Fakat bugünkü da 
vanın, meselenin ehemmiyeti daha fazladır. Rica ede 
rim askerlik, müdafaai vatan noktai nazarından Mü-
dafaai Millîye birinci, ikinci derecede asayiş me
selesi, üçüncü derecede masalihi ibadın rüyeti olan 
adliye meselesidir. Hakikaten bir memleketin istiklâ
li adliyenin ıslâhına mütevekkiftir. Fakat bugün bu 
memlekette adliye iş görüyor, adliye dava görüyor, 
herkes hukukunu mahkemeden istihsal ediyor dersek 
yalan söylemiş oluruz, işte İktisat Vekili muhtere-
.-m Celâl Bey bir meselede maden amelesinin tazmi
nat davası iki seneden beri yalnız bir celp müzekke
resi kesmekle kaldı, iki senede bir celp müzekkeresi 
kesen Adliyenin böyle saltanatiyle, şaşaasiyle bakası-
na bendeniz taraftar değilim. Ancak doğrudan doğ
ruya bir hâkimi münferit teşkilâtı yapmak ve onu na
hiye merkezlerinde gezdirmek, halkın işlerini gördür
mek, cinayete ait olan mahakimi de iki âzalı bir İs
tinaf Mahkemesinde görüp şimdilik bu davayı bu şe
kilde halletmek mecburiyetindeyiz. (Pek doğru ses
leri) 

Merkez teşkilâtında da sözüm var. Umuru Huku
kiye, Sicil Müdürü, bilmem ne müdürü... 

MUSTAFA BEY (Tokad) — Gidiniz bakınız, iş 
yok. Kalemi mahsus müdürü... (Gürültüler, devam 
sesleri) 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Adliyede umuru 
hukukiye, bilirsiniz ki Adliyenin muamelâtı idariyesi-
.ıe müteallik olarak tahaddüs eden mesaili muhtelife 
hakkında beyanı mütalâa edecektir. Rica ederim böy
le bir umuru hukukiye müdürünün lüzumu var mı-
cnr? 

MUSTAFA BEY (Tokad) — Hayır, hayır. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Umuru Cezaiye 
Müdürü, bundan da bahsedeceğim. Memurin hak
anda yapılan evrakı tahkikiyeyi ele alacık, bu efen
diyi tahtı muhakemeye almak lâzım veya gelmez di-
yı mütalâa beyan edecek. Rica ederim bu mütalâayı, 
bu tahkikatı ifa edecek müfettişler yapamaz mı? Ya
hut bu tahkikatın icrasına memur bir Adliye memu
ru bunu ifa edemez mi? Binaenaleyh bu mesele bize 
bugün zaruret messettirmiyor; onu da kaldırıyoruz. 

Sonra efendim; geçen gün yine bu heyeti muhte
reme; burada hâkimi münferit kanununun altıncı 
maddesinin tadili esnasında ... lüzum yoktur dedi; 
rica eyledim bir memlekette bidayet müddeiumumisi, 
istinaf müddeiumumisi, bilmem cinayet müddeiumu-
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misi muavini ilâ., gibi şeylere ne lüzum. Cinayet mah
kemelerinde bir müddeiumumi bulundurmalı, diğerle
rine buyurun efendiler, sizin vazifeniz şimdilik hi
tam buldu. Bakmak için sonra geleceğim; meseleyi 
merkeziyetten çıkarır mahalline bırakırsak - ki arze-
deceğim nokta budur - mahallinde kanunu bihakkın 
hâkim kılar Vazifesine davet edersek merkezde 
bir çok işlerin ... kalmaz. Ne gibi; Adliyenin bir çok 
muhaberatı neden neşet ediyor? Rica ederim; liva 
mahkemesi var, sulh mahkemesi var, bidayet mahke
mesi var; istinaf mahkemesi var. Bu mahakim ifayı 
vazifede iken ... masumiyetin beraatini verirken Ad
liye Vekâletiyle taşraların bu kadar muhaberesinde-
ki esbap nedir acaba?. Demek ki bu muhaberenin 
esbabı efendim; kanunun falan maddesinde şöyle bir 
mesele var, bunu tatbik eder miyim; edemez miyim 
diye vaki olan muhaberattır. Bir hâkim ki elindeki 
kanunu anlamaz; onun memuriyetine nihayet ver
meli. Efendiler ... bu muamelâtı böyle yapınca mer
kezde Müsteşarın da lüzumu kalmaz, o da gider. Ve
kil istişareyi Sicil Müdürü ile yapar ve bir memurun 
doğrudan doğruya azil ve nasbi kalır ki... efendim, 
adliyede kalemi mahsus müdüriyeti namında bir mü
düriyet vardır ... Umuru hukukiyeye ait mesaili mü
dür görür... Umuru cezaiyeye ait umuru da müdü
rü tesviye eder; Sicil Müdürü de bunu yapar. Be
rideki Kalemi Mahsus Müdürüne gelince : Onu ya-
zaraktan götürür Vekil Beye. halleder. Bunun da zan
nedersem lüzumu yok. 

Şimdi Adliye Vekili muhtereminin vicdanına tama-
miyle kani olduğum için; bizimle beraber olacağın
da hiç şüphe etmem ve belki de söz vermiştir. Bina
enaleyh bütçenin tasarruflarına bu suretle başlar. 

Parayı atıp da istifade edemediğimiz bir mesele
den de bahsedeceğim. Gazeteler manzuru âliniz oldu 
ise taşradaki bilumum muallimler Ankara'ya davet 
olunuyor. Muallimler buraya gelecek. Mektepte usu
lü tahsilin, tedrisin, talebenin terbiyesinin ahvaline 
dair bir takım konferanslar verilecek. Zavallılar bu
rada hem sefil olacak ve hem de hazinei Devletten 
harcırah alacaklar. İş yalnız bununla kalmıyor. Na
sılsa 1336 bütçesinde bir madde varmış, muallimlere 
ikramiye varmış. Şimdiye kadar İdarei Hususiyenin 
muallimine ikramiye namı altında istedikleri halde ver
mediğimiz parayı Maarif tutmuş; filân hanıma yüz 
lira; falan kitap yazmış iki yüz lira; filâna bilmem ne 
yazmış 300 lira diye para vermiş. Bu, Maarif na
mına milletin hakkını heder ve israf değil midir efen 
dim? 

Arzedeceğim nokta şimdi bunların kâffesi hulâ
sa edildiği zaman; bütçenin münakaşası esnasında 
söylenmesi icabeden mesailden olduğu için bendeniz 
burada bütçede tasarruf için; memurları sui harekâ
ta sevk ile; hırsız yapıp halkı soydurmak taraftarı de
ğilim. Memurinin adedini tenkis, devairin adedini ten
kis ve sonra bakiye kalan memurlar ve bakiye kalan 
efradın maaşlarından açık kalırsa vergi suretiyle de 
tahsil etsek; halkın bunu; vermekten kaçınmayacağını 
arzederim efendim. (Alkışlar) 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, her şeyi 
vaktinde düşünmek lâzımdır. ... Faide ederse de zor 
olur. Şimdiye kadar benim bu cihetteki merakımdan 
dolayı beni tenkid eden arkadaşlarım şimdi tasvip et
tiler, teşekkür ederim. Onunla beraber Beyefendiler; 
Maliye Vekili buyurdular ki; bütçemiz mühlik değil. 
müşküldür. Tren makinenin tahrikiyle ve mahrukatla 
işliyordur efendiler. Tren istimle yürüyor efendiler. 
Yüz sekiz milyon lirayı elli üç milyon mevhum va
ridatla karşılayacak olursanız bu mühlik olmaz da 
ne olur? Tren istimini tükettiği yerde durur. Bunu'1 

la beraber ben çok söylemeyeceğim. Benden evvel söz 
söyleyen Müfit Efendinin mütalâasına, fikrine ta 
mamiyle iştirak ettiğimi arzediyorum. 

Sonra geçen gün makam maaşatı müzakere o'u-
nurken öbür maddenin tayyı için Vekil Bey; buradn. 
bunu zammedelim, diğer bütçeler müzakere oluru- -
ken sair bütçelerden bunu tenzil edelim buyurmuş 
lardı. İşte bütçe geldi, neresinden tenzil ediyorlarsa 
buyursunlar. Onu söylüyorum bir. 

Efendiler; bir madde tayyettik, amma altı mil
yon küsur lira da bütçeye zammettik. Bunu biz ma
kamı aidiyle, Kadro Encümenininde düşündük, taşın
dık. Bugün efendiler Pozantı'dan gelen 49 ncu fırka 
ya beş para verilmemiştir. Beş lira maaş deyip de 
hiç vermemekten ise az vermek ve daima vermek ev
lâ değil mi? Maaş iki lira olsa da her ay verilse da
ha iyi olmaz mı efendiler? Sonra efendiler hepinize 
nazlanmak üzere arzediyorum : Cephe zammını kim 
zammetti? Biz zammettik. O gün zammettik, bugün 
kesiyoruz. O gün zammettiğimizin yüzde yirmisini 
bugün kesmek bizim için âr ve hicab değil midir 
efendiler? Cephede bulunan zabitlerimiz acaba bize 
zammediniz diye müracaatta bulundular mı? Biz ma
liyemizin halini evvelden beri biliyor idik; yapmasay-
dık olmaz mı idi? Bazı arkadaşlarımız Maliye Veki
lini muahaza etmek istiyor ve Maliye Vekiü de gfı-
yet ustalık ediyor; şu kürsüde sizi öyle ilzam ediyor 
k'< ... Son sözü verecek sizsiniz, alacak da sizsiniz. 
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Mal da sizin, sarfiyat da sizin... Verirseniz ben har
carım, vermezseniz siz bilirsiniz der, iner. Fakat siz 
cömertlik ediyorsunuz. Arkadaşlar kibarca bir söz
dür, ... Dahiliye Vekâletinden şu kadar fazla vardır 
diyemez; çünkü Maliyede dahi var, o kadar fazla 
memur. Arkadaşlanna karşı böyle söyleyecek olursa 
olmaz. Geçen gün elli bin lira birden zammettik. Ve
killer bugüne kadar müsabaka yapıyorlar filân dai
rede, elli bin lira zam, filân yer şu kadar, Nafia Vekili 
bilmem ne yapacak. 

Sonra efendim biz Müdafaai Milliye Vekâjeti de
yince oraya dair haklı haksız itiraz ediyoruz. Fakat 
yolsuz işlere itiraz etmek hakkımızdır. Beyefendiler 
bu Mecliste Müdafaai Milliyenin kudretini takdir et
medik, ehemmiyetini takdir etmedik. 

Paşa Hazretlerinden bir iki şey soracağım. Bu 
kürsüde herşeyden, her daireden bahsolundu. Levazım 
dairesinden bahsolunmadı. Levazım dairesi içine taş 
atılan bir kuyudur. Nereye gidiyor bilinmiyor. Şimdi 
Paşa Hazretlerinden bilmediğim için sual ediyorum. 
Dillizadelerden bir kumaş alındı. Bu kumaşın metresi 
50 - 60 kuruş olduğu halde yüz seksen ... Şimdi Be
yefendiler bunun üzerine bir çok münazaalar çıktı. 
Ne oldu, ondan malumatım yok. 

Bugünlerde bir kavga daha var; okkalık elbise. 
Elbise pazarlık olur, okka ile çürük, yamalı, fena bil
mem ne toplanır, gelir. Buraya gelince levazım daire
si der ki müstamel olmadığına dair kayıt yok. Efen
di bu ucuz okkalık müstamel canınız isterse, denir. 
Şimdi Levazım Dairesi bir müşkülâtta kalıyor. Fakat 
ortada davetler dönüyor-, her gece. Efendiler rica ede
rim Müdafaai Milliyeyi fevkalâde kuvvetli arzu ede
riz. Milletin paraları alınıyor, fakat nereye gidiyor. 
Müdafaai Milliye denildi mi Mecliste bir asabiyet hâ
sıl oluyor. Paşa Hazretleri Müdafaai Milliyede Leva
zım Dairesini çok nazarı dikkate alsın, para mavuzia-
lehine sarf olunsun. Meselâ Maliye Vekili Beyefendi 
53 milyon lira varidat var dediler. Efendiler maattees
süf vakayii zaile münasebetiyle rahnedar olan mem
leketlerde öküz kaldı mı zannediyorsunuz? Aşarı ne
reden alacaksınız? Geçen sene aldığınız temettüü bu 
sene nereden alacaksınız? Geçen sene silâh altında 
kaç neferiniz vardı? Bu sene kaç neferiniz var biliyor 
musunuz? 

Sonra efendiler inşaallâh fazlasiyle alırız. Geçen 
Karahisar'da Yunan ne kadar koyun, davar varsa 
aldı götürdü. Bu memleketin serveti değil mi efen
diler? O ağnamın bir kısmının parası geldi, bir kıs
mını da alacağız. Bugün almak imkânı var mıdır 
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efendiler? Varidatı doğru bir varidat diye kabul edi
yorsunuz. Efendiler rica ederim, bunun imkânı var 
mıdır, tahsili mümkün müdür? Müfit Efendinin fik
rine tamamiyle iştirak ediyoruz. Bugün başka devaır 
istemez. Sivas'ta Mahkemei Temyiz Azasına ikişer 
yüz lira zammiyatiyle beraber, işte İstiklâl Mahkeme
si bize numune olmadı mı? İçimizden beş sekiz âza 
seçeriz, onların tetkik edeceği evrakı seyyar olarak tet
kik etmek hem ahaliye, hem bütçemize enfa değil 
midir? Erzurum'dan, Kars'tan, Sivas'a evrak gelecek. 
Sonra Pozantı'dan Sivas'a evrak gidecek. Kaç günde 
gidiyor ve onlar kaç günde tetkik ediyor. Hem iş
ler gittikçe bozuluyor. 

Dahiliyeye gelince; burada bir Vekil iki kâtip, li
valarda, kazalarda birer idare memuru, birer kâtip 
yanında biraz jandarma. Polis de istemez. Efendi
ler her fenalık her yerde polis dairesinden olduğu için 
onun ismi okunmuyor. Meselâ Konya'da, bizim mem
leketimizde ne yapıyor, bunlar ne iş görüyor? Fev
kalâde inzibat lâzım ise köylere lâzım değil mi? La
zımsa köylerde kaç polisimiz var? Köyler Allanın 
kulu değil mi? Eğer lâzım ise köylere koyunuz. Ka
sabalara lâzım değil, jandarma lâzımdır. Jandarma 
bütün teşkilâtiyle süvari, piyade olan jandarmadır. 
Herhalde bir millete jandarma teşkilâtı lâzımdır. Da
hiliye Vekâletinde maiyette bir jandarma dairesi, li
valarda, kazalarda bir idare memuru, bir kâtip kâfi 
efendiler. Biz ihtilâl devrindeyiz. Ali, Velinin öküzü
nü çaldı, onu çalan, çalmayan bellidir. 

Rica ederim sonra Beyefendi Rusya'dan gelen pa
radan bahsettiler. Bunda bilmediğim bir şey var. Bi
zim onlara bir hediyemiz mukabilinde hediye olarak 
mı geliyor, borç olarak mı geliyor? Eğer borç ola
rak geliyorsa bunu varidattan saymam. Başka bir şey 
var da hülâsatülhülâsa. gerek Müfit Efendinin, gerek 
benim noktai nazarım devairin bir kısmının lağvı. Se
kiz yüz kuruşa kâtip olan bir Efendi buraya geliyor, 
elli lira alıyor. On beş lira aslî maaş versek o vazi
feyi fevkalâde görmez mi efendiler? Neden böyle çok 
teşkilât yaptılar, şimdi milleti böyle mühlik vaziyete 
soktular? 

REİS — Azayı kiramın biri diğerine karşı sual 
sormak, nizamnamede yoktur. 

FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Heyeti Vekile Re
isi) (Kozan) — Efendim Vehbi Efendi Hazretleri Le
vazımdan şikâyet buyurdular ve misâl olarak getir
dikleri iki mesele irae ediyor ki, Levazımda ıslahat 
yapılmaktadır. Gerek Dillizade meselesi, gerek Ah
met meselesi geçen sene orduya elbise için konturat 
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yapılmış. Bunların az zamanda, hatta bir ay zarfın
da getirilmesi şart edilmişti. Kaçak suretiyle bazı eş
ya götürüyorlar. Bunlar geldikten sonra bunları tet
kik etti. Bir kısmını hakikaten müstamel ve köhne 
olduğunu gördüğü gibi diğer kısımlarının da gayet 
gali olduğunu gördü. Bunların paralarını tevkif etti. 
îstanbul ile bir müddet sıkı kontrol vardı. Kaçak su. 
retiyle bazı eşya getiriyorlardı. 

Ahmet Ali Efendi meselesine gelince; Antalya'da 
mübayaat Komisyonu vardır. Komisyon bunları mu
ayene edip alacaktı. Muayenelerinde dikkatsizlik et
tikleri için muayene heyeti Divanı Harbe verildi. 
Dillizadeye buradan haber gönderdi, kendisi de kanı 
oldu ki fiyat galidir. Bu fiyatlar tenzil olundu ve me
sele de halledildi. Yapılmış olan bu fena muamele
den dolayı takibat yapılmaktadır. Binaenaleyh Leva
zımın gittikçe ıslah edilmekte olduğunu arzederim. 

VEHBİ EFENDİ >(Konya) — Paşa Hazretleri, iki 
tüccara iki bin lira ... eşya vermediğinden dolayı hak
kında takibat icrası Müşavirlikçe icra olunmaktadır. 
Bu suretle demek ki beş altı ay evvel yapılmış olan... 

FEVZİ PAŞA .(Devamla) — Ayrıca emir veril
miştir, takibat yapılmaktadır. (İmkânı yok kefilsiz ol
maz sesleri) Cümlesinden kefaleti naktiye alınmıştır. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bendeniz tahkik 
ederek Dabağhanede (bir çavuşun askeriyeye ait) (1) 

(7, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 

eşya sattığını anlamıştım. Bir kaç kuruş para verdim, 
bir adam koydum, hırsızlığını anladım (ve ihbarda 
bulunmuştum.) (2) 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Bu mevzuda Müşa
virliğe ayrıca emir verilmiştir. Yapmış olduğumuz 
tahkikatta üç bin liralık mal çalındığı tahakkuk et
ti. Fakat İstiklâl Mahkemesine verilmedi. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Paşa Hazretleri, ar
zederim ki zatı âlileri Konya'da vuku bulan on iki 
bin liralık hırsızlık meselesini derecei sübûta isal et
tikten sonra failini İstiklâl Mahkemesine verecekti
niz. İstiklâl Mahkemesine vermediniz ve mesele de 
kapandı, kaldı. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) 
VEHBİ EFENDİ (Konya) 

sevkolunmadı? 

Kapanmamıştır. 
Niçin Divanı Harbe 

FEVZİ PAŞA (Devamla) 
nı Harbe tevdi olundu. 

Tabiî usulen Diva-

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Müsaade buyu
run efendim evvelce arzetmiştim ... veyahut Ankara
lı başçavuştan kendileri vasıtasiyle mubayaa ediliyor
muş... Hususîyle efraddan olanlar mutemet sıfatiyle 
şunu, bunu ... suiistimâlat varmış, bir emirber ... dai
rede bulunan adamlar gerek kendisine ve gerek ada
mına... 

REİS — Müzakeremize devam etmek üzere beş 
dakika tatil ediyorum. 

- • • m>9 <m ••»-

Üçüncü Celse 

REİS : Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Huışit Bey (Lâzistan) 

REİS — Celseyi küşad ediyorum. 
1337 senesi bütçesi üzerinde söz Ali Şükrü Be

yindir. Buyurun. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Önümüzde açı

ğı pek fazla olan bir bütçe var. Vakıa ortaya bir ta
sarruf meselesi sürülüyor. Vakıa tasarruf lâzım, bu
nun için de maaşatın topyekunundan yüzde yirmisi 
kesmek isteniyor. Bu fikri ileri süren arkadaşlarımız 
bulundu. Bugünkü esar terâkkiyatı ile memurin an
cak geçinebildiği halde bunların maaşından kesmek, 

kullandığımız memurların maaşını kesmek açlığa mah; 
kûm etmek demektir. Bugün kullandığımız memuri
nin şahsî maaşıyla uğraşmayalım. Hakikaten arkadaş
ların dediği gibi memurin maaşına hücum etmeye
lim. Kendim dahil olduğum halde söylüyorum, biz 
daima kendi görenekliğimize göre iş görmek istemi
şiz. Evvelki sene Amerikalılar Canik'ten tütün almış
lardı. O sene Amerikalılar memleketimizde kalmamış 
lardır. Gittiler İskeçe'den, Drama'dan aldılar. Bunla
rın muhaberatı ticariyelerini temin edemedik. Bunla-
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rın muhaberesini temin için oraya İngilizce bilir bir 
muhabere memuru koyamadık... Elli milyon liranın 
girmesine mani olmuştur. 

CELÂL BEY (tktisad Vekili) — Bir dakika mü
saade eder misiniz? Bu sansür meselesi yalnız İngi
lizce muhabereye müsaade edilmiştir. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — İste* altın ol
sun, ister kâğıd olsun biz bunu yazdık, dedik ki ... 
verebilmek için bütün piyasayı ... Beş gün ... Değil 
Trabzon'da ... verecek beş on tüccar mevcud idi. Fa
kat bugün on para verecek kimse yoktur. Binaenaleyh 
seferberlik icabatından olarak kullandığımız memuri
nin şahsî maaşiyle uğraşmayalım. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, bura
da yine arkadaşlarımıza umumî olarak bahsediyo
rum. Nim resmî bir şekilde komünist partisi teşek
kül ediyordu. Memleketteki tüccarlar bütün paraları
nı İstanbul'a, bankalara gönderdiler. Bunun için mu
amelâtımızda bilhassa siyasiyatımızda gayet durbîn 
olmamızı hatırlatmak isterim. Gayri müslimler için 
değil, müslimler için de bedeli nakdînin teşmilini rica 
ediyorum... Askerlerin hem iaşe hem ilbas miktarını 
artırırız. Bir de ihracat için de bir çok tedabir itti
hazı icabediyor. Sonra memlekete para girmek için 
Nafia'bütçesine Erzurum şimendiferi için Sivas şimen
diferi tahsisat koymalıdır. Sivas hattının imtiyazını 
verecek misiniz? Bendeniz bunu Nafia Vekilinden , 
sordum, doğru mudur dedim, doğrudur dedi. Ge
çen gün bilmünasebe bir arkadaşımdan işittim ki ... 
Olmadık dolap çeviriliyor. Burada bir hükümet bura
ya müracaat edilmesi vardır. Beyefendiler bugün Al
manya Amerika ile ufacık -bir münasebeti iktisadiye 
tesisi için mütemadiyen çalışıyor. Bundaki hissei men
faati memleketinin kazanacak olduğu vaziyeti düşü
nelim. Binaenaleyh biz bu gibi teşebbüslere dört el ile 
sarılalım. Memleketimizde bu gibi işleri haricî ser
maye olmaksızın başarmak, memleketi imar ve inkişaf 
ettirmek zannederim bugünkü vaziyetimizle kabil de
ğildir. Sonra efendiler, geçenlerde buraya gayet iyi 
bir kanun verilmişti. Zinet eşyasının meni duhulü hak
kında... Bulgarlar mütareke akabinde yaptılar. İtal
yanlar menfaatlerine daha evvel yaptılar. Levazımı ik-
saiye giriyor, bilmem neler giriyor. Şimdi zaruri olan 
eşyanın haricinde böyle bir kanun yaparak paranın 
memlekette kalmasını temin etmeliyiz. Sonra efendi
ler memlekette yün, yapağı mevcud. Maalesef ihraç 
edemiyoruz. Bu memlekette evlerde ev tezgâhı vardır. 
Yerli olup da askere giydirdiğimiz şayak var mıdır 
rica ederim? (Hay hay var sadaları) Memlekette eği-
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recek bir fabrika yok. Bendeniz onun için söylüyo
rum. Bu ahval tahtında Hükümet tarafından bir te
şebbüsü umumî yapılmış mıdır? Efendiler, bugün ah
vali fevkalâde içindeyiz. Vaziyet bir sene sonra ya
hut altı aya kadar iyileşecektir. Müspet ve menfi 
maliyûnun bulduğu tedabire baş vuracak ve aynı za
manda memleketten fazla para çıkmasının önüne ge
çecek tedabire tevessül edeceğiz. İnhilale sebebiyet ver
meyiniz, memleketi kurutmayalım. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Evveliemirde celsei hafiyeyi celsei aleniyede söylenil-
mesinde arkadaşlarca mahzur olan şeyleri tezekkür 
için aktettik. Arkadaşların hemen heyeti umumiyes; 
vaziyeti maliyemizin korkunç olduğunu izah ettiler. 
Filhakika mantıkan teşekkül eden Devletin idarei 
umuru millet için bir takım vezaifi var. Bunlardan 
birisi zabıta teşkilâtıdır. Tecrübeye istinaden iddia 
olunabilir, zabıta vazifesini ifa etmiyor. Meselâ jan
darma vazifesi asayişi teminden ibaret iken onu ifa 
etmiyor. Asayişi bizzat ihlâl etmiştir. Bu noktayı ar-
zettikten sonra meselenin esasına geçiyorum. Memle
ketimizde hatırımda kaldığına göre meydanı tedavül
de olan ve saklanmış olan paraların yekûnu altın iti
bariyle yüz yetmiş milyondur. Bu altmış milyon altın 
ile banknotun en mühim kısmı Almanya'ya ve yine 
bizden ayrılan memleketler dolayısiyle ... Memleketi
mizde bulunan paraların yekûnu on milyon... Mevkii 
tedavüle çıkmayanlarla tedavüldekiler dahil olduğu 
halde on sekiz milyon lira altın ve gümüş ve yine 
azamî olarak diyorum, bunların heyeti umumiyesi bi
zim memleketin idaresi hususunda yaptığımız bütçe 
ile karşılaştırıldığı takdirde geçen sene vuku bulan 
sarfiyatımız, her gün harice ihracatımız ... Bizim bir 
bütçe ile, bu para ile bu işi temadi ettiremeyeceğimize 
vazih bir misal Maliye Nazırı C-avid Bey tarafından 
Meclisi Mebusanda, verdiği izahat da gösteriyor ki, 
üç milyon insan silâh altında bulundurmasına ve bu 
üç milyon insanın elyevm silâh altında bulunduğunu 
Enver Paşa söylemişti ve Devletin masarifatımn o 
vakte kadar İaşei Umumiye Teşkilâtı vesair teşkilâtı 
ile beraber bugününden çok yüksek bulunmasına rağ
men seksen küsur milyon liradan ibaretti... Buna ilâ
ve etmek suretiyle aynı zamanda Almanya'da istinat
gahımız olmak dolayısiyle... Tekâlifi harbiye ve istik
raz vesaire bu seksen iki milyon liranın içinde da
hildir. Buna mukabil efendiler, Devleti Âliyenin o 
vüsatine, o eski arazisine, o eski insanlarına göre or
taya koyduğu, gösterdiği para yirmi iki milyon lira
dan ibaret idi. Bendeniz de arkadaşlarımdan yalnız 
Vehbi Efendi Hazretlerinin üzerinde yürüdükleri Mü-
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dafaai Maliyeden hahsedeceğiim. Ben de lüzum görü
yorum ki memleketin müdafaası için azamî mesaî sar-
fetmek arzusu olmayan bu daire dahilinde, yani bize 
kalan memleket dahilinde bir ferd tasavvur etmiyo
rum, 

TUNALI HtL'Mt BEY (Bolu) — Ferit Paşa var
dı*, 

ABDÜLKADÎR KEMALİ BEY <Devamla) — 
Ben îstanfbuTdan 'bahsetmedim. Ancak kendi memle
ketimizden bahsediyorum. Biz bugün Devlet memu
riyetleri içerisinde lâzım olmayanları hazfetmek ve 
biraz daha ziyade ihmalinde beis gödmediklerimizi 
aded itibariyle tenkis etmek ve daha açık bir ifade 
ile memleketin varidatına ve ihtiyacatına ve vaziye
tine göre askeri silâh altında bulunduğu zamanki or
du teşkilâtı, kolordu teşkilâtı, fırka teşkilâtı gibi nam
larda bir çok ordular görüyoruz. Rica ederim^bu teş
kilât bizim ruhumuza nüfuz etmiştir. Hariç bizim 
müdafaa kudretimizin, müdafaa hassamızın... En zi
yade varidatı Devleti alan veyahut en ziyade masa
rifi teşkil eden... Bunlara da baliğ olmasını görmedi
ğim ordular, fırka teşkilatımızın idare etmesine ak
lım ermiyor. Biraz insan insafla düşünürse Müdafaai 
Milliye teşkilâtına Maliye Vekillinin söylediği gibi 
hidematt urnumiyeye yine ancak kırk milyon lira ve
riliyor. Bunda tenkis edilecek cihetler var. Üç mil
yonluk müthiş bir ordu için bir çok insanlara ihtiyaç 
var. Merkez kumandan lariyle muavinlerine, yaverle
rine ihtiyaç var. Hali hazır Hükümetimiz için bu ka
dar vasi teşkilât yapmak, yorgana göre ayak uzatma
mak demektir. Tabii kalemlerde istihdam edilen üme
radan ve maiyetlerindeki zabitanın kesretinden bah
setmeyeceğim. Noktai nazarımı yine söylerim. Nakli
yatı umumiye, bütçedeki paradan yapılıyor dediler. 
Harbi umumî esnasında hu nakliyat derdiyle malûl 
idik. Bugün de aynı şey devam ediyor. Misal olarak 
hatırımda kalan bir şeyi söyleyeceğim. Aynı vaziyet
tir. Kirmastı'da yaptığım tahkikatta... Olan paranın 
yekûnu 6 800 küsur lira idi ve bu parayı Hükümet 
vermemiş idi. Telefon vesaire tesis edilmek üzere he
diye edilmesi bana teklif edilmiş idi... 

Teklif mali olmak üzere Maliye Vekili muhtere
mi Beyefendi memurinin maaşının yüzde yirmisinin 
katının faideli olduğunu düşündüler. Vehbi Efendi 
Hazretleri bir noktada tezat yaptılar. Dediler ki, za-
bitan için altı milyon lira kabul ettik. Bu kesilirse zar 
bitan ve efrat bize ne der? Asıl mesele bu para... 
Bir çok memurlar istihdam ediliyor ve İstanbul'dan 
gelmek arzusunu izhar eden binlerce istanbul me-
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murîarına bu arada yer hazırlanıyor. Arkadaşlardan 
birisi geçen sene, masarifin Heyeti Umumiyemizden 
memurini urnumiyeye kırk yedi hin lira kalıyor de
mişti... tşte efendiler ben neferlerin maaşatmdan ka-
tedilsin demiyorum. Millet Meclisli aleyhinde, gerek 
efrad üzerinde, gerek zahitan üzerinde bir fikir hu
sulünü men etmek için çalışıyor idim. Gayem bu idi. 
Bu sebeptendir ki 'ben... Aynı zamanda lehinde (Gü
rültüler) 

Ben noktainazarımı Söyledikten sonra arkadaşla
rım istediklerini söyleyebilirler. 

Rusya'dan bize gelmiş bir altın parası var ve
yahut gelmek üzere bir altın meselesi var. Bendeniz 
hu memlekete Rusya'dan... suretiyle de altın gir
mesinden korkan bir adamım. Rusya'da Bolşevik ida
resi vardır. Bolşevik idaresinde aslolan parasızlıktır. 
Paraların kıymetini asgari bir raddeye düşürmektir. 
Gazetelerde okumuşsunuzdur, Almanya'da Bolşevik
ler teşkilâtım tamim u'çin bir çok milyonlarla Alman 
parası tabederek, paraların kıymetini düşürmek için 
teşehbüsatta bulundular. Rusya'dan gelecek paralar 
ikraz suretiyle gelse de milyonlarca girecek ve bun
lar teşkilat hastalığının teminine deva olacaktır. Fa
kat aynı zamanda memleket dahilinde bundan ne 
hâsıl olacak, neticede esasen parasız bulunan memle
ketin... 

Amerikalılarla bir anlaşmak meselesi mevzuuba-
his oldu. Müsmir bir sekilide olursa şayanı temenni
dir. İstikrazı dahili meselesine gelince; Hükümetin en 
buhranlı zamanlarında ve en kudretli zamanlarında 
istikrazı dahilî temin edilememiştir. Yapılacak çare
den aklım erdiği kadar bahsetmek isterim. Demin de 
izah ettiğim veçhile âleme gülünç olmaktan vazgeç
meli. Memleketin ihtiyacı nispetinde ordusu olduğu
nu ve lüzumu nispetinde kadrosu blunduğunu biliyo
ruz. Lüzumsuz, yere kimseyi aldatmasınlar. Askerî 
(P) teşkilâtı gibi idarei Devleti iğlak edecek vaziyet
ler gerek askerî, gerek sivil bilumum mütekaidin 
memleket dahilinde yalnız müstehliktir. Bunları müs
tehlikten çıkarmak ve müstahsil yapmak mecburiyeti 
katiyesindeyiz. Bunlar para alıyorlar, yalnız yiyorlar. 
Bunları mekteplerde istihdam etmeli, köylerde arazi 
vermeli. Bir kısmı ticaret ile iştigal ediyorlar, ticaretle 
iştigal edenler... Teşekkülünden bu ana kadar mem
leketin otuz kırk bin evladını yemiş olan Reji teş
kilâtını ortadan kaldırarak yerine serbest bir usul ta
kip etmek suretiyle bîr kaç milyon lira temini kabil 
iken nasilsa vaktiyle bunu düşünmediler, kabul etme
diler. Milyonlarla lira onun teşkilâtına sarfediliyor. 
Sonra arkadaşlar söylemişlerdi. Yeni teşkil edilen müs-
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takil livalar âdeta teşkilât! vüâyatle idare olunuyor
lar .Bu teşkilât memleket içm taksimi amal kaidesine 
tevfikan yapıimalıdtr. Bize Ezim olan Müdafaai Mil
liye teşkilatiyle Dahiliye Vekâleti teşkilâtıdır. Diğer 
devatir ki memleketin umur ve hususatını bizzat de
ruhte ettiğini ilân eden ve vekil beylerin de söylediği 
veçhile... Bugün ihracatı meneden kuvvetler karşı 
sında varım yoğunu ithalata feda ediyor ve her gün 
azami büyük adımlarla uçuruma yuvarlanıyor. Bun
ları bir esasa raptetmek, tanzim etmek icabeder. Ben
deniz zannediyorum ki malî vaziyetimiz bu muazzam 
teşkilata mtüsaJt değildir. Vazaffî daha ziyade tespit 
ve tahdit edebilmek için üçer arkadaştan İstiklâl Mah
kemelerinin derhal iadesi lâzımdır. Çünkü hiç bir va
kit yaptığımız harbin millî düşüncelerden... Yer yer 
haksızlıklar, yer yer ırza, mala tecavüzler vaki ol
makta iken bunda devam ve ısrar olunması memle
kete iyilik değildir. Temel kurtlar vasıtasiyle yenilip 
harap olmaktadır. Aksi takdirde biz >bu işe devam 
edemeyeceğiz. Süs yapmayalım. Memleket kahır al
tında inliyor. Her tarafta bir Abdülhamit türemiştir. 
Pek fena oluyor. Binaenaleyh bir teklif takdim edi
yorum. Yapılan İsrardan rica ederim Paşa Hazret
leri feragat etsinler. 

FBVZt PAŞA — Avrupa bizim ciğerimizi biliyor 
dediler. Halbuki Avrupa bizi bilmediği için ve bilme
yeceği için daima muvaffak olacağız. (Alkışlar) Or
dumuz hiç bir zaman üç milyonluk ordu olmamış
tır. Ben üç orduda ordu kumandanlığı ettim... 

FERİT BEY (Maliye Vekili) — Müsaade buyu
rursanız bir iki kelimle söyleyeyim. Efendim bu tenki-
datm ekserisine celsei aleniyede cevap vermekte hiç 
bir mahzur yoktur. Binaenaleyh müzakere kâfi gö
rülmelidir. Buyurdukları şeyler memur çokmuş, le-
vazmı böyle imiş... Bugün bir karar verilmiş olsa 
da yine Devletin selameti maliyesi noktasından ya-
pıktgelen tenkidat ve tehkihatur. Bunları müzakerei 
aleniyede yaparız. 

. . . .>. . . 

Efendiler, maksadımız Yunan ordusunu buradan 
kovmak, hem milletimize sumu temin etmek, hem 
iktisadiyatımıza küşayiş vermek. Çünkü biz burada 
durdukça Yunan ordusu orada tekâlifi harbîye de
yip alıyor... Lehülhamd memleketimizin içerisinde 
yiyeceğimiz, içeceğimiz varken tabii bu mesele hak
kında bir takım ümitler besleyenleyiz. Silahımız da 
Lehülhamd mevcut iken bizim mağlup olmaklığımızr 
en büyük züllet, en büyük bir felâket değil mi?.. Ta
bii bu vaziyeti maliyemizle olacak, eğer maliyemizi 
tanzim etmez isek muvaffak olunamaz. Demek .ki ma
liyemizin Yunan maliyesiyle muharebe etmesi vazi-
yetindeyiz. Böyle bir vaziyette bulunduğumuzdan si
zi meydanı muharebeye götürüyoruz, diyoruz ki işte 
efendiler... Heyeti Celıilenizden bir ekseriyet hâsıl ola
mayacaktır. Kabul ediyorum. Fakat ne tarzda karar 
verirse versin o kararını düşmanın karşısında alenî 
bir surette versin. Onu verdikten sonra hangi rakam 
üzerinde umumi huftutu, hütütu esasüiyeyi tespit ede
cekse... Yine söyleyeceğiz, buna bir karar verelim. 
îşte bunu düşündüğümüz için Heyeti Celileden hdr şey 
istiyoruz. Bizim teklifimiz veçhile şu tarzda hareket 
ediniz denilsin. Belki bizim kanaatimiz mevcut idare 
makinesinin ıslaha muhtaç olmakla beraber alenenr 
bizim topumuz eksiktir. Aynı zamanda makinemiz bo
zuktur, maliyemiz bozuktur ve sulh hakkında vesa
ire hakkındaki temayüller bizi büsbütün' mağlubiye
te sürükleyecek diyebilir miyiz? îşte bunu düşündü
ğümüz için 'Heyeti Celileden celsei hafiyede buna dair 
bir karar ittihazını istedik. Meseleyi teşrih ediyorum, 
kabul ve ademi kabul sizin elinizdedir .O yolda ka
rar verirsiniz, o zaman bütçede on beş on altı mil
yondan bahsedilmez. Yafcıız müzakeraıt kafi gelir di* 
yerek celsei alertiyeyi bırakacak olursak maksat zaiî 
olur. Rica ederim celsei hafiyede herhalde Meclisi 
Âli kararını tespit etsin. 

R'EÎS — Cumartesi içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

7,30 sonra 5.5.1337. 
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