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BİRİNCİ CELSE 
Küşad Saati : 1.35 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Hasan Ferhat Bey (Karesi) 

REİS — Ekseriyet var, Meclis açıldı. 
Zabıtname hulâsasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ İNİKAD 

19 Haziran 1928 Sah 

Reis Halil Beyefendinin tahtı Riyasetinde içtima 
saat 1 'i 20 geçe vuku buldu. 

Zaptı sabık hulâsası kâtip Müfit Bey tarafından 
okunarak aynen kabul edildi. 

Mensübini Askeriyenin siyasiyatla meni iştigali 
hakkında Askerî Ceza Kanunnamesine zeylen kale
me alınan mevaddı kanuniyenin encümence tadil edi
len 3 üncü maddesi hakkında cereyanı müzakere ne
ticesinde alelıtlak cemiyeti hafi teşkil eden veya teş
kiline muavenette 'bulunan veyahut böyle bir cemi
yete intisap eyleyen erkân ve ümera ve zabitan ve 
mensübini askeriye silki askeriden tard ile beraber 
muvakkaten küreğe konulur. 

Küçük zabit, onbaşı ve neferatı askeriyeenin hiz
meti muvazzafaları altı mahtan iki seneye kadar tez-
yid ile beraber haklarında bir seneden beş seneye 
kadar prangabentlik cezası hükmolunur.» suretinde
ki şekli muaddel aynen kabul olundu. 

Maiyetindeki zabitanın siyasiyat ile iştigal eyledik
lerini görüp de sükût eyleyen âmirlere ceza tayini 
hakkında Denizli Mebusu Gani Beyin takriri encü
menin teklifi veçhile reddolundu. 

Badehu, 1328 senesi Muvazene-i Umûmiyye Ka
nunu Lâyihasının müzakeresine iptidar olundu. Ma

liye Nazır Vekili Selanik Mebusu Cavit Bey ile Sad
razam Sait Paşa tarafından bütçenin heyeti umûmiy-
yesi hakkında izahat ita olunduktan sonra saat 3,30' 
da Birinci Celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 

Saat 4'ü 5 geçe İkinci Celce müzakeratına baş
landı. 1328 Senesi Bütçesinin heyeti umûmiyyesi hak
kındaki müzakereye devam olunarak bazı mebusan 
tarafından beyanı mütalâat edildi. 

Drama Mebusu Rıza Beyin Muvazene-i Maliye 
Encümeninden istifa eylediğine dair olan takriri oku
narak meselenin evvel emirde encümence tezekkürü 
karargir oldu. 

Tarafı Riyasetten çarşamba günü rûznamesinde 
Muvazene-i Umûmiye Kanununun bakiyye-i müza
keresi dahil bulunduğu bittefhim saat 6'yı 25 geçe 
Meclise hitam verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip 
îzmit 

Ahmet Müfit 

Kâtip 
Karesi 

Hasan Ferhat 

REİS — Zabıt hakkında bir diyeceğiniz var mı? 
(Sükut) Aynen kabul edildi. 

II. ÂZA-YI KİRAM MUAMELATI 

İntihabat 

1. — Van Mebusu Onnik Efendi ile Mithat Be
yin, Kerkük Mebusu Abdullah Safi Efendi ve Ba-
hattin Bey ve İpek Mebusu Hafız ibrahim Efendiye 
ait Tetkiki İntihabat Encümeni mazbataları. 

REİS — Encümen mazbatalarını okutuyorum. 

(Van Mebusu Onnik Efendi hakkındaki mazbata 
okundu). 

REİS — İtiraz eden var mı? (Kaibul sadaları). 
i Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). 

Onnik Efendi mebusluğa kabul olundu. 
(Van Mebusu Mithat Bey hakkında mazbata 

okundu). 
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REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar). Mitlhat Beyin Mebusluğu kabul edildi. 

('Kerkük Mebusu Abdullah Safi Efendi hakkında
ki mazbata okundu). 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar). Abdullah Safi Efendinin Mebusluğu kalbül 
olundu. 

(Kerkük Mebusu Bahattin Bey hakkındaki maz
bata okundu). 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar). Bahattin Bey Mdbusluğa kabul olundu. 

(İpek Mebusu Hafız İbrahim Efendi hakkındaki 
mazbata pkundu). 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar). Ekseriyeti azime ile Hafız İbrahim Efendi 
mebusluğa kabul edildi. 

İzinler 
1. — Mersin Mebusu Süleyman Sadık Paşanın, 

hastalığına mebni, izin talebi. 
REİS — Mersin Mebusu Sadık Paşa, duçar ol

duğu romatizmanın tedavisi için bir ay mezuniyet is
tiyor. Tetkiki Mezuniyyet Encümeni de tasvip etmiş. 

TRAYAN NALI EFENDİ (Manastır) — Bu se
ne de romatizma modası çıktı. 

RI'IS Sadık Paşaya bir ay mezuniyet verilme
sini kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). 
Kabul olundu. 

2. — Senice Mebusu Mehmet Âmir Beyin, ma-
zaretine binaen, izin talebi. 

REİS — Senice Mebusu Mehmet Âmir imzasıyla 
verilen takrirde müstacelen görülmek üzere zuhur 
eden bazı hususat için on güne kadar Manastıra git
mesine ruhsat istiyor. («Kahul» sadaları). 

EMANUELİDİ EFENDİ (izmir) — Meclis bi
tiyor, mezuniyete hacet yok. 

REİS — Efendim, malûmu âliniz Nizamnamede 
mevaddı müstacele için Riyasetten mezuniyet talep 
edilebilir. Riyaset de Heyeti Umûmiyyeye arz etmek 

üzere izin verebilir. Binaenaleyh, keyfiyeti Heyeti 
Umûmiyyeye arz ediyorum. Bu zata mevaddı müsta-
celeden dolayı Riyasetçe bir hafta mezuniyet verildi. 
Görice Mebusu Süleyman Bey hakkında da aynı mu
amele edildiğini kabul ediyor musunuz? Kabul eden
ler elini kaldırsın. (Eller kalkar). Kabul olundu. 

3. — Kayseri Mebusu Rifat Beyin, hastalığına 
binaen, izin talebi. 

REİS — Kayseri Mebusu Rifat imzalı takrirde 
gözüne arız olan rahatsızlıktan dolayı ameliyat icra 
edilmek üzere 20 gün mezuniyet itası isteniliyor. («Ka-
hul» sadaları). 

Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). 
Ekseriyetle kabul edildi. 

4. — Yanya Mebusu Dimitri Kingos Efendinin, 
hastalığına binaen, izin talebi. 

REİS — Yanya Mebusu Dimitraki Kingos Efen
di, ciğer hastalığının tedavisi için bir ay izin istiyor. 

MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Bir daha, Me
buslar, hasta olmadıklarına dair raporla gelmeli. 

EŞREF BEY (İsparta) — Ekseriyete halel geliyor, 
Meclis toplanamayacak. 

REİS — Dimitraki Efendinin mezuniyetini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Ekseriyetle 
kabul edildi efendim. 

Mezuniyet talebi arkadaşlarımızın mezuniyetleri
ni Reis işitemiyor gibi bir vaziyette bulunmamak için 
takrirler okunmadan evvel arz etmedim, şimdi arz 
ediyorum; çünkü mezuniyetleri verildi. Şimdi, bu 
babda Heyeti Aliyyenizin nazarı dikkatini celbetmek 
istiyorum. Malûmu âliniz, Kanunu Esasi tadilatı he
nüz Ayanda derdesti müzakeredir ve Ayandan iade 
edilmek ihtimali mevcuttur. 

Onun için bilahara verilecek mezuniyetler için 
| Heyeti Aliyyenizin nazarı dikkatlarını celbediyorum. 
! Binaenaleyh, mezuniyet talep edecek arkadaşlarımız 
j biraz teenni etseler iyi olur. 

İH. — EVRAII-I VARİDE 

Tezkireler 
/. — 10 adet Lâyiha-i Kanuniyyenin irsal kılındı

ğına dair Sadaret tezkireleri. 

REİS — Hükümet tarafından bazı levayihi kanu-
niyye gönderilmiş, onların listesi okunup ait olduk
ları encümenlere havale edilecek. Listeyi okutuyo
rum. 

1. — Kadastro Mektebine taşra Deften Hâkani 
müstahdemininin de kabulüyle, bunlara verilecek 

( maaşat hakkında madde-i Kanuniyye Lâyihası, 

2. — Memaliki Osmaniyyenin ticaret merkezle

rinde tesis edilecek Ticaret ve Zahire Borsalarına ait 

Lâyiha-i Kanuniyye, 

3 
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REİS — Efendim, bu tezkereyi Bütçe Encümeni
ne göndereceğiz. Tabiî Bütçe Encümeni mütalâatını 
bildirecek. 

Teklifler 
/. — Halep Mebusu Mustafa Beyin, Aşar Nizam

namesinin 4 üncü maddesinin tadiline dair teklifi ka
nunisi. 

REİS — Halep Mebusu Mustafa imzalı takrirde 
Aşar Nizamnamesinin 4 üncü maddesinin tadili hak
kında bir teklifte bulunuluyor. 

Lâyiha Encümenine tevdi edelim. 

Takrirler 
1. — Dersim Mebusu Salim Beyin, Dersim Jan

darma Taburuna 200 nefer ilavesi, mektebi iptidaiyye 
tesisi ve Mamuretülaziz - Erzincan tariki ve sair hu-
susat hakkında takriri. 

REİS — Dersim Mebusu Salib Bey tarafından ve
rilen takrirde Dersim Sancağı Jandarma Taburuna 
200 neferin daha ilavesi, 30 kadar Mektebi İptidainin 
tesis ve küşadı ve Mamuretülaziz - Erzincan tarikinin 
bir an evvel inşası ile amele-i mükellefenin şahsen ça
lıştırılması ve Harput ile Ertek Nahiyesi arasındaki 
nehir üzerine bir köprü inşası ve işbu mevad için tah
sisatı lâzjme itası talep ediliyor. («Gelecek seneye» 
sadaları). Malûmu âliniz bunlar Vilayat Mecalis-i 
umûmiyyesine aittir. 

Takririn Muvazene Encümenine havalesini kabul 
ediyor musunuz? Kabul edenler elini kaldırsın. (Eller 
kalkar). Kabul olunmadı. 

Mazbatalar 
1. —; Trabzon Mebusu Ali Osman Efendi ve rü-

fekasınm, Hayvan sirkatinin meni hakkında muktazi 
tedabir ittihazına dair Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS — Hayvan sirkatinin meni zımnında icrası 
muktazi tedabir hakkında Trabzon Mebusu Ali Os
man Efendi ve rüfekası tarafından verilen bir takrir 
Lâyiha Encümenine havale edilmişti. Şimdi, Lâyiha 
Encümeninden geliyor, ait olduğu encümene havale 
edilecektir. İsterseniz Lâyiha Encümeninin mazbata
sını okuyalım. 

Hayvan Sirkatinin Menf Hakkında Lâyiha Encü
meninin Mazbatası : 

Heyet-i Umûmiyyenin 13 Haziran, sene 1328 ta
rihindeki kararıyla Encümenimize havale ve nüsahı 
matbuası Azaya tevdi edilmiş olan baladaki teklifi 
Kanuni Encümenimizce tetkik ve müzakere edildikte 
bu babda evvelce Kastamonu Mebusu İsmail Mahir 
Efendi ve Menteşe Mebusu Haydar Bey tarafların
dan vuku bulan teklif nazarı itibara alınarak encü-

3. — Bahriye Ferikaanından Vuds Paşaya, şehri 
beşbin kuruş maaş tahsisi hakkında madde-i Kanu-
niyye Lâyihası, 

4. — Evkaf Nezareti inşaatının Muhasebe-i Umû-
miyye Kanununun 13 üncü maddesi ahkamından is
tisnası hakkında madde-i Kanuniyye Lâyihası, 

5. — Yemen'de tediye olunan düyuna ait cedvelle-
rin gönderildiğine dair Maliye Nezâreti tezkeresi, 

<6. — Meclis-i Ayan maaşat ve masarifatını mü-
beyyin cedvelin gönderildiğine dair Ayan Riyaseti 
tezkeresi, 

7. — Emvali gayrimenkule Tahriri Umûmî Ka
nunu Lâyihası, 

8. — Ziraata irası hasar eden haşerat ve tufeyla-
tın itlafı hakkında Lâyifıa-i Kanuniyye, 

9. — Babıâlinin, muhterik olan kısmının yeniden 
inşası için beşyüz bin kuruşun Maliye bütçesine ila
vesi hakkında madde-i Kanuniyye, 

10. — Emniye-i Seniyye inşaat ve tamiratı masa
rifi olarak 1327 senesi bütçesine mevzu mebaliğden 
sarf olunmayan miktarın 1328 senesi bütçesine ilave
si hakkında madde-i Kanuniyye. 

REİS — Bunları, ait oldukları encümenlere hava
le edeceğiz. 

2. — 1328 sene-i maliyyesi için tanzim olunan 
Muvazene-i Umûmiyyenin mevki-i müzakereye vazı 
hakkında Sadaret tezkiresi. 

REİS — Sadaret tezkiresini okutuyorum. 

Meclis-i Mebusan Riyaseti Cânib-i Âlisine 
1328 sene-i maliyyesi için tanzim olunan Muvaze

ne-i Umûmiyyenin Meclis-i Mebusana tevdiinden son
ra, görülen lüzum üzerine bazı Devaircs talep edilen 
muhassasat hakkında dahi levayihi kanuniyye tertip 
ve tevdi edilmiş olup, ancak, Muvazene-i Umûmiyye 
henüz müzakere ve tasdik edilmediği cihetle, levayihi 
mezkûrenin ayrı ayrı müzakere ve tasdikine mahal ol
madığından, levayihi mebhusun anha ile talep edilen 
muhassasatın Bütçe Encümenince badettetkik Muva
zene-i Umûmiyyenin taalluk eden kısımlarına ithaliy
le -Heyet-i Umûmiyyece muhassasatı mezkûrenin bu 
suretle mevkii müzakereye vazı suhuleti mucip ve 
icabı maslahata da muvafık olacağına binaen, bu veç
hile ifayı muktezasmın tarafı âlilerine izharı Maliye 
Nâzın Vekili Beyefendi Hazretleriyle bilmüzakere 
münasip görülmüştür efendim. 

17 Recep 1330 ve 
19 Haziran 1328 

Sadrazam 
Sait 
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meni mahsusa gönderilmiş olmakla birlikte, tetkikat 
icra edilmek üzere işbu teklifi kanuninin de encüme
ni mezkûra havale huyurulması hususunda Heyet-i 
Umûmiyyeye tevdi kılındı. 

19 Haziran, sene 1328 
Reis 

Mehmet Rıza 
Mazbata Muharriri Zabıt Kâtibi 

Servet Zülfi 

TAHSİN RIZA EFENDİ (Tokat) — Dahiliye ve 
Adliye Encümenlerine havale ederseniz, maksat daha 
ziyade temin edilmiş olur. 

REİS — Efendim, zaten verilen lâyihalardan ba
zıları teda'biri İdariyyeye taalluk ediyondu. Bazıları 
da cezanın tayinini ihtiva ediyordu. Onun için, o gibi 
takrirlerden bir ikisini Dahiliye ve Adliye encümen
lerine havale ettik. 

TAHSİN RIZA EFENDİ (Tokat) — Bu da her 
iki encümende tetkik edilse daha muvafık olur; çün
kü hem Dahiliye ve hem Adliye Encümenine taalluk 
eder. 

REİS — Peki, onu tetkik ederiz. Ona göre hava
le ederiz. 

2. — Bütün bir mahallenin yanmasıyle muvak-
katan âhar-ı mahalle nakledilenlerin emlâklerinin 
bulunduğu mahallerde intihabata salâhiyaîtar bulun
malarına dair kanun lâyihası hakkında Dâhiliye 
Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Harîk-ı kebirde emlâki muhterik olma
sından dolayı- mahall-i âhara naM-i hane edenlerin, 
'Belediye intihahatındaki hâkk-ı kanunîlerinin muha
fazası hakkındaki lâyiha-i kanuniyye, Ayandan tâ-
dîlen iade edilmişti. Dahiliye Encümeni bu babdaki 
mazbatasını göndermiş; okutuyorum. 

Hey'et-i Umûmiyyeye 
Harîk ve tuğyân-ı miyah ve zelzele gibi âfât do

layısıyla hanesi muhterik veya münhedim olmaktan 
nâşî muvakkaten diğer mahalleye nakll-i mekân eden 
kimse müntehip ve müntehap olabileceğine ve saire-
ye dair Meclis-i Mebusanca bir madde-i kanuniyye 
ka^bul edilmişti. Ayanca cereyan eden müzakere ne
ticesinde (Mahalle) tabiri (Mahali) e tebdil ve (Şe-
rait-i kanuniyye-i şâire) cümlesinden (Kanuniyye) 
kelimesi tay ve (Ne bulunduğu) sigasrndan sonra 

(1) Evveliyatı 21 inci inikad zaptındadır. 

(Tarih-i hâdiseden itibaren üç seneye kadar) kaydı 
ilâve edilmiş ve maddenin Dersaadet Belediye Ka
nununun 40 ıncı ve Vilâyet Belediye Kanununun 
18 inci maddelerine zeyl edilmekten ise, Dersaadet 
ve Vilâyet Belediye Kanununa tertibi münasip ola
cağı gösterilmiştir. Encümenimiz Ayanın tadîlatı 
veçhile kabulünü Heyet-i Umûmiyyeye arz eder. 

14 Haziran, sene 1328 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Bursa Mebusu 

Saibri 
Zabıt Kâtibi 

Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 
Ü'sküp Mebusu 
Hacı Prenstiç 

Kengırı Mebusu 
Mehmet Sabri 

TrabUusşam Mebusu 
Sadullah 

Bursa Mebusu 
Refet 

Mazbata Muharriri 
Hums Mebusu. 

Şefik 

Görice Mebusu 
Süleyman 

Tekirdağ Mebusu 
Bedrettin 

Yozgat Mebusu 
Şakir 

Havran Mebusu 
Reşit 

Kütahya Mebusu 
Nail 

Kerek Mebusu 
Mehmet Atâ 

REİS — Efendim, Encümen, Ayandan gelen 
tadîlatı kabul ediyor. Tadîlat da yalnız birkaç keli
meye inhisar ediyor. Ondan dolayı mazbatayı kıraat 
ettirdim. İsiterseniz ruznameye koyalım. 

ZBYNELÂBtDİN EFENDİ (Konya) — Nizam-
n anı e-i Dahilî mucibince ruznameye konulmalıdır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Tadil pek muvafıktır efendim, ruznameye koymaya 
hacet yok. 

RBİlS — Müsaade buyurun ruznameye konması 
teklif edilliyor. Cumartesi günkü ruznamede sual var. 
Onlarla beraber bunu da ruznameye koyacağız. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Zaten yine böylece kabul edeceğiz. 

REİS — Beis yok efendim. Efendim tab'ına lü
zum görüyor musunuz? («Hayır» sadaları) 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — 
Tah'ına hacet yoktur. Takvîm-i Vaka ile geçecektir. 

REİS — Peki efendim, o halde Cumartesi ruz-
namesine koyuyorum. 

_ 5 — 
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— MÜZAKERE EDİLEN MEVAD IV. 

1. ı — 1328 senesi Muvazene-i Umûmiyye Kanu
nu lâyihası. (1) 

REİS — Bütçenin müzakeresine başlıyoruz. Ge
çen gün hey'et-i umûmiyyesi hakkında altıbuçuğa 
kadar müzakere cereyan ötfti'. Hey'et-i umûmiyyesi 
hakkında söz alanlar hep söylediler, bitti. Fakat, ek
seriyet ollmadığından dolayı Hey'et-i Umûmiyyenin 
müzakeresinin kifayeti için reye konamamıştı. 

Nazır Beyefendi, geçen müzakereye cevap vere
cek misiniz? 

MEHMET GAVİT BEY (Maliye Nazır Vekili) 
— Eğer müzakere kâfi görülecek ise söyleyeceğim; 
fakat müzakereye devam edilecek ise söz bittikten 
sonra söylerim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — 
Reis Beyefendi, dün heyet-i umûmiyyesinin müzake
resi kâfi görülerek fasıllara devam edileceğinden do
layı sözümüzden vaçgeçmiştik. Bugün tekrar müba-
haseyi açacak olursanız biz de söz isteriz, yine uzar. 
Bunu reye koyunuz rica ederim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Geçen gün 
15 - 20 kadar arkadaşımız söz söyledi. Tabiî Nazır 
(Bey onlara cevap verecekler. 

ALÎ GALİP BEY (Kayseri) — Reis Beyefendi, 
müsaade buyurunuz, şimdiye kadar söz söyleyenUer 
aynı Fırkaya mensup idi. Şu halde bir de Müstakil
lerden söylesin. 

REİS — Efendim, Nazır Bey söylesin, ondan 
sonra söylersiniz. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Peki, fakat son
ra müzakerenin kifayetine karar vefirseniz söz söyle
yemem. («Devam» sadaları) 

REİS — O halde sizden evvel Ali Kemali Efendi 
söz almıştır. 

ALİ KEM ALÎ EFENDİ (Konya) — Efendim, 
bendeniz muhtasar birkaç söz söyleyeceğim. Geçen 
içtimada Maliye Nâzın Vekili Beyefendi masarifatın 
tezayüdünden de tevehhuşa hacet bulmadığını bihak
kın izah buyurdular ve pek doğru idi. O derece izahat 
verdiler ki, Meclisin umumuna kanaat bahşolundu. 
Bu doğrudur fakat bendeniz diyorum ki masarif, ih
tiyaç nisbetinde tekessür eder ve böyle olmalıdır. Bu 
malûm, Masarif ihtiyaç nisbetinde tekessür etmeli. 
Binaenaleyh biz masrafın kesretinden tehâşî etmiyo
ruz. Bu, kendimizin menfaatımıza aittir. Tabiî o ma-

(1) Evveliyatı 24 üncü inikad zctptındadır. 

sarifler beyhude değil. Bundan tehâşî etmiyoruz ve 
etmeyeceğiz. Yalnız bizim çekineceğimiz bir şey var
sa o da lüzumlu olan mahallere lâyıkı veçhile para 
sarfedilemeyip, lüzumu olmayan yani lüzumsuz ma
hallere bol bol paralar sarfetmektir. İşte bizim diye
ceğimiz bu noktadır. Şimdi şu iki cihetten nokta-i na
zarımı müsaadenizle izah edeceğim. 

Birincisi, lüzumu olan yerlere lâyıkı ile para sarfe-
dilemiyor dedim. Herkesçe malûmdur ki buna misâl 
olarak söylüyorum, her bir millet terakkî-i maarifi 
arzu eder ve bunu arzu etmedikçe hiçbir millet-i mü-
temeddine tasavvur edilemez. Terakki ve teâlî için 
muhtaç olduğumuz bir şey varsa, o da Mekâtib-i İp-
tidâiyye ve ona muallim, muallime yetiştirecek Dârül-
muallimîn, dârülmuallimâttır. Fikrimce mekâtib-i sai-
reye ihtiyaç, üçüncü derecede kalır. Bizim Konya gibi 
Vilâyetlerde beş adet iptidaî mektebi vardır, daha zi
yade yoktur. Var diyen varsa, çıksın! Köylerin onbe-
şine bir mektep isabet ediyor. 

Bize tam bir hayat bahşedecek bir şey var ise, 
İptidaî Mektebinin yetiştirebileceği tıflândır. Böyle 
mekteplerimiz yok. Köylerde, her Mebus bilir ki, 
kendi Vilâyetinde ne kadar mektep var? Fîiç yok. 
Yok olduğu halde birçok Maarif Müfettişlerine ne 
lüzum var. Acaba bunlar neyi teftiş edecek? «Sebbit-
il'arşa, sümme-n-nnakşa» derler. İptidaî Mektebi, son
ra muallimin sonra şâkirdânı bul. Bu teessüs etsin ba
dehu müfettiş tâyinine lüzum görülsün. Bu müfettiş
lere verilen paralar nâbemevsimdir. Lüzumsuz sarfi
yat dediğim budur işte. Bunun hiç lüzumu yok. Var
sa o da lüzumlu olan mahallere lâyıkı veçhile para 
Bu paralar beyhude yere gidiyor. Yalnız birkaç ga-
razkârın kavline nazaran birkaç muktedir muallim
leri azilden başka şimdiye kadar, tecrübeten görülen 
hiçbir şey yok. Bendeniz 15 senedir hem idare me
murluğunda, hem Hukuk, hem Darülfünunda maa
rife hizmet ediyorum. Gerek Hukuk, gerek İdâdîde 
müşahedâtımı söylüyorum ki, bu müfettişlerden hiç 
fayda yok. 

Yalnız Maarif Nâzın Beyefendi hazretlerinin maa
rifçe sür'at-i terakkiye mail ve hüsnüniyet sahibi ol
duğundan, isterki âlem-i medeniyyette maarif husu
sunda en ileri giden Paris'i taklit etsin; o, bizde ola
maz, o bir hatve de atılmaz. O, biraz teennî ile olur. 
Af buyursunlar, bendeniz Vilâyatta Maarif Müfettiş
lerine zerre kadar lüzum görmüyorum. Çünkü teftiş 
edeceği mektep meydanda yoktur. İşte Konya'da beş 
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mektep, arz ettiğim gibi Vilâyat-ı sairede üç de yok
tur. Varsa söylesinler, ama büyük Vilâyetlerde olur, 
o müstesnadır. 

REİS — Maarif bütçesinin hey'et-i umumiyesinde 
söylersiniz. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Evvelce 
18'di hoca efendi. Levâzım-ı Meşrutiyyetten olarak 
6'ya tenzil edildi. 

ALİ KEMALİ EFENDİ (Devamla) — Bendeniz 
lüzumsuz sarfiyattan bahsediyorum. 

REİS — Maarif bütçesinde söylersiniz. 
ALİ KEMALİ EFENDİ (Devamla) — Peki efen

dim, o vakit, te söyleyeceğim. Yani muhtasaran söy
leyeceğim. Maddelerde bu müfettişlerin lağvı için mu-
sırran söyleyeceğim. 

İkinci de, Lise mektepleridir. Lise mi (leyse) mi ne 
olduğunu bilmiyorsam da bu Lise mektepleri aynı 
İdadî derecesinde Vilâyat Sultanîleridir. Evet, bu Lise 
mekteplerinin muallimleri, aynı idadi muallimleri, 
programları aynı idadî programı, bina eski bina, aca
ba mikroskopla mı büyüttürülüyor? Lise muallimleri
nin maaşı 1.500 olduğu halde, idadî muallimlerinin 
maaşı 500'dür. Bendeniz bu lise mekteplerine sarfedi-
len paranın şimdilik bîlüzum olduğunu söylüyorum, 
hiç lüzum yok. Lüzumu var diyen varsa bunu ispat 
eder. Maddelerde buna dair de söylerim. Çünkü mu
allim, aynı muallimdir. Paris'ten muallim getirilme
miştir. Nâ/ır beyefendi hazretleri cevap verir. 

REİS — Nazır bey, geldiğinde cevap verir. 

ALİ KEMALİ EFENDİ (Devamla) — Evet Na
zır beyefendi hazretleri cevap verir. Bendenizin Na
zır beyefendi hazretlerine büyük tazimim var, lütufdî-
desiyim. Fakat hüsnüniyeti, terakki arzusu, bu mil
letin razı olamayacağı bu gibi işlere teşebbüs ediyor. 

REİS — Lütuf dîde olmak mes'elesi, şahsîdir. Siz 
bir Osmanlı Mebususunuz. Mebus sıfatı ile kimsenin 
lütufdîdesi olamazsınız. 

ALİ KEMALİ EFENDİ (Devamla) — Şimdi de
ğil, eskiden demek istiyorum. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Reis 
Bey, dünkü listedeki isimlerimiz mahfuz kalsın. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler bir dev
letin varidat ve masarifâtı âdeta hayat-ı Devletin şe-
hîk ve zefiridir. Varidat ve masarifatın intizam ve 
tevazünü vazife-i teneffüsiyyenin intizamıdır. Hayat 
için vazife-i teneffüsiyyeye ne kadar ehemmiyet ver
mek lâzım ise, umur-u Devlet için de bilhassa vazife-i 
teşriiyye nokta-i nazarından en ziyade muvazene-i 
maliyyeye ehemmiyet vermek lâzımdır. O Bütçe Ka

nununun hayat-L Devletle, Devletin hayat-ı iktisadiyye 
ve siyasiyyesiyle samimî bir alâkası var ve mutlaka 
bütçede tevazün ve tevazünle beraber intizam ve sa
rahat meşruttur. Bizim bütçemizin varidat ve masa
rifâtı yekdiğerini korumadığı cümlemizin malûmudur 
ve büyük bir açığımız var; bu açığın kapanması için 
bellibaşlı üç vasıta var. 

Bu üç vasıtadan birincisi ve en kolayı istikraz. 
İkincisi varidatın tezyidi. Üçüncüsü, masarifin tenki
sidir. 

Birinci vasıta istikraz vasıtasıdır dedik, ne vakit 
ki istikraz edilen para sermaye gibi istimal edilecek
tir, meşru ve makbuldür. İstikraz, havâyic-i zarureye 
sarf için senelerce tecviz ve terviç edilemez. Görüyo
ruz ki senelerden beri istikraz edilen paralar, elbette 
hüsnüniyetle ve sermaye gibi istimal olunmak, yani 
memleketimizde umur-u Nâfıaya müdafaa-i mülkiyye 
nevâkısına ve sair elzem olan umura sarfedilmek mak
sadına muhassas lâzım gelirken, maateessüf hiçbir se
ne haricî ve dahilî birçok gavailden hâlî kalmadığı
mız cihetle - böyle sermaye gibi istimal edilip nema
sından hem vatanın saadeti ve hem de bu düyunun it
fası temin edilmek lâzım gelen - bu paralar bizzat bu 
gavailin teskinine hasrediliyor. Şimdiye kadar bunun 
böyle olması zarurî idi fakat bu zaruretin izalesi 
mümkün müdür değil midir bunu taharri ve müna
kaşa edelim. Bendeniz zannedivorum ki, daha salim 
bir siyasel takip ederse gavail-i hariciyye ve dahil ivye-
den kurtulup ve bu salim siyaseti en son sözüm olmak 
üzere tehir ederek, evvelemirde diğer cihetlerini arz 
edeceğim. Bu diğer vasıtalardan yani bütçede husul-ü 
tevazün için diğer iki vasıtadan birisi masarif-i Dev
letin tenkisidir. 

Bendeniz diyorum ki, masarif-i Devletin tenkisi, 
bu maksada vefâ edemez. Filhakika masariften en 
ziyade göze batan, göze çok gözüken memurin maa-
şatıdır. Fakat bu, bütçede ehemmiyetli bir yekûn teş
kil etmiyor. Bunlardan ne kadar tenkis edebiliriz? 
Zâten, memurinin maaşatı, zannetmem ki havâyici 
zaruriyyelerinden pek de farklı olsun. Bahusus şu 
son senelerde görüyoruz ki, bütün havayic-i zaruriy-
ye es'ârı fevkalâde peydâ-yı galâ etmiştir. Binaenaleyh 
memurin elyevm muhassas olan maaşları ile ancak 
haysiyyetlerini muhafaza edecek akran ve emsalin
den geri kalmayacak derecede mes'uttur. Daha fazla 
değildir zannederim Ve fazla bile olsa bu fazlanın 
tenkîsiyle bütçedeki 5 milyon liralık açık hiçbir vakit 
kapatılamaz. Ve zaten masarif, bu cihetten hemen ten
kis de edilemez. Masarifin en büyük kısmını teşkil 
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eden de görüyorsunuz bütçemizde Müdafaa-i Milliy-
ye tahsisatıdır. 

Efendiler, bundan iktisadı tevciz eden hiçbir Os
manlı tasavvur edemem, bu cihetten, iktisat, gayr-i 
caizdir diyorum. Bendeniz, bütçeyi yukarıdan aşağı 
tetkik ettim; ama, bendenizin pek te ihtisasım olma
dığım için belki anlayamadım. Ama masarif kısmını 
öyle açığı kapatacak hiç olmazsa bir kısm-ı mühim-
mini kapatacak veçhile tenkis etmek mümkün değil 
gibi gördüm. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazır Vekili) — 
İttifak ettik. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Müdafaa ediyo
rum beyefendi. 

METMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Teşekkür ederim. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Gerçi bizim mü
dafaamızdan müstağni iseniz de bendeniz müstakil 
ve nîmmuhalif bir Mebus olduğum için (handeler) 

ÖMER NACİ BEY (Kırkkilise) — Yarı yarıya 
muhalif olmaz. Temenni edelim ki tam muhalif olu
nuz. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Şimdi efendim 
üçüncü vasıta kalıyor. O da bütçenin tevazünü için 
varidatı artırmaktır. Bendeniz bütçeyi gözden geçir
dim, bunlardan en kolay ve en büyük yekûn teşkil 
edebilecek zannolunan vergilerin alelûmum tekâlifin 
tezyididir. Bu tekâlifin tezyidi mümkün müdür, değil 
midir, onu münakaşa etmezden evvel, varidatın tez
yidi için daha başka vasıtalar düşünmek ve bunu arz 
etmek münasiptir zannederim. Bu vasıtalardan en 
mühimini, memleketten ihracat yapabilecek, ihracat 
ile memlekete bir servet celbedeeck vasıta bulmaktır. 
Bunu da arz etmezden evvel vergi, telâlif meselesine 
avdet ediyorum. 

Tekâlifin tezyidi mümkün müdür, değil midir? 
Efendiler! Tekâlifin tezyidi muhaldir diyemem. Ah-
val-i fevkalâde karşısında millet, her nev'i fedakâr
lığı ihtiyar eder, yiyecek ekmeğinden keser, Hüküme
tin ihtiyacına hayat-ı Devlete, selâmet-i Vatana taal
lûk eden mesailde sarfedilmek üzere bu fedakâr, bu 
hamiyvetperver millet verir, fakat böyle bir mecbu-
rivet fevkalâde istisna edilerek onun için şimdi hiç
bir söz sövlemem, sözlerimden yanlış bir mânâ çıka
rılmasın. Ahvâl-i âdiyede vergilerin tezyidi caiz midir, 
değil midir? Bendeniz diyorum ki, alelumum tekâli
fin tezyidi, efrad-ı milletin istitaatı derecesinde olma
lıdır. 

Efendiler, bir koyundan iki posteki çıkmaz. Bir 
kovandan üç defa bal alınmaz. Farz edelim ki, sizin 

yüz kovan arınız var, senede iki defa bal alıyorsunuz; 
fakat bunun hâsılatı, masarifinizi korumadı. Tekrar 
arılığa müracaat, tekrar bal almak ve anları gıdasın
dan, fazla gördüğünüz, fazla zannettiğiniz bir miktar 
bal alıp satmak istiyorsunuz. Ve şayet mazlum arılar 
muhalefet etse, kendi gıdalarını vermek için velvele 
ile müçtemian üzerinize hücum eylese. (Handeler) Yi
ne tütsü verir, şaşırtır, ballarını gıdalarını alırsınız. 
Fakat bundan memnun olmamalısınız, bu bir muvaf
fakiyet değil, gaflettir. 

Zira, şu halde göreceksiniz ki, bu arılardan bir 
kısmı, yaza zayıf çıkacak, oğul veremeyecek, bir kıs
mı açlıktan kırılacak, birkaç sene devamınız halinde 
sizin menâbi-i varidatınız kuruyacaktır. İşte tıpkı bu 
tekâlifin tezyidi meselesi de, bizim şu hâl-i aczü za
rurette bulunan Millet-i Osmaniyyeye nisbet edilirse, 
böyledir zannediyorum. 

Bendeniz, bizzat gerek Anadolu'da, gerek Rumeli' 
de birçok yerlerde ve hatta köylerde, köylüler arasın
da gezip ahvâli tamamiyle gördüğüm için arzediyo-
rum ki, fukara-yı millet, elyevm vermekte olduğu 
vergiyi pek büyük müşkilâtla tedarik ve ifâ ediyor. 
Ve diyebilirim ki, kısmen nafakalarından, esbab-ı 
maişetlerinden kesip de veriyorlar ve kısmen de ser
mayelerinden veriyorlar, sermayelerini tenkis ediyor
lar. İşte şu suretle ahvâl-i âdiyede tezyîden alına
cak vergiler, bütçenin açığını muvakkaten kaparsa 
da, sonunda menâbi-i varidatınızı kurutacağınız, 
körleteceğiniz için, bilâhare, diyebilirim ki, kapan
mayacak derecede açık verirsiniz, İşte bu sebeple arz 
ediyorum ki, bütçenin tanzimi ve muvazenenin te
mini için vergilerin ahval-i âdiyede nâçar kalma
dıkça tezyidi çaresine müracaat etmelidir. 

Fakat ahval-i harbiyye ve fevkalâde için şimdilik 
br şey söylemiyorum ve Maliye Nezâreti de zanne
derim bu hakikati takdir buyurmuş olmalı ki, vergi
lerin tezyidi ile veyahut masarifin tenkîsiyle 'bütçenin 
tevazününe çalışmadı ve istikraz ile tevazün hâsıl 
etmek çaresine müracaat etti veyahut edecektir. Bu
nu bendeniz mâkul görüyorum. Fakat bu çareyi bu 
sene için makul görüyorum; fakat gelecek sene için 
ve daha gelecek seneler için kat'iyyen caiz olamaz. 
Bu, Maliyemizi iflâsa, hayat-ı Devleti imhaya sevk 
eder. Şunu da arz edeyim !ki, tekâlifin tarh ve ten
zilinde, bütçeyi tetkik ederken, bâzı noktalar gözüme 
ilişti. O cihetler eğer tanzim edilirse, zannederim, 
fukarâ-yı nâsın nafakasına ve erbâb-ı mesaînin ser
mayesine dokunulmaksızın bütçenin varidat kısmını 
tezyîd edecek vesait elde edilmiş olur. 
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Şimdi bu vesaiti arz etmezden evvel, bütçede hu-
sûl-ü tevazünün başka bir çaresini arayacağım. Esa
sen husûl-ü tevazün için tedbir aramazdan evvel, 
bütçede açığa sebep olan şeyi aramalıyız. Çünkü, 
bendenizin mûtadım her işte sebep ve müsebbip ara
maktır. Bu açığın sebebi nedir? Şimdiye kadar mü
dafaa-! milliyye tahsisatı, acaba hakikaten vesait-i 
müdafaaya sarf edilmiş midir? Acaba umûr-u Nâfıa 
tahsisatı lâzımı derecede verilebilmiş midir? Ve veri
len tamamiyle sarf edilebilmiş midir? Bendeniz 
diyorum ki, gavâil-i dahiliyye ve hariciyye, böyle esli-
'ha-i harbiyye ve sefâin-i harbiyye mubayaa etmek 
için yollar, şimendiferler vesaire yapmak için tahsisi 
lâzım gelen paraları ve hattâ tahsis edilen paraları 
bu gavâil yolunda sarf etmeye mecbur ediyor. 

İşte bu gavâil, bütçenin açığının senelerce deva
mına sebeptir. Fakat 'bu sebebin bir de müsebbibi 
vardır. O da, bizim vaziyyet-i hâzıra-i siyasiyyemiz-
dir. Biz, vaziyyet-i siyasiyyemizi daha müsait bir hale 
getirebilirsek, zannederim ki, bu gavâilden kısmen 
olsun kurtuluruz. Ve istikraz ettiğimiz paraları, ser
maye gibi istimal ederek zengin olur, mesut olur ve 
borçlarımızı da veririz. Siyâset i umûmiyye-i Devlet, 
gerek dahilî, gerek hârici siyaset-i umûmiyyemiz, bir 
tarîk-i salâha sevk edilirse, maksat hâsıl olur. Da
hilî gavâil, neden neşet ediyor, bunun esbabını ara
malıyız. Adem-i merkeziyye-i siyâsî tavsiye etmeye
ceğim, çünkü bendeniz onun şiddetle aleyhindeyim. 
Adem-i merkeziyyet-i siyâsîden bahsetmiyorum. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Adem-i 
merkeziyyet-i idarî... 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Yalnız birtakım 
adem-i hoşnûdîlerden bahsedeceğim. Dahilde birçok 
adem-i hoşnûdî vardır; biz daima bu hoşnutsuzluk
ları darbe ile söndürmek istiyoruz. Olamaz. Efendi
ler, bu darbeler, adem-i hoşnûdîyi tesis eder. Bilâkis, 
hikmet-i hükümet muktaziyâtına tevfik-i hareket 
etmek lâzım gelir. Görüyoruz ki, dört senelik Meş-
rûtiyyet-i mes'ûdemiz devrinde üç defa Arnavutluk 
Hâdisesi meydana çıktı. Bunun üç defasında da, 
Hükümet, kuvvet ve satvet istimal etti ve tenkil etti. 
Yani, ikisini tenkil eti. 

Üçüncüsünde de, tabiî Hükümet, satvet ve kuvvet 
istimaliyle tenkil edecektir. Fakat bu tenkil, dördüncü 
bir Arnavutluk Hadisesini misâl olarak getiriyorum, 
siz, bilirsiniz ki, vatanın her tarafında böyle hâdisat 
oldu ve 'bunların hepsi tenkil edildi. Bendeniz diyo
rum ki, bir dereceye kadar akvam ve ümemin izzet-i 
nefsini, ahvâl-i ruhiyye ve mâneviyyesini okşayarak 

ve onların amalini anlayarak tamamiyle kabul etme
mek ve fakat kısmen olsun memnun edecek veçhile 
tedbirler ittihaz etmek lâzım gelir. Ve zannediyo
rum ki, eğer biz böyle yaparsak, Avrupa bizden 
memnun olduğu gibi, Osmanlı vahdet-i milliyyesini 
teşkil eden anâsır-ı muhtelife de memnun olur ve 
dahilî iğtişaşlara, ihtilâllere meydan kalmadığı gibi, 
dâhilen kuvvetli bulunmamız sayesinde harici teca-
vüzât ve ihtirââttan da masum kalırız. 

Bunu bendeniz, uzun uzadıya teşrih etmeyece
ğim. Çünkü, olabilir ya sû-i tefehhümü ve Heyet-i 
Ailyyeyeniz arasında bazı asabî ahvali 'intaç eder. 
Bunun için bu mesele hakkında teşrîhâta girişmeye
ceğim. Yalnız yine kısacık tekrar ediyorum İki, yal
nız cebir ve şiddetle adem-i hoşnûdî izale edilemez. 
Mutlak, rıfk-u mülâyemet, hitmek-i hükümet muk-
tazayâtı unutulmamalı, İcra edilmelidir. İşte efendiler, 
biz böyle yaparsak, bütçemizde tevazün husule gelir. 
Bu söylediğim sözler, dahilî ve haricî siyaset-i umû-
miye-i Devlete aittir. Fakat bütçe müzakeresinde sa
detten hariç değildir. Bütçe müzakc/esinde açığın ka
patılması için birinci çare budur. 

Bir de ittifak, itilâf ve infirâd politikalarından 
bahsetmekle, bu, sadetten hariç sayılamaz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yok efen
dim. Açığın kuşatılması için gavâil-i dahiliyye ve ha-
riciyyeden masun kalmak lâzım gelir. Binaenaleyh, 
bu gavâilelerden bahusus gavâil-i hariciyyeden masun 
kalabilmek İçin, bu ittifak ve infirat politikalarından 
hangisi elverişli olduğunu düşünmek lâzımdır. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bu kadar 
uzun söyleyeceğine, adalet ve müsavat yapın deyiniz 
kâfi. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Ona da sıra 
gelecektir. 

Efendiler, cümlemiz tasdik ederiz ki, şu son sar-ı 
medeniyette ve bahusus uzun senelerde infirad poli
tikası mevki-i meriyyetten sukut etmiştir ve ne ka
dar kuvvet ve kudrete malik olan ve hikmet-i hükü
met muktazayâtını iyi bilen Devletler varsa, heps ; it
tifak politikasını takip ediyorlar. Yalnız, acz ve na-
kaayısı yüzünden, ittifaklara kabul olunmayan Hükü
metler kalıyor. Devlet-i Osmaniyyeyi bir kere düşü
nelim; âciz midir, değil. Yalnız, birçok nakaayısımız 
vardır. Bugün Devlet-i Osmaniyyenin ordusu ve o or
dunun efradında mevhûb olan hasa il ve fazâil-i har
biyye ve askeriyye hâl-i mükemmeliyyettedir. İşte bu 
bizim için büyük bir sermayedir. Yani, Devletlerle 
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ittifaka kabul olunabilmek için bu bizde büyük bir 
kuvvettir. Ve bu kuvvetten mahrum olup da, bizim 
muhtaç olduğumuz servete ve bizde noksan olan ma
meleke sahip olan Devletlerle adeta nîm hir şirket-i 
mudârebe aktedercesine ittifak edebiliriz. Onlar bi
zim Ordumuzun fezâil-i şeciânesinden ve biz de on
ların donanmasından ve sairesinden istifade edebili
riz. Fakat neden şimdiye kadar Hükümet, bu daki
kayı takdir buyurarak böyle bir ittifaka girmemiş
tir? Evet, takdir buyurduklarına eminim ve biz de bu 
arz ettiğimiz şeyleri Erkân-ı Hükümetten ve onların 
emsalinden öğrendik. Binaenaleyh, takdir etmediler 
diyemem. Fakat bizde bazı noksanlar vardır ki, on
lar izâle edilmedikçe, bu ittifaklara kabul oluna
nlayız. 

İBu dakikaları bendeniz sarahaten arz edip de, 
yine ekseriyyet-i mühteremede ahval-i asabiyye vü
cuda gelmesine meydan vermek istemiyorum. Ve 
'bilirim ki, ne olduğunu Heyet-i Aliyyeniz pek âlâ 
takdir buyurur. Hükümetin de, bunu daha iyi takdir 
buyurmasını temenni ederiz. Hükümet bu nakayısı 
takdir ederek, tashih 'buyursunlar ve Devleti infirâd 
politikasını takip mecburiyetinden kurtarsınlar. Ama 
bu arz ettiğim mesele husul buluncaya kadar, aynı 
zamanda husul-ü tevazün için ve hattâ varidatın ma
sariften fazla zuhuru ile yeni yeni nâfî masraflar 
açabilmek için 'başka tedbirler de düşünmak lâzım 
gelir. İşte o tedbiri bendeniz, evvelce tekâlifin tezyidi 
tedbirinde arz edeceğimi söylemiştim. 

Şimdi efendiler, onu arz ediyorum: Gerçi, bir 
vasıta bulup, Rüsumattan bir istatistik elde etmedim 
ise de, 'bizim ihracatımızın ithaaltımıza nisbet kabul 
etmeyecek derecede olduğunu ve ihracatımızın yüzde 
ellisini tütün teşkil ettiğini zannediyorum. Efendiler, 
diyebilirim ki, bizim tütün ihracatımız belki hariç
ten ithal olunan ve ihracatımıza nisbet kabul etme
yecek fazla olan yekûnu geçebilir. Zira, bizim mem
leketimiz, bütün ziraatına gayet müsaittir. Bu müsa-
de, yalnız iklimin ve arazinin tesîrâtından ve kuvve-i 
inbatiyyesinin fevkalâdeliğinden değildir. Gerçi bun
lar da vardır; fakat yalnız bunlardan ibaret değildir, 
bunlardan fazla olarak, amele yevmiyesinin mem
leketimizde pek dûn bir halde bulunmasındandır. 
Amele yevmiyesi, 'bahusus Anadolu içerilerinde sa
bahtan akşama kadar iki kuruş, yüz para kadardır. 

/MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazır Vekili) 
— Ben hepsini beşer kuruşa istihdam ederim. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Nazır beyefendi, 
size arz edeyim geçen sene 35 dönüm tütün ektim, is

tihdam ettiğim amele iki kuruş, yüzparaya idi. Ve 
sabahleyin güneşle beraber tarlaya gelirlerdi. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— İyi bulmuşsunuz. 

ALİ GALİP BEY ı(Devamla) — Hele Anadolu 
içerisinde, yani iskelelerden ve istasyonlardan uzalk 
olan yerlerde amele yevmiyesi gayet ucuzdu, çünkü 
esbâb-ı maişet ve havâyici zârûriyye gayet ucuz ola
rak tedarik edebilmektedir. 

Efendiler, Memâlik-i Osmaniyyenin her tarafında 
amele yevmiyesi, memâlik-e saire-i mütemeddineye 
nisbetle pek dûn bir miktarda, bahusus Anadolu 
içerlerinde, arz etiğim gibi, sabahtan akşama kadar 
kuruş, yüzpara derecesindedir. Hâlbuki tütün ziraa
tımız, bizzat bendeniz tecrübe ettim ve bu ziraatı 
bizzat yaptım. Tütün ziraatı, pek çok amele istihda
mını istilzam ediyor. 

Bir tütün yaprağı birçok defalar elden geçiyor ve 
o yaprak tütün halinde meydana gelinceye kadar 
arz ettiğim gibi pek çok amele yevmiyesi veriliyor. 
Amele yevmiyesi, bizdeki yevmiyelerin beş misli olan 
yerlerde tütün ziraatı yapmak âdeta müstahîldir. 
Mümkün bile olsa bizimle rekabet etmeleri muhal
dir. Bu suretle biz tütün ziraatını pek ileri götürebi
liriz ve bütün dünyanın tütüncüsü biz olabiliriz. Çün
kü tütün, adetâ mükeyyifâttan olmakla beraber, 
müstevli bir maraz halinde insanların ikinci derecede 
havâyic-i zaruriyyesini teşkil ediyor. Ve son zaman
larda işitiyoruz ki Avrupa'da, Amerika'da kadınlar 
hile tütün içmeye başlamış, tütün müstehlik ve müşte
rilerinin adedini artırmıştır. Halbuki müstahsiller de 
o nisbette artmak lâzımdır ve bu mümkündür. Biz 
ise tütün müstahsil ve bayii olmalıyız ve tütün şimen
difer olmayan, iskelelere uzak bulunan yerlere dahi 
nakliye masarifini koruyacak bir mahsûldür. Tütün 
bahada ağır, yükte hafif bir mahsûldür, onun için 
Anadolu içlerinde pek kolay sevkedebilir.. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Ne 
ile, hangi yol ile? Yol yok ki gelsin. 

ALİ GALİP BEY ı(Devamla) — Mevcut yollarla 
ve mevcut vesâit nakliyye ile. Vesâit-i nakliyye ne ka
dar gaalî olursa, yine korur; çünkü tütün için yükte 
hafif bahada ağır diye arz ettim. Efndiler tütün zi-
raatine mutlaka terakki ettirelim istiyorum. Bunu 
terakki ettirmek, mutlaka tütün müşterilerinin âde
dini tezyid etmek ve rekabet hissini vücuda getirmek 
ve ziraata mâni olacak ahvâli ortadan kaldırmakla 
olabilir. 
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CEMAL BEY (Kütahya) — Rejiyi kaldıralım. 
ALİ GALİP BEY (Devamla) — Zaten söz oraya 

gelecek. Bizim bellibaşlı düşmanımız. Çünkü ara
mız bozuk. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Kayseride mi bozuldu? 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Gerek Kayseri 
ve gerek selâmet-i vatan namına. Esbabını arz ede
ceğim. 

Efendiler, Reji İdaresi, memleketimizde tütün 
ziraatına en 'büyük bir mânidir ve bu İdare veya
hut diğer bir şirket, inhisarı devam ettikçe, tabiî, şu 
mahzur izale edilemez. Çünkü insanlar ve insanlar
dan mürekkep olan şirketler ihtirasperverdir. Daima 
kendi menfaatlarını düşünürler. Ve âmmenin mazar
ratını kendi menfaatleri nezdinde göremezler. Reji 
idaresi ise bir misâl teşkil ediyor. İşte her tarafta vâki 
olan şikâyetler nitekim ve bizim bizzat maruz kaldı
ğımız ahval gösteriyor ki bu İdare, tütün ziraatinin 
terakkisini men ediyor. 

(REİS — Hükümet, Rejinin aleyhinde bulundu
ğunu ve bunun için Meclise bir lâyiha-i kanuniyye 
irsal edeceğini söyledi. Hükümet lâyiha irsal ederek 
Reji Şirketini kaldıracak; Meclis-i Mebusan da Reji 
Şirketi aleyhindedir. Onun için sözlerinizi icmal eder
seniz, muvafık olur zannederim. 

Al I GALİP BEY (Devamla) — Fakat Hükümet 
inhisarını iltizam ettiği hâlde Vükelâyı Millet, Hü
kümet inhisarının aleyhinde idare-i kelâm edemez 
mi? ('«Hay hay» sadaları) Bendeni/, de onun aley
hinde idare-i kelâm edeceğim. 

HACİ ŞEFİK BEY (İstanbul) — Galip Bey! O 
kanun lâyihası geldiği vakit söylersiniz. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Belki sözlerim 
tesir eder de henüz bu tetkik olunan kanun lâyihası 
geri alınır. 

MEHMET TALÂT BEY (Ankara) — Daha 
Hükümet inhisarı yoktur, olmadık düşmana pala sal
lanmaz. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Vardır. Bahsolu-
nuyor. Mademki esbab-ı mucibe mazbatasında bah-
solunmuş, bendeniz de bahsedeceğim («Devam» sa
daları) Efendiler, gerek bir şirketin ve gerek Hükü
metin alelıtlak inhisar usûlü ile Rejiyi idare etmesi, 
bendeniz diyorum ki, tütün için büyük bir mania teş
kil eder. Zira inhisar hâlinde, Hükümet, veyahut 
şirket, istediği gibi alıp satacak ve gerçi bâzı kavânîn 
ve nizamâta tâbi olacaksa da bu kavânîn ve nizâ-
mât ile kendi hukukunu müdafaa edecek bir fcuv- | 

ve-i asliyyeye, bir vukufa mâlik olmayan fukarayı 
zürra, zavallı köylüler, daima bunların tahakküm ve 
tegallübü altında kalacaktır. 

(MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazır Vekili) 
— Kimin? 

lALİ GALİP BEY (Devamla) — Şirketlerin ve
yahut taşrada bulunan bâzı memûrîn-i mahalliyyenin. 
Her memur mutlaka melek değildir ve bir de tütü
nün bayii birdir. Yani memleket dahilinde tütün 
satan yalnız bir şirket veya hükümettir. Kimse reka
bet edemez. Eğer bandrol usûlü ihdas edilecek olur
sa, o vakit birçok tacirler, birçok şirketler müteaddit 
fabrikalar açarak yekdiğeriyle rekabet edercesine tü
tün satın alır ve satar. Onun için memleketimizde 
daha nefîs tütün içilebileceği gibi, nefis tütün ara
mak yüzünden, kaçak tütün ve kaçak sigaraye müra
caat eden azalır. Kaçakçıya, bu yüzden, müşteri bu
lunamaz. 

İkincisi, bandrol usûlünde, mümkün mertebe zi
raatçı", evvelce arz ettiğim gibi tahakkümden kurtul
duğu için, doğrudan doğruya malı piyasaya dök
mekten çekinmez. Belki Hükümet memuru veyahut 
şirket-i inhisan'yye memurları tütünü beğenmezse 
noksan fiyat takdir eder ve yakmaya kalkışır kor
kusu olmadığı için malı piyasaya kemâl-i serbesti ile 
döker ve müşteri bularak kaçağa satmak ihtiyacın
dan kurtulur. Bu suretle ziraatçı müslefîd olduğu gi
bi, kaçakçılığın vücuda da kalkar. Bu sayede tütün 
öşrü tezâyüd eder. Her sene binlerce evlâd-ı vatanın 
kaçakçılık yüzünden ifnâ-yı hayatı mahzuru da mer-
taraf olur, 

MEHMET BEY (Gümülcine) — Fakat bunları 
tütün müzakeresinde söyleyiniz, bütçeye taallûku 
yoktur. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Sözümü kesme
yiniz efendim, esbâb-ı mucibe mazbatasında madem
ki bahşoİLinmuş bendeniz de söylerim. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazır Vekili) 
— Müsaade buyurunuz, prensip itibariyle zât-ı âlî
niz bandrol taraftarı olduğunuzu söylediniz. Pekâlâ, 
fakat bandrolün mahâsini, yahut diğer usûllerin ma-
hâzîri, tütün lâyiha-i kanuniyyesinin esna-yı müzake
resinde gerek zât-ı âlîniz tarafından ve gerek diğer 
Mebuslar tarafından söylenir. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — O vakit te söy
lerim, şimdi de söyleyeceğim ve hattâ şunu da ilâve 
edeceğim ki Reji İdaresinin, arz ettiğim mahzurların
dan başka, ahlâkî bir mahzuriyyeti daha var. Bu ida
rede görülen ve bunun yerine geçecek olan idare gel-
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se de, tabiî görülecek olan ahlâkî mahzuru arz edece
ğim. Reji idaresi, pekâlâ biliyoruz ki ötedenberi bir
takım memurlarımızı ikramiye nâmı ile rüşvete alış-
tırmıştır. Sukut-u ahlâkiye sebep olmuştur. Evvelce 
rüşvet almaktan son derece tahaşî eden afif bir me
mur, Reji'nin ikramiye tarzında gösterdiği bir parayı 
kabulde bidayeten tereddüt etmez, alır. Bu yüzden ah-
lâkan sukut eder. Bir kere sukut başladıktan sonra, 
kendini alamaz, tedricen irtişaya başlar. Böyle mürte-
şîler artar. Onun için irtikâp ve irtişa memlekette mu-
tad olur, görenek olur. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Sağlam olan, düşmez. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Mutad olur, ah
lâk bozulur. Ahlâk bozukluğu manevî bir ölümdür, 
maddî ölümden daha mahuftur. Çünkü maddî ölen, 
defnedilir, tefessüh ve taaffününden kurtuluruz ama 
manen ölen, ahlaken sükut eden defnedilemez. Bu
nun tefessüh ve tahakküm-ü ahlâkîsi bütün milleti 
ifsad ve ızrar eder. Onun için şirket, katiyyen, hiçbir 
surette şirket-i inhisariyye usulü kabul edilmeme
lidir. 

Hükümet şirketi meselesine gelince, Hükümetin, 
zaten, işi başından aşmış. Evvelâ taahhüt ettiği işler
le bir kere başaçıksın, bir de üzerine reji meselesini 
alsın. Bütün bütün âciz kalmak münasip değildir zan
nederim. 

Efendiler, vesikada ufak bir istatistik gördüm, onu 
burada arzedeyim. Bundan 25 sene evvel memleketi
mizde bütün hâsılatı 24 milyon kilogram iken, şimdi 
50 milyon kilograma baliğ olmuş. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın) — Daha 
ziyade, daha ziyade; 65 milyon kilodan fazladır. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Rica ederim su
sunuz, vesika burada duruyor. Bunu ben işkembe-i 
kübrâdan söylemiyorum, vesikada gördüm demiştim, 
onu arz ediyorum. O 50 milyon kilogram tütünden 
24 milyon kilogram harice ihraç ediliyormuş, 8 mil
yon kilogram tütün de Reji İdaresi tarafından mem
leket dahilinde sarf ediliyormuş. 16 milyon kilogram 
tütünün başı açıkta kalıyor; bu, mutlak kaçağa satılı
yor, fakat bu kaçakçılık yüzünden ne kadar fenalık
lar oluyor bunu artık tavsif etmiyorum. Rejinin sat
tığı bu 8 milyon kilogram tütüne vasatî olarak o ve
sikada 10 kuruş fiyat konunca (2 milyon 500 bin) Li
ra varidat hâsıl ediyor. Demek ki Reji, Memalik-i 
Osmaniyye dahilinde sarfettiği tütün yüzünden se
nevi 2 milyon 500 bin Lira alıyor. Diğer tacirler sı
rasında mubayaa edip te harice sevkettiği tütünler

den kazancı başka; bunun, yalnız 750 bin Lirasını 
maktuan ve yüz bu kadar bin Lirasını hisse-i menfa
at olarak Hükümete veriyor. Demek ki Hükümete 900 
bin küsur Lira veriyor, mütebakisi Reji'ye kalıyor. 
Yani 2 milyon 500 bin Liradan 900 bin Lira çıkarsa 
Reji'ye 1 milyon 600 bin Lira kalır. 

ŞEFİK BEY (Hums) — Siz, hesabınızca Reji İda
resi 100 bin Lira zarar ediyor demektir. Çünkü, 8 
milyon kilo onar kuruştan 80 milyon kuruş; yani 800 
bin Lira eder. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Rica ederim sö
zümü kesmeyin, yanlış hesap, Bağdat'tan döner, ola
bilir ki hata ettim. Şimdi aşağıya indiğimiz vakit çıkar 
tashih edersiniz yahut sonra beraber oturur, ne oldu
ğunu hesabederiz. 

HAKKI BEY (İsparta) — Vakit nakittir diye bir 
söz vardır efendim, bunun Mecliste hiç kıymeti yok 
mu? 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Reis Beyefendi, 
rica ederim sözümü kestirmeyin. 

Şimdi, senevî 1.600.000 Lira fazla para alıyor ve 
bunun bir kısmı kendi masarifine, şirketin masarif-i 
zaruriyyesine sarfedildiği halde, hissedarlara, müessis-
lere yüzde 11 nisbetinde bir temettü tevzi ediyor
muş. Şu halde, tütünü Reji'ye vermekle biz şu büyük 
vekûnu başkasına kazandırmış oluyoruz. Halbuki, 
Hükümet başkasına vermediği halde, bu parayı, ya 
doğrudan doğruya kendi Hazinesine celbedecek ve
yahut ahaliye kazandırıp, tüccarı kazandırıp, bilvası
ta başka bir nam ile, vergi namiyle yine hazineye cel-
bedebilecektir. Onun için bu Rejiyi lâğvedecek olur
sak, birincisi, Hükümet doğrudan doğruya şu kazan
cı hâsıl edecek. İkincisi de, memlekette tütün ziraa
tının terakki ve tevessüü yüzünden servet-i mahal-
liyye artacak ve bu suretle ahaliye tekâlif-i zaide tarh 
ve tevzi etmek mümkün olacak ve bütçenin açığı bu 
sayede pek iyi ve pek mesut ve makbul bir tarzda ka
panacaktır. 

AHMET HAKKI EFENDİ (Çarşamba) — İhti
sar et Galip Bey! 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Bütçe açığının 
kapanması için bunu bir sebep olarak arz ettim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Gümülcine) — 
Kâfi değil mi efendim? Üç gün mü dinleyeceğiz? 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Şimdi efendim, 
burada esbab-ı mucibe mazbatasında Temettuat Ver
gisinden bahsediliyor, bunda hatırıma bir şey geldi. 
Bu Temettü Vergisi pek de âdilâne bir surette tevzi 
edilmemiştir, umumî bir surette tevzi olunmuştur. 
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Meselâ, bir fakir bakkaldan alınan Temettü Vergisiy
le o büyük sermayelerle işleyen kooperatif bakkaliyye 
şirketlerinden alınan Temettü Vergisi arasındaki nis-
bet, âdilâne değildir. Onun için bu Temettü Kanunu 
bir an evvel çıkarılırsa, bu gibi zengin şirketlerden 
fazla temettuat alınmak suretiyle varidat tezyid edilir 
ve bu sayede, hem açığın kısmen kapanması temin 
edilir, hem de adaletsizlik tashih edilmiş olur. Bunun 
teşriini Hükümetten ve selâhiyettar encümenden te
menni ederiz. Kezalik, bir imalâthane direktörünün 
Temettü Vergisi, onun istihdam ettiği ameleden alı
nan Temettü Vergisinin zı'fı derecesini bulmuyor ki. 
Temuttûlar arasında bu da pek muvafık-ı mâdelet de
ğildir. 

Biz, mademki husul-ü tevazünden bahsediyoruz, 
biı, bütçe tevazününe az, çok yardım edebilir. Sonra 
Bedel-i Nakdî bahsi vardır. Bedel-i Nakdîden uzun 
uzadıya bahsetmeyi Encümen de tecviz etmemiş. Bu
nun için bendeniz de tecviz edemem. Yalnız şu ka
dar arzederim ki, sık sık silah altına asker davetiyle 
aradan az bir zaman geçerek salıverilmesi yüzünden 
birçok bedel-i nakdî verenlere nedamet ve adem-i hoş
nûdî geliyor. Bu gibi vakayiin önünü almak için bir 
sebeb-i mühim de bu teşmil eder. Siyaset-i Devlete 
mütedair olan evvelki temenniyatırnı tekrar etmiş olu
rum. 

P.fendiler. Tarîk Bedel-i nakdîsinde bendeniz bü
yük bir adaletsizlik görüyorum. Bunu taharri ve tet
kik ettim. Bu Vilâyetler üzerine tarh ve tevzi edilmiş. 
Meselâ, bir Vilâyet, yevmiye beş kuruş üzerinden dört 
yevmiye veriyor. Diğer bir Vilâyet, bu dört yevmi
yeyi üç kuruş üzerinden veriyor. Şu suretle Vilâyetler 
üzerine tarh ve tevzi edilmiş. Halbuki, bir Vilâyet da
hilinde bir yer vardır ki, orada amele yevmiyesi on 
kuruştan fazla, diğer bir taraf vardır ki yüz paradan 
eksiktir. On kuruştan fazla olan bir yerde Tarîk Be
del-i Nakdîsi namiyle bir amele, iki yevmiyesinden 
noksan bir para tediye ediyor. Halbuki, aynı Vilâye
tin hücrâ bir köşesinde ve amele yevmiyesi yüz para
dan daha aşağı olan bir yerde amede, sekiz on yevmi
yesini veriyor. Adem-i hoşnudîyi mucip olan bir hâl 
olmak üzere arzediyorum ki, bu Tarîk Bedel-i Nak
dîsi namiyle daire-i intihabiyyemde senevî onsekiz ku
ruş para veriliyor. 

Halbuki, orada amele yevmiyesi, iki kuruş, yüz 
paradır ve her vakit de iş bulunmaz, orada yaz kısa
dır, senede beş altı ay kadar iş bulabilirse de, müteba

ki beş altı ayda da evvelce kazandığı paradan iktisat 
edebildiğiyle geçinecektir. Bunlardan nasıl olur da 

bedel-i nakdî namiyle onsekiz kuruş; yani dokuz on 
yevmiyesini birden alırız? Aynı Vilâyetin İstasyon 
mevkiinde bulunan Ankara'da amele yevmiyesi yük
sektir. Diğer Vilâyetlerde de yüksektir. Demek ki, 
Tarîk Bedel-i Nakdîsi Vilâyetler üzerine tarh ve tevzi 
edildiği halde, büyük bir adaletsizlik, nisbetsizlik olur, 
acımalıdır. Furakanın elinden sekiz on gün tarlalarda, 
güneş altında çalışıp da kazandığım almamalıdır. 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Vergisi 
Kaza, Kaza Tâyin etmeli. («Köy köy» sadaları.) 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Bunun için arz-
etmek isterim ki, doğrudan doğruya mevcut olan Şu-
hûr ve Kasabâtı veya Sancakları, Kazaları sunufa 
taksim ederekten her sınıfa ait olan mahallerden ame
le yevmiyesi ne miktar ise, Tarîk Bedel-i Nakdîsi de 
o miktarda alınmalıdır. Ağnam Resminde de aynı 
nisbetsizlik, aynı adaletsizlik mevcuttur. 

AHMET HAMDİ EFENDİ (Bursa) — Efendim, 
usul-ü müzakere hakkında bir şey söylemeye müsaa
de eder misiniz? 

Eğer Galip Bey arkadaşımız gibi, her âza söz alıp 
söyleyecek olursa, bizim buna vaktimiz müsait değil
dir. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Efendim, bu, 
usul-ü müzakere hakkında değildir. 

REİS — Rica ederim efendim, hulâsa ediniz, Ya
rısını da Varidat Bütçesine bırakınız. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Şimdi Ağnam 
hakkında kısacık söyleyeyim efendim. (Handeler) 

Kısacık söyleyeceğim efendim. Daire-i intihâblyye-
me ait bir tekliftir ki, bu, benim vazifemdir. Benim 
daire-i intihabiyyem bu Tarîk Bedel-i Nakdisi ile Ağ
nam Rüsumu yüzünden pek ziyade mağdur oluyor ve 
bu mağduriyyeti Heyeti Âliyyenize arz ederek, adalet 
talep ediyorum. Rica ederim müsaade buyurun. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Galip Beyefendi! Ağnam 
faslında söylerseniz daha iyi olur. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Efendim, bu mu-
havare olmasaydı şimdiye kadar sözüm bitecekti. 
Ağnam Rüsumu de yine bu suretle Vilayetlere na
zaran tarh ve tevzi edilmiş ve esasen bundan evvel 
1273 tarihinde olacak zannederim, icra kılman bir 
tahkikat neticesinde yapılmış bir kanuna müstenit 
bir resimdir. Halbuki o, zaman-ı hazırda, tabiî, 
kaabil-i tatbik olamaz. 

Çünkü, zaman değiştiği gibi, ahval de değişmiştir. 
Bahusus, evvelce icra kılınan tahkikata nazaran her 
Sancakta ve her Vilayette Ağnam hasılât-ı seneviy-
yesi her ne ediyorsa, onun o zamana göre öşrü, 
Ağnam R.esmi ittihaz edilmiş. 
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Muahharen zammiyyat icra edilmiş, üç defa da 
iki kuruş zammedilmiş; fakat yekdiğerinden farklı 
olan âdâda müsavi erkaamın zammı, zannederim 
ki nisbet-i hendesiyyeyi ve nisbet-i âdileyi bozar. 
Onun için derim ki, bu Ağnam hakkındaki lâyiha-i 
kanuniyye bir an evvel tanzim edilerek Teyet-i 
Aliyyenize sevk edilsin de ve bunda şu arz ettiğim 
noktalar nazar-ı dikkate alınarak Vilayet, Vilayet 
değil, daha ufak mıntıkalara nazaran taksimat icra 
edilsin ve her mahalde Ağnam hasılatı ne kadar ise, 
onun ondabirisi veya yüzde birkaç, her ne münasip 
ise o alınsın. 

Fakat her halde Ağnam Rüsumundan tenzilât 
icrası, burada da bahsedildiği veçhile, Varidat-ı Dev
letin tenakusunu değil, bilâkis tezayüdünü mucip ola
caktır. 

Çünkü, kaçak azalacak, ashab-ı ağnamın inti-
faiyle mütenasiben ağnamın miktarı da tezayüd ey
leyecektir. 

REİS — Efendim, Nazır Bey, söylenen sözlere ce
vap verecek. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Müsaade 
buyurursanız, şekl-i hitabeye dair bir iki söz söyle
yeceğim. Şimdiye kadar söylenen sözlerden, zaten 
biliriz ki, pek çok faide-i fi'liyye hâsıl olmaz. Yal
nız geçen devrede iş çıkarmamak için. söylenen söz
ler vardı. Onlar bize aylarca bir müddetin ziyanına 
sebebiyet verdi. Şimdi de Ali Galip Bey biraderi
miz - kendilerine hürmet-i mahsusam olmakla bera
ber - bütün muhaliflere vekâleten o vakıi bize izaa 
ettirdi. (Alkış) 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Rica ederim. Bu
gün muhalif bir vaziyyette bulunmadım, ben her 
şeye muhalif değilim. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Bütçenin heyet-i umumiyyesi hakkında dün ve 
bugün cereyan eden müzakerede rüfeka-yı Ki
ram tarafından serdedilen bazı mülahazata cevap ita 
edeceğim ve biraz muameie-i mahsubiyye icra et
miş olmak için de zamanınızı çok zayi etmemeye ça
lışacağım. 

Dün, benden sonra ilk defa söz alan Reşit Taii 
Beyefendi açıksız bütçe getirmeyi parlak söz söyle
meye tercih etmekte olduklarını söylediler. Ben ise, 
açıksız bütçe getirmeyi sönük söz söylemeye ve hat
ta mümkün olsa idi daha ileriye giderek sükût etme
ye tercih ederdim. 

Zira, açıksız bütçenin kâfi derecede lisanı var
dır, o, Maliye Nazırının müdafaasına hiç arz-ı ifti-

kar etmez. Maatteessüf bütçenin açığıdır ki, Ma
liye Nazırını, elinde ne silahı ve ne kudreti varsa o 
silah ve kudretiyle müdafaa etmek mecburiyeti al
tında bulunduruyor. Reşit Beyefendi bu sözü söyle
dikten sonra bütçenin tanziminde takip edilecek ma-
kaasıdı tadad ettiler ve bu tadat ettikleri makaasıd 
neticesinde gördüm ki, bütçenin masraf cihetindeki 
muhassasatı ihtiyaac kâfi gördüler. Bu sözleri, büt
çenin açığını tenzil etmeyi değil, bütçe açığını tez-
yid etmeyi mucip oluyor. 

Emniyet-i Umumiyyenin tamamiyle temin edilme
diği, memleketin her tarafında tamamiyle ihkak-ı 
hak olunmadığı, bütçeye konulan muhassasat ile 
Umur-u Nafıada icraat-ı lâzimenin yapılmadığını 
söylediler. Kendileriyle tamamen müttefikim. 

Evet, ne Adliye Bütçesindeki muhassasat, ne em
niyet ve asayiş ve inzibat-ı memleketi temin edecek 
olan Jandarma Bütçesindeki muhassasat Umur-u Na
fıa için konulan muhassasat, değil bütün bu mem
leket, hatta bir iki Vilayetimizin ihtiyacatına medar 
olacak bir derecede değildir. Bunları tezyid etmeyi 
siz ne kadar arzu ederseniz, bizim de hamiyyetper-
verliğimiz muktezasınca aynı şiddet ve kesafette ar
zu edeceğimizde iştibah etmeyin. 

Fakat yapılan şeyler, yapılması lâzım onlar de
ğil, yapılması mümkün olan şeylerdir. Bir daire-i 
imkân, bir hudud-u imkân vardır ki, bizi, yapmak is
tediğimiz pek çok şeyleri yapmaktan men'eylemek-
tedir. İnşallah o hudut gittikçe daha geriye atılır 
ve Devletin menafi-i varidatı tezayüd eder. O vakit, 
gerek ihkak-ı hak ve gerek, inzibat ve asayiş hepsi, 
hepinizin kalbinde yer tuttuğu mükemmel derecede 
husule gelebilir. 

Masraf cihetine bu suretle tadad buyurduktan 
sonra tekâlifteki nisbetsizliği zikrettiler. O hususta 
kendileriyle tamamiyle müttefikim. Selefiniz olan 
Meclis huzurunda üç dört sene mütemadiyen tekrar 
ettiğim şeyleri burada tekrara lüzum görmediğim
den dolayı tekâlif hakkındaki nisbetsizîikten, nok-
sonlardan, adaletsizlikten bahsetmek istememiştim. 

Yoksa, bizim memleketimiz, bu hususta, efendi
ler, Avrupa Devletlerinden pek müstesna bir mev
kide bulunuyor. Bugün Avrupa Devletlerinin ekse
risi ekseı-i varidatını hangi menbaalardan tedarik 
ediyorlarsa, biz maatteessüf o membaalardan teda
rik edemiyoruz. Biz, en ziyade kuvve-i tecemmuası 
en az olan ve memlekete vergisinden mada kanı ile 
vücudu ile en ziyade hizmet eden adamlardandır ki, 
varidatı umumiyyemizin kısm-ı âzamini tahsil ve 
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istifa etmekteyiz. Bu, asırlardan beri memleketin 
teessüs etmiş olan bir usul-ü malisinin netayicidir 
ki, ne üç senede, ne sekiz senede imkânı ıslahı mev
cut değildir. 

REŞİT TALİ BEY (Havran) — Başlamalı. 
MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Evet, 

başlamak, yarı bitirmiş olmak demektir. 
Fakat başlamak için de imkâna ihtiyaç vardır. Bu

güne kadar Aşar varidatı gibi Devletin en mühim 
bir menma-ı varidatını salim ve ilmî bir şekil ve 
usule ifrağ eylemek isteyecek olursak, ıslahat ve ta
dilatın bizim için ne netice hâsıl edeceğini tahmin 
etmekten âciziz. 

Devletin bütçesinde beş altı milyon lira bir açık 
mevcut iken, böyle karanlık bir yola gidecek olan 
Maliye Nazırının mutalebatını ve teklifatını, ben si
zin yerinizde olsam, kabul etmem. Eğer memleket 
o gibi ıslahatı geniş bir surette mevki-i tatbika vaz 
edecek bir hale gelirse, o vakit onu yapmamakla, 
hakikaten memlekete karşı büyük bir kabahat işle
miş olur. 

Fakat şu üç dört senelik hayat-ı Maliyyemizin 
bütün safahatını nazarı dikkat önünde geçirecek 
olursan'/, zannederim ki, Hükümeti böyle esasî ve 
mühim ıslahatı yapmadığından dolayı değil, başla
madığından dolayı da tahtie ve muahaze etmeye 
vicdanınız razı olmaz. Aşarın esasmdaki ağırlığı 
usul-u cibayetinde vuku bulan suiistimallerin de tez-
yid çimekte olduğunu dermeyan ettiler. Bu husus
ta kendileriyle tamamen müttefik bulunamayacağım. 

Çünkü, Aşarın usul-ü cibayetinde maziye nisbet-
îe şu iki uç sene zarfında epeyce ıslahat yapıldığını 
ve bu ıslahatın epey netayic-i hasene tevlid eyledi
ğini, zannederim ki, erkân-ı varidat pek güzel is
pat ediyor. 

Arkadaşlarımızdan birinin de söylediği gibi, va
ridat-), umumiyyemizde vukua gelen lezayüdün kısm-ı 
âzami, gerek Ağnam ve gerek Aşar tahsilatında usul-ü 
cibayetin ıslahı, mektumatm men'i veyahut mütagal-
libenin kendi vergilerini vermemek hususundaki l:a-
annüd ve ısrarlarının meydandan kaldırılması dola-
yısiyle husule gelmiş tezayüd-ü varidattır. 

Usul-ü cibayet ıslah edilmemiş olsaydı, tahsildar
lar eskisine nisbetle daha namuslu, daha muktedir 
kimseler meyanından intihap edilmeseydi ve maaş
ları kendilerini daha doyuracak bir miktara iblağ edil
memiş olsaydı, şüphesiz idi ki, tahsil olunan vari
datta bu netayiç istihsal olunamazdı. Fakat yapıl
ması men'edilmek lâzım gelen suiistimalat kamilen 

men'edilmiş midir sualini soracak olursanız, ben de 
sizinle beraber derhal hayır cevabını vermekte teeh
hür etmeyeceğim. 

Çünkü, evet cevabını vereceğim gün, emin olu
nuz, bu memleketin Aşar varidatı yedi milyon değil, 
on milyona baliğ olacaktır. Sizi teyid etmek için 
söylüyorum, memleketin her tarafında kuvve-i in-
zibatiyye daha teeyyüd edecek olursa, memleketin her 
tarafında kanun hüküm ve kuvveti herkes tarafın
dan küçük ve büyük, zayıf ve kavi, herkes tarafın
dan takdir edilecek olursa ve o kuvve-i inzibatiyye 
muavenetiyle bunu takdir etmeyecek olanlara ya
pılması lâzım gelen muamelenin tatbiki imkânı ta
mamen istihsal edilirse, o zaman dedikleriniz ta-
mamiyle hâsıl olabilir ve o zaman Devletin vari
datı da arzu edilen ve beklenilen miktara kendi ken
dine vâsıl olur. 

Varidat-ı Devlet hakkında mütalaalarını beyan 
buyurduktan sonra Devair-i Devletin teşkilatı ka
nunlarından ve bu sırada hizmet mukabili olmaya
rak verilmekte olan maaşattan bahseylediler. Teşki
lât Kanunu hakkındaki mütalaalarına tamamiy'e iş
tirak ederim. 

Hakikaten, değil yalnız, bir Dairenin, bütün de
vair-i Devletin kat'î kanuniyyet kesbetmiş bir teşki
lâta ihtiyacı olduğu, zannederim ki kimse tarafın
dan inkâr edilebilir bir hakikat değildir. Yalnız, şim
diye kadar bunun tehirini de büsbütün sebepsiz ad
detmeyiniz rica ederim. 

Meşrutiyetin ilânı" akibinde Devair-i Devletin 
herbirinde mevcut olan mikdar-ı umumisiyle aynı 
Dairelerde bugün mevcut ve müstahdem bulunanla
rın mikdar-ı umumisini eğer mukayese edecek olur
sanız, pek büyük adım atılmış olduğu ve memurin 
miktarının eskisine nisbetle gavail ve meşagili en zi
yade olan Dairelerde bile noksan olduğunu görür
sünüz. 

Memurin miktarında tenzilat vücuda getirildi; fa
kat Devairin hiçbirinde teşkilât-ı umumiyye kat'î ve 
kanunî bir esasa istinat ettirilemedi. 

Bu da şu sebepile mdbnîdir ki, Devairin re's-i ida
resine gelmiş olanlar o Devairin ihtiyacatını tama-
miyle takdir etmiş değildi, Yeni yapılan tensikatta 
Deva irde ipka edilen memurinin, ihtiyac-ı idareni 
Devlete ne dereceye kadar kifayet edeceğini tâyin v 
tahmin edemiyor 1 ardı. Bunun için bir zamân-ı tec
rübeye ihtiyaç vardı. Fakat zannederim ki, bu üç 
senelik tecrübe kifayet eder ve artık Devair-i Dev
letin hepsi için kanunu veya nizamı, gerek Şârâ-yi 
Devletten geçip îrade-i Seniyyeye iktiran ettirmek, 
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gerek Kuvve-i Teşrîiyyeden geçerek kanuniyyet ik
tisap etmek suretiyle teşkîlât-ı katiyye zamanı hulul 
eylemiştir ve kendi hesabıma size vâdediyorum ki, 
inşallah Teşrîn-i Sânînin birinci günü buraya geldi
ğiniz vakit, gerek Maliye Nezaretinin ve gerek Na
fıa Nezâretinin teşkilât-ı katiyyesini size takdim ede
bilirim. 

ZEYNELÂB1DİN EFENDİ (Konya) — Teşek
kür olunur. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Senet it
tihaz ediyoruz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) - Senet 
ittihaz edin. Reşit Beyefendiden sonra kürsî-i hita
bete gelen Artin Efendi Hazretleri daima geçirmek
te oldukları gülrerik rüyalara Meclis-i Mebusanda-
ki müzakeratın, birkaç hatt-ı siyah ilâve ettiğine mü-
tecssif ve müteessir oldular. Eğer hakikatlar daima 
hayallerimiz, rüyalarımız gibi tecellî etseydi' dünya
da bundan büyük bahtiyarlıklar - insanlar için ve mil
letler için- olamazdı; fakat maatteessüf ekseriya pek 
çok tatlı oían rüyalara hakikatan, acılık, merâret 
ilâve eder. 

İşte dünkü müzakere de, sizin beslediğiniz o 
gülrerik rüyalara da, teessüf ederim ki, bu acılığı 
ilâve etmiştir. Fakat buna intizar etmek lâzım ge
lirdi. Tabiî memleketin üç dört seneden beri hayat-1 
teşrîiyye ve maliyyesini takip ettiğiniz için, siz pek 
alâ bilirsiniz ki, bu sene Hükümet, size açıksız bir 
bütçe takdim edemeyecektir ve bilhassa şu bulundu
ğumuz ahval-i müşkile dahilinde açıksız bir bütçe 
vermenin imkânsızlığı nazarında pek kolaylıkla taay
yün edebilirdi. 

Binaenaleyh, böyle açıksız bir bütçeye esasen in-
fear etmemeliydiniz. Fakat intizar ettikten sonra da 
hayâl ve rüyanızın biraz mürikesir olmasına bittabi 
katlanmanız lâzım gelir. Artin Efendi, Devletin 
bütçesinde tasarruf vücuda getirmek için memuri
nin adedini nazar-ı dikkate aldılar ve memurinin 
adedi tenzil edilecek olursa bütçede matlûb olan ta
sarrufun tamamen değilse de, bir kısm-ı mühimmi 
Ihusule geleceğini söylediler. Bu meyanda da Devâir-i 
Devletin bir çoğunda iş görmeyen memurların bu
lunduğunu beyan buyurdular. Bendeniz bu hususta 
kendileriyle her iki cihette de müttefik değilim. 

Evvelâ Devâ'ir-i Devlette lüzumundan fazla me
mur bulunduğunda bu" kere müttefik değilim. Sa
niyen memurların İş ve güçleriyle meşgul oCmadık-
lannda müttefik değilim ve sâlisen bütçede memu
rinin adedinden yapılacak tasarrufât ile bütçenin açı

ğının tenziline bir çare bulunacağında müttefik de
ğilim. Kendileri de pek alâ söylediler ki, eğer memu
rinin adedini tenzil ve tenkîs edersek, diğer taraftan, 
mevcutların maâşâtına zammetmeye mecbur olaca
ğız. Filhakika buyurdukları gibi, İngiltere'de me
murların miktarı diğer Devletlerin Devairde müstah
dem bulunan memurların miktaıından pek azdır. 

Fakat rica ederim, memurların adedine uzanan 
nazarlarını bîraz da o memurların her ay başında 
ceplerine giren paraya uzatsınlar, nazarlarını oraya 
uzattıkları vakit, orada o küçük addolunan memurun 
aldığı maaşın bizim Devai'r-i Devletimizde oribeş-
yirmi sene imrâr-ii hayat etmiş, merâtib-i Kalemiy-
yede hemen en yüksek mertebeye irtika eylemiş kim
selerin aldıkları maaştan fazla maaş almış oldukla
rını görürler ve saik, bu kamçı, onları tabiîdir ki 
fazla çalışmağa ve fazla iş çıkarmağa sevkeder. Bİr 
de, zannetmeyiniz ki, İngiltere Devlet-i muazzama-
sının De\airinde mevcut olan memurların mükellef 
oldukları işlerle Osmanlı Hükümetinin Devairinde 
mevcut olan memurların meşgul olduğu. 

İşler müsavi biî derecededir. İngiltere, büyük bir 
millet, zengin bir millet, milyonlarca nüfus üzerine 
hâkimiyyet ve nüfuzu cari bir millet. Fakat, onun 
Devairindeki meşagıl, senelerden beri teessüs etmiş 
olan inzibatı İdarenin tesiriyle gayet cüzidir. Bizde 
ise, Devairi Devlette senelerce devam etmiş olan inzi
bat değil, inzıbatsızlık, karışıklık, âdeta anarşi itiba
riyle herbir memurun uhdesine isabet eden bir vazife
nin miktarı, o en büyük ve en muntazam Devletlerin 
memurlarının uhdesine terettüp eden vazifeden pek 
fazladır. 

Bu hal, hem fazla memur istihdam etmekliğimizi 
ve hem de istihdam ettiğimiz memurların fazla ça
lışması neticesini tevlit eylediğinde şüphe etmeyiniz. 
Devairi Devlette, memurların ihtiyaca kifayet edecek 
mertebeden ziyade olmadığına benim itimadı tammım 
vardır. Yapmış olduğumuz tensikat neticesinde pek 
çok memur çıkardık ve her Dairede ancak ihtiyaca 
kâfi gelecek memur bıraktık. 

Şu iki üç senelik tecrübelerimiz, bazı Devairde 
ipka ettiğimiz memurların, o Devairin umurunu ted
vire kâfi olamayacak derecede olduğunu da göster
miştir. Fakat, yeni memur ilavesi o kadar kolay ol
madığından, bittabi ilave edilmeksizin mevcuduyla 
kanaat etmek arzusu daha ziyade iltizam olunmak
tadır. İnşallah, bizim memleketimizde umûm faaliy-
yeti İdare, İdare makinası, Avrupa Devletlerinde olan 

| intizamı ihraz eder, çarhları sureti muntazamada iş-
| lemeye başlar. 
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O vakit, memurlarımızın miktarı da tenzil edilebi
lir ve o zaman her memurdan bekleyeceğimiz işin, 
gerek kemmiyet ve gerek keyfiyet itibariyle derecesi 
artabilir. Fakat ben bu hususta biraz şüpheli davra
nırım, Memleketlerin ahvalini tetkik ederken biraz 
da milletlerin ahvali ruhiyyesini tetkik etmek lâzım 
gelir. Bir memlekette ahalinin mizaçlarının tabiatı esa-
siyyesinin müsait olduğu bir şeyi, başka memleketin 
ahalisinde o tabiatı esasiyye mevcut olmadığı için ay
nı suretle hareket edilebileceğini zannetmeyin. 

Aksi hal, zannederim ki, beynelmilel mukayese
lerde pek doğru bir netice elde etmeye vasıta olamaz. 
Hülâsa, şu maruzattan maksadım şudur ki, Artin 
Efendi Hazretlerinin bütçede bu suretle memurinden 
tehkihat icra etmek suretiyle bir tasarrufa ihtimal ver
melerini doğru bulamam. Ve zannederim ki kendile
ri de bu hususta bendenizle müttefik olacaklardır. 
Hattâ bazı noksanlar, buyurdukları ahval, bazı De-
vairde mevcut olsa bile, bunun bir sene nihayetinde 
bütçemizde göstereceği tasarrufun miktarı, ancak beş, 
on bin lira olabilir. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Yarı yarıya. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yarı yarı
ya? Pek büyük hata ediyorsunuz. Yarı yarıya der ve 
bunda ısrar ederseniz, o zaman size erkam ile ispat 
etmek mecburiyetinde kalırım. Ve görürsünüz ki, De-
vairi Devletin hiçbirinde masarifi yarı yarıya indire
cek derecede memur yoktur. 

En ziyade vukuf ve ıttılamız mevcut olması hase
biyle buyurduğunuz Adliye Nezaretine ilave edilen 
İhsaiyyat ve Müdevvenat Kalemleri, Adliye Nezare
tinin ruhu mesabesinde olan Dairelerdendir. İhsaniy-
yat Dairesi olmayan bir Adliye Nezâreti, benim na
zarımda, mevcut olmayan ber Nezarettir. Müdevve-
natı kanuniyyesi muntazam, müseccel olmayan bir 
Adliye Nezareti de kezalik, benim nazarımda mev
cut olmayan bir Adliye Nezaretidir. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Efendim, ben doğrudan doğruya itiraz etmedim, mi
sal olarak söyledim. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Doğru
dan doğruya itiraz etmemişseniz, pekâlâ. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Fransa'da kullanılan beş memur yerine İngiltere'de 
bir memur kullanılıyor demiştim. Halbuki, istatisti
ğe baktım, Fransa'nın yirmi memuruna mukabil İn
giltere bir memur istihdam ediyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Kabul ede
rim. Fakat herhalde Fransa'nın bile usûl ve vesaiti 

İdaresi, bizden pek mühim ve bizden çok mükemmel 
olan Fransa'nın bile taklit edemediği bir şeyi iki üç 
sene zarfında bizim taklit etmekliğimizi tabiî bekle
mezsiniz. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Taklit etmek istemiyoruz. 

CANBOLAT BEY (İzmit) — Aynını yapmak de
mek istiyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Evet, ay
nını yapmak. Kelimeyi değiştirelim; Artin Efendiden 
sonra Agop Boyacıyan Efendi, Devletin fevkalade 
bütçesi hakkında bir şey söylenmediğinden bahis bu
yurdular. Bilirsiniz ki, Devletin gerek Harbiye ve ge
rek Bahriye Nezâretine ait fevkalade bütçeleri var
dır. 1321 senesinde 31 Mart Vakasını müteakiben, 
3.500.000 liralık fevkalade bir bütçe verilmişti ki, bu
güne kadar bu fevkalade bütçede tayin edilen mu
hassasat, hemen kamilen sarf ve istihlak edilmiştir. 

Ondan mâdâ 1326, 1327, 1328 senelerine mahsus 
olmak üzere senevi 1.750.000 liralık bir fevkalade büt
çe verilmişti. Bununla gerek 1326, gerek 1327 sene
lerine muhassas olan mebaliğ tesviye edilmiş, 1328 
senesine muhassas olan miktarı da bittabi bu sene 
tesviye edilecektir. 

Bahriye Nezaretine, Meclisi Mebusan, 5 milyon 
liralık bir fevkalade bütçe vermişti. Bahriye Nezare
tine ilave edilen şu 5 milyon liralık fevkalade bütçe, 
şu şartla verilmişti ki, Donanma Cemiyeti tarafından 
ıdercedilen ianatın miktarı 5 milyondan ne kadar nok
san bir miktara baliğ olursa, o miktar ile 5 milyon 
lira arasındaki fark, Hükümetçe tesviye olunacaktır. 

Yani, verilmiş olan 5 milyon lira, tamamiyle Hü
kümet bütçesinden tediye edilecek mebaliğ demek de
ğil, Donanma Cemiyeti tarafından dercedilecek me-
baliğe Hükümet bütçesinden tediye edilecek mebaliğ 
ilave olununca yekûnu 5 milyon lira olacaktır ki, şim
diye kadar, efendiler, bu 5 milyon liraya mahsuben 
Hükümetçe tediyat ve taahhüdat olarak 1.640.000 lira 
ve Donanma Cemiyeti tarafından tediyat ve taahhü
dat olarak 2.748.000 lira ki, ceman yekûn 4.389.000 
lira istimal edilmiştir. 

Binaenaleyh, vermiş olduğunuz rakam, 5 milyon 
liralık fevkalade bütçeden henüz istimal edilmemiş 
740.000 lira kalmıştır. 

Tediyat ve taahhüdatın tefrikine gelince: 
1327 senesi nihayetine kadar Hükümet tarafından 

412.000 lira ve Donanma Cemiyeti tarafından 1 mil
yon küsur lira ki, ceman 1.618.000 lira tediye edil
miş ve 2.271.000ı küsur lira da hali taahhütte kalmış-
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gerek Yanya Vilayetlerinde birçok yolların inşaatına 
başlanıldı. Kendileri de teşrif ettilerse görmüşlerdir, 
eğer Meclisin tatilinden sonra oraya teşrif ederlerse 
göreceklerdir; ne kadar faaliyetle yolların inşaatına 
devam ediliyor. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bir şey arz 
edeyim: Aman Reşadiye yoluna benzemesin, rica 
ederim Nazır Beyefendi, 4.000 lira gitti, 3 kilometre 
yapıldı, köprüler yok, bir şey yok. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Şimdi ben
deniz orada Dahiliye Nazırının tetkikatı neticesi ola
rak tahsisatı verilen ve inşaata başlanılmış olan yol
lardan bahsediyorum ki, bunların devam edeceği ve 
sene nihayetine kadar o tahsisat dairesinde yapılaca
ğını size karşı müteahhidim. Eğer o tahsisat bitiril-
meyecek olursa, o vakit mesuliyeti kabul ederim. 
Evet, tahsisatın sarf edilmemiş olmasından mütevellit, 
mesuliyeti tahammül ediyorum. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — 
25.O0O lira da öbür Vilayetlere verseniz de onlar da 
geçinse, olmaz mı? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Keşke 
mümkün olsa. Bunlar, efendiler, gerek Dahiliye Nazı
rı Beyefendinin tetkikatı neticesinde ifraz edilen tah
sisat ve gerek esasen Nafıa bütçesinde mevcut olan 
tahsisata mütealliktir. 

Bunun haricinde olmak üzere, yine Rumeli Kıta
sında yol kumpanyaları ile ve turuk ve maabir şirket
leriyle akiedilmiş olan mükavelât mucibince Kosova, 
Manastır, Yanya, İşkodra Vilayetlerinde inşa olun
makta olan yollar da vardır ki, onlar da bu miktarın 
haricindedir. 

Eğer, efendim, biz bir sene zarfında Manastır, 
Yanya, İşkodra, Kosova turuku maabir ihîtiyacatı 
için hemen 600 bin liraya kari'b bir meblağ sarfeder-
se'k zannederim ki ahvali umûmiyye-i maliyyemi/i 
nazarı dikkate alarak bunu istiskar etmezsiniz. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Rica ederim, 
Anadoîuya da bakın. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Biçare Anadolu ne 
olacak? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Keygam 
Efendi! Anadoîuya da geleceğim. 

Efendiler, dün dahi arz etmiş olduğum gibi Da
hiliye Nazırı Beyefendinin Rumeliye seyahatları ne
ticesi olarak Rumeli Vilayatına vermiş oldukları tah
sisata mukabil, Anadolu Vilayetlerine de bir miktar 
tahsisat istediğini muvafık gördüm ve hiçbir kimse 
tarafından bir teklif vuku bulmaksızın daha Mebu-

tır. Bunların da, efendiler, 662.000 lirası, 1328 sene
sinde, 524.000 lirası 1329 senesinde, 516.000 lirası 
1330 senesi, 516.000 lirası 1331 senesinde, 241.000 li
rası 1332 senesinde tesviye olunacaktır. Bu da, sipa
riş edilmiş olan dridnotun muhtelif senelerdeki takaa-
sitinin mukabilidir. 

Boyacıyan Efendiden sonra Prizren Mebusu Ha
cı Destan Efendi beyanatta bulundular. Bu beyanatı 
ikiye tefrik ede'bilirim. Birincisi Arnavutluk'un umu
ru Nâfıasına dair, ikincisi, Devletin bütçesinde tasar
ruf vücuda getirmek için icra edilmesine lüzum gör
dükleri memurin maaşatı tenkihatına aittir. 

Efendiler, memleketin her kıtasının olduğu gibi, 
Arnavutluk kıtasının da pek büyük ve pek derin ih-
tiyacatı olduğunda ve belki de hakikatta Arnavutluk' 
ta daima zuhur etmekte olan iğtişaşatm memleketin 
imarı iktisadisinde yapılmamış olmasından tevellüt 
eylediğinde ve bunların bir an evvel vücuda gelme
sinde kendileriyle tamamiyle ittifak ederim. 

Fakat zannederim, şu son sene zarfında Arnavut
luk'ta icrasına tevessül ettiği şeyler, bu maksadı hu
sule getirmeye kifayet edecektir. Fakat, tevessül etti
ğimiz inşâat, gerek turuku maabir inşaatı ve gerek şi
mendiferler inşaatını kendileri de benimle birlikte 
tasdik edeceklerdir ki, az bir zamanda, yani hemen 
başlamakla neticesi istihsal olunması mümkün ola
bilen şeylerden değildir. 

Dahiliye Nazırının, Arnavutluk'ta vuku bulan se-
yahatları esnasında kendileri de biliyorlar ki, gerek 
Kosova, gerek Manastır, gerek Yanya ve İşkodra Vi
layetlerine, yalnız yollar için 200.000 lirayı müteca
viz bir tahsisatı munzamme ita ettiler. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bizim Li
va müstesna olmak şartıyla. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Sizin liva
yı bilmiyorum; bize de geçen sene Liva yapmak lüt-
funu verdi. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Neye yarar 
efendim? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Oraya da 
gelir. 

Bu suretle efendiler, Manastır Vilayetinin 24.000 
liradan ibaret olan turuku maabir muhassasatı âdiye-
si 50.000 lira ilavesiyle 74.000 liraya, Kösova Vila
yetinin. 17.000 liradan ibaret olan muhassasatı âdiye -
si 50.000 lira ilavesiyle 67.000 liraya, Yanya Vilaye
tinin 12.000 liradan ibaret olan muhassasatı âdiyesine 
50.000 lira ilavesiyle 62.000 liraya iblağ edildi ve bu 
suretle, gerek adi olarak ve gerek fevkalade olarak 
verilen tahsisat ile, gerek Kosova, gerek Manastır ve 
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sanı Kiram teşrif etmezden evvel bile lâzım gelen ev
rakı ihzar ederek yalnız Anadolu Vilayetlerine mah
sus olmak üzere 60 bin lira istedim. Eğer bu sene 60 
bin lirayı ve o vilayetlerin turuku hususiyyesi muka
bili olarak. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — 
600.0(00 lira mukabilinde. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) - - Müsaade 
ediniz de söyleyeyim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Üç 
Vilayete 600 bin lira. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Efendiler, 
bilirsiniz ki, yalnız para vermek yol yaptırmak için 
kifayet etmez. Para, yolu yapacak olan vesaitten bi
ri ve belki birincisidir; fakat onun yanında ikincisi 
de, üçüncüsü de vardır. O vesait tamamıyla müstah
zar değil iken, bütçenize istediğiniz kadar para koyu
nuz, o paraları sarf edemezsiniz. 

Şimdiye kadar emsaliyle mücerreb olduğu üzere 
bütçeye konulan mebaliğin bir kısmı mühimmi büt
çeyi kabartır, fakat turuku maabir inşaatına hizmet 
etmez. 

SALİM EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Müsaade 
buyurur musunuz Nazır Beyefendi? Bursa Vilayetine 
tahsis edilen 108 bin lirayı tamamiyle sarfetti, tahsi
satı munzamme istedi. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Onu da 
verdik. 

SALİ'M EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Böyle Vi
layetler de var. 

MEHMET CAVIT BEY (Devamla) — Yol tahsi
satından bahsettiğiniz vakit şunu da arz etmek iste
rim ki, bendeniz, Nafıa Nezaretine geldiğim vakit 
bütün Vilayetlerin geçen seneki tahsisatlarının yüzde 
kaçım sarfetmiş olduklarına dair bir istatistik talep 
ettim. Ve o istatistiği aldığım vakit maatteessüf gör
düm ki, şu veya bu esbab ve icraattan dolayı şimdi 
sebebini tetkik ve tamik etmek istemiyorum, şu veya 
bu esba'bdan nâşi Bursa Vilayetiyle Samsun Livasın
dan ve daha bir iki mahalden başka yerler, tahsisat
larını tamamen sarf edememişlerdi. 

ALİ GALİP EFENDİ (Karesi) — Esbabı, esba
bı? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Esbabı 
muhtelifesi var, onu izale etmek lâzım gelir. Mühen
disler tayin etmek lâzım geliyor. Vilayetlerde mühen
disler kâfi derecede değil. Vilayetlerde kâfi derecede 
olmadığı gibi memlekette kâfi derecede değil. Amele 
üeuratı fazla, amele yok. Bunların hepsi birbirine in
zimam eden şeylerdir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıtt) — Mü
saade eder misiniz? Eylülde tahsisat veriyorsunuz. Za
ten bizim memlekette Eylülde kış geliyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Bütçeyi 
de siz Eylülde veriyorsunuz, Siz bana «Eylülde tah
sisat veriyorsunuz» derseniz, ben de size bütçeyi ba
na Eylülde veriyorsunuz derim. N 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Muvakkat 
bütçeler yok mu? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Muvakkat 
bütçelerle bir aylık tahsisat veriyorsunuz, fazla bir 
şey verilemez. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Bu, mazeret 
değil. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Mazeret
tir. Bütçenin çıkmaması en büyük sebeplerden biri
dir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — İpti
da Nafıa Bütçesini koysanız ya. 

ABDULLAH SABRİ BEY (Bursa) — Rumeli'ye 
olduğu gibi, 200 bin lira da Anadolu'ya veriniz. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Nasıl olur ki, bir 
Vilayete 50 bin lira verilir de sonra koca bir Anado
lu'ya 60 bin lira veriliyor? 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Ru
meli'ye verdiniz. Anadolu'yu da düşündünüz, acaba 
Suriye'yi düşünmediniz mi? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Anadolu 
Kıtası dediğin vakit tabiî Suriye Kıtası da içindedir. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Ana
dolu'ya heyet gönderileceğini gazeteler yazıyor. Su
riye'yi ne vakit düşüneceksiniz? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Bendeniz 
burada Destan Efendi tarafından Arnavutluk hakkın
da vuku bulan beyanata cevap verirken zannederim 
ki, mübahasen'in mecrasını tebdil ettik. Buyurduğu
nuz cihetlerin hepsi Nafıa Nezareti Bütçesinin müza
keresinde ariz ve amik tetkik edilecektir. Hepiniz 
memleketimizin ihtiyacatmı söyleyeceksiniz. Ben de o 
ihtiyacata karşı ne yapabileceğimi size söyleyeceğim. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Me-
maliki Osmaniyyede Suriye Kıtasını da daima hatırı
nıza getirmelisiniz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Daima ha-
tınmızdadır. Hiçbir vakit hatırımızdan çıkmaz, bunu 
düşünmeyiniz. Memaliki Osmaniyyenin hiçbir kıtası 
hatırdan çıkmadığı gibi, Suriye Kıtası da çıkmamış
tır. -
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MEHMET CESRİ EFENDİ '(Trablusşam) — Fa
kat korkuyoruz, daha başka bir hal zuhur etmeden 
düşünülmesini istiyoruz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Ona şüp
he yok. Onda hiç endişe etmeyiniz. Destan Efendi, 
Arnavutluk şimendiferlerinden bahsettiler, bu husus
ta rekabet husule gelmeyeceği için, daha serbestçe 
idare-i kelâm edebileceğim. Buyurdular ki, eğer Hü
kümet, dört seneden beri Frizevik - İşkodra hattı 
hadîdîsini ve 'bir dal da Debre'ye uzatmış olsaydı 
bugün bu ahvalin ekserisi zuhura gelmeyecekti. 

Evet ben de kendileriyle ittifak ederim ki, eğer 
şimendifer yapılmış ve dallar uzanmış olsaydı bu 
ahval-i iğtişâşiyyenin hiçbirisi husule gelmeyecekti. 
Fakat şimendiferler ve dallar uzanması ve yapıl
ması bilirsiniz ki, birçok istihzarata taalluk eder. 

Evvelâ keşfiyyati iptidaiye lâzımdır. Saniyen, o 
keşfiyyât-ı iptidaiyyenin tetkikatı lâzımdır. Sâlisen, 
birden onları inşa edecek sermayedarlar lâzımdır. 
Bunların heyet-i mecmuası da zannederim ki za
mana mütevakkıftır. Bundan dolayıdır ki, talep bu
yurduğunuz veçhile iki üç sene zarfında arzu ettiğiniz 
şimendiferlerin yapılması mümkün olamamıştır. 

Dermeyan ettiğiniz şimendiferler yol gibi beş on 
bin, kırkbin, ellibin lira tahsisat ile yapılır şeyler de
ğildir. Sizin arzu ettiğiniz şimendiferlerin masarifi, 
hesâb-ı âdî ile dört beş milyon liraya vabestedir, 
dört beş milyon liralık bir masrafa Hükümetin doğ
rudan doğruya girmesi ihtimali olmadığından talib-i 
imtiyaz aramak ve o şimendiferlerin inşaatını imtiya-
zen temin etmek iktiza eder ki, Hükümet de bunu 
yapmıştır. 

Bugün Yanya, Manastır, İşkodra vilâyetlerinde 
dolaşan ve tetkikatı fenniyyeyi icra eden heyet-i hen-
desiyye mevcuttur. Heyet-i hendesiyye kendileriyle 
yapılan teçvik mukaveleleri mucibince muayyen 
olan müddet zarfında keşfiyyati ikmal ettikten sonra 
Hükümet o şimendiferleri suret-i kafiyede inşa et
meye azmeylemiş ve bunu siyasiyyat-ı iktisadiyyesi-
nin esaslı noktalarından biri olmak üzere telakki ey
lemekte bulunmuş olduğu için behemahal onların 
yaptırılması esbabına tevessül edecektir. 

Rumeli'de taa Sırp hududundan Merdare'den 
Yanyâya kadar diğer taraftan da Manastır'ın şarkın
dan ve garbından bir taraftan Bulgar hududuna diğer 
taraftan İşkodra'ya kadar olan mesafeleri ihtiva 
edecek olan hududun keşfiyyati icra edilir edilmez 
müzakerat-ı maliyesine girişilerek inşaları temin olu
nacaktır. 

Anadolu cihetine gelince: Dün de arz ettiğim ve 
yine bir rekabete vesile vermiş olmamak üzere tek
rar etmeye lüzum gördüğüm veçhile Anadolu'da da 
Karadeniz Havzasında bulunan hatlarla Ankara hat
larını Bağdat hatlarına raptedecek ve kezalik Anka
ra Havzasını Sivas Havzasına raptedecek olan hututun 
inşaası için şirketlerle sureti katiyye ve ciddiye ve 
seriada müzakereta devam edilmektedir. Müzakera-
tın hangi gün hitam bulacağını veyahut şeraitin ne
den ibaret olduğunu soracak olursanız onları izah 
etmek zamanı olmadığını söylemekle iktifa ederim. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — İş
te sözümü teyit ettiniz. Anadolu'yu Suriye'den tefrik 
ediyorsunuz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Anadolu' 
yu Suriye'den tefrik ediyorum sözünü bahusus bu 
mebhasta zikrettiğiniz takdirde rica ederim pek hak
sız çıkacağınızı düşününüz. Çünkü, memaliki Osma-
niyede Suriye kıtası kadar şimendifere malik olan bir 
kıta yoktur. •> 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Fa
kat ecnebi şirketleri elindedir. (Gürültü) 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Rica ede
rim Cesri Efendi. Müsaade buyurunuz, zira bu sö
zünüzle daha ince ve nazik bir noktaya temas ettiniz. 
Eğer memleketimizde yapılmasına lüzum görülecek 
şimendiferlerin mutlaka Osmanlı sermayesiyle yapıl
ması lüzumunu kabul ediyorsanız ve hükümetin bu 
lüzuma tebaiyyet etmesini mecburi buluyorsanız o 
vakit memaliki Osmaniye şimendiferlerinin bir asır
dan evvel yapılmayacağına emin olmalısınız. Mema
liki Osman iyenin bugünkü serveti, hali iktisadisi bu 
memlekette lâ-ekal 40 - 50 milyon lira sarfı icap eden 
bu teşebbüsatı muazzamanın Osmanlı sermayesiyle 
yapılmasına sureti kafiyede müsait değildir. Biz de 
arzu ederiz. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — 
Maksat o değildir. Her nasıl olursa olsun her şeyden 
evvel arzumuz Osmanlı şirketi tarafından yapılması
dır. (Gürültü) 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O halde 
ittifak ediyoruz demektir. Geçen gün burada Kalkan-
delen - Gostvar Şimendiferi müzakere edildiği esna
da arkadaşlarımızdan birinin sözüne karşı söylediğim 
veçhile size karşı da söylerim ki, eğer memleketimiz
de tanıdıklarınız arasında Osmanlı sermayedarları 
varsa memleketinizin teşebbüsatı mühimmei nafıasın
dan herhangi bir işi başlıbaşına deruhte eylemeyi mü
teahhit bulunurlarsa onları bendenize gönderiniz. Ba
zı mühim işler tevdi edeceğim. 
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MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — 
Pekâlâ, ama o suretle değil. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Destan 
Efendi şimendiferlerden ve yollardan bahseyledikten 
sonra bütçede tasarruf usulü getirmek için memurini 
devletin bin kuruştan fazla maaş alanlarından yüzde 
20 tenzilat icra edilmesini teklif ettiler. 

Bu mesele efendiler geçen sene de bu Mecliste 
mevzuubahis olmuş idi ve bizim de eski adetimizden-
dir. Ne vakit bu memlekette Maliye encümenleri te
şekkül etmişse, ne vakit memlekete yeni bir varidat 
temini esbap ve vesaiti düşünülmüş ise o vakit me
murların maaşatından yapılacak tenkihat ile bütçe
nin hakikaten tevazün edebileceği zannı hâsıl olmuş
tur. Bu, ekseriya memurların aldıkların maaşın neden 
ibaret olduğunu bilmemekliğimizden ve yüksek yük
sek maaş alanların adedi hakkında bir vukufumuz ol
mamasından neşet etmiş bir zehaptır zannederim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — İki 
senedir bütçenin müfredatsız gelmesinden ileri geli
yor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Bütçenin 
müfredatsız gelmesi hakkındaki itirazı kabul etmem. 
İki senedir kaffei müfredatıyla, en ufak teferruatına 
varıncaya kadar gönderilmektedir. Müfredatın bütçe
de bulunması beyhude masarif ihtiyar etmemek için 
Encümence o müfredatın yeniden tab ve tevzi edil
mesi lüzumu hissoluntmdığındandır. 

Efendiler, geçen senek i beyanatımda memurini 
devleti altı sınıfa taksim etmiştim. Müsaadenizle o 
sınıfları size de arz edeceğim. Birisi, bin kuruşa ka
dar maaş alan memurlar. İkincisi bin kuruştan iki-
binbeşyüz kuruşa kadar maaş alan memurlar, üçün
cüsü, ikibinbeşyüz kuruştan beşbin kuruşa kadar maaş 
alanlar, dördüncüsü beşbinden yedibinbeşyüz kuruşa 
kadar maaş alan memurlar. Beşincisi yedibinbeşyüz-
den onbi nkuruşa kadar maaş alanlar. Altıncısı da 
onbin kuruştan yukarı maaş alan memurlardır. 

Efendiler onbin kuruştan yukarı maaş alan memu
rin bütün memaliki Osmaniyede 69 kişidir. Yedibin-
beşyüzden onbin kuruşa kadar alan 29 kişi var. Beş
bin kuruştan yedibinbeşyüz kuruşa kadar maaş alan 
231 kişi var. İkibinbeşyüz kuruştan beşbin kuruşa ka
dar maaş alan 1 150 kişi var. Bin kuruştan ikibinbeş
yüz kuruşa kadar maaş alan 6 600 kişi, yüz kuruştan 
bin kuruşa kadar maaş alanlar da 70 bin kişi vardır. 

Sizin de kabul ettiğiniz veçhile maaşlardan tenzi
lat icra edecek olursak 70 bin kişiden tenzilat icra 
etmeyeceğimizden geride kalan üç, dört bin kişinin 

maaşlarından yüzde 20 hesabıyla yapacağımız tenki
hat ve tenzilatın merhem olacağını zannetmem. Bun
ların içinde yalnız zabitanı berriye ve bahriye yoktur; 
onlardan başka hepsi mevcuttur. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Tekaüt
ler? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, te
kaütler yoktur. Memurini Devletin hepsi dahildir. 

Yusuf Beyefendi müfredat bütçesinden ve Cidde -
Mekke Şimendiferinden bahis buyurdular. Müfredat 
bütçesi hakkında şimdi maruzatta bulundum. Cidde -
Mekke Şimendiferinin inşası için lazım gelen tahsi
sat bütçeye konulmuştu, fakat maatteessüf ahvali har
biye dolayısıyla o inşaata devam etmek mümkün ola
madı. 

Bundan dolayı teehhür etmiştir. İnşallah harp 
mündefi olunca - hükümetçe en evvel yapılması la
zım gelen ve sarf edilen paranın üç dört mislini temin 
edecek olan bir şimendifer varsa o da Cidde - Mekke 
Şimendiferidir. - O da derhal yapılacaktır. Bunu yap
mak memleketin menafii siyasiyesi, iktisadiyesi ve 
umumiyesi iktizasındandır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Mekke ile Medine arası yok mu? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O, ayrı
dır. Sonra, Drama Mebusu Rıza Beyin beyanatı ile 
bize taalluk etmekliği, bir aile meselesi olduğu için 
onun hallini yine aileye terkediyorum. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çaml(k) — Siz de o 
ailedensiniz. 

MEHMET CAVİT BEY (UG vali •ila) _ Yok, 
sözüm Encümen ailesine aittir. Mesele de Encümen ai
lesine ait olduğu için oraya terkediyorum. 

Hasan Fehmi Efendi Biraderimizin beyanatı hak
kında uzun bir şey söylemeyeceğim. Bir taraftan Dev
letin kapitülasyonlarının bir an evvel kaldırılması te-
menniyatmdan bahsettiler, diğer taraftan da ahvali 
harbiye hakkında Sadrazam Paşa'nın bazı beyanatta 
bulunmasını talep ettiler. İkinci sual bendenize ait 
değilse de ahval-i harbiye hakkında beyanatta bulun
mak için zannederim ki zaman müsait değildir. Ma
mafih Hariciye Bütçesinin esnayı müzakeresinde ah
val-i umumiyye-i siyasiyyemiz hakkında ve Devletler
le olan münasebatımıza dair beyanatta bulunabilir. 
Arzu buyururlarsa o zaman Hariciye Nazırı Beyefen
diden yahut Sadrazam Paşa Hazretlerinden sorabilirler 
ve onlar da söylemek mümkün olan şeyleri söylerler 
ve söylemek mümkün olmayan şeyleri de ileride söy
lemek üzere saklarlar. 
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Adlî, hukukî, malî, iktisadî kapitülasyonlara ge
lince : Şüphe yok ki, bunun azabını, ıstırabını ve bu
nun tedvin-i muamelat-ı Hükümet için nasıl kuvvetli 
bir bağ teşkil ettiğini biz de sizin kadar takdir ederiz 
ve işin içinde bulunmak ve ekser işlerimizde bu müş
külat karşımıza çıkmak hasebiyle bunların bir an 
evvel kalkmasını biz de sizin gibi arzu eyleriz ve bu 
temenniyatı izhar eylemekten hiçbir zaman geri dur
madığımız gibi hatta bunun yalnız temenniyat halin
de kalmayarak daha ileriye gitmesini, fiiliyat ve tat
bikata gelmesi ve bilhassa iktisadî ve malî cihetlerine 
ait olan aksam için temenniyatta kalmayarak ciddi 
bir surette fiiliyyat ve tatbikata girmesi için Hükümet 
daima resmî, gayr resmî ve hususî türlü türlü te-
şebbüsatta bulunmaktadır ve memleketin ahval-i 
umumiyyesi iyileştikçe memleketin her arafında em
niyet ve asayiş, inzibat tamamıyla müesses bir hale 
geldikçe mahkemelerimizde ihkakı hak keyfiyyeti sü
ratle ve suhuletle icra ve tenfiz olundukça, imarat-ı 
iktisadiyye yolunda Hükümet süratli ve metin adım
larla kat-ı mesafe ettikçe gerek hukukî, gerek iktisa
dî ve malî olan bu imtiyazat-ı atikamn, hatta kendi 
kendine, meydandan kalkacağına şüphe etmemeliyiz. 
Muavenet ve muzahereti başkalarından istemekten ise 
kendi kendimize muin ve zahir olmalıyız ve bilmeli
yiz ki kendi kendimize ifa edeceğimiz hizmeti bize ne 
kadar muhik olursa olsunlar başka hiç kimse ifa ede
mez. Bu yolda elbirliği ile gidersek memleketin muh
taç olduğu ittihat ve ittifak dairesinde şu veya şu ve
sait ve tedabire tevessül edersek emin olunuz ki he
pimizin arzu ettiğimiz gayelerin hepsi tahassül eyleye
bilir. İşte Hasan Fehmi Efendi Biraderimizin beyana
tı hakkında da söyleyeceğim sözler bundan ibarettir. 

Halit Berazi Efendi kürsüde bütçeden değil, Trab-
lusgarp meselesinden bahsettiler. Tekrar etmeye ha
cet göremem. Trablusgarp ve muharebe-i hazıra hak
kında kendileri ve bütün Heyet-i Mebusan ne fikir
de ise, bütün millet ne fikirde ise Hükümet de o fi
kirdedir. Hükümet Meclisinizde bu babda birçok de
falar beyanatta bulundu ve icap ederse yine be
yanatta bulunur. Bütçe mülamesesiyle bu beyanatı 
tekrara lüzum görmüyorum. 

Sezai Beyefendi hakikaten bir milletin terakki-
yat-ı müstakbelesini vücuda getirecek esbab ve neta-
yiç neden ibaret ise onları birkaç cümle ile ihtisar ve 
ifade ettiler. Vesait-i inzibatiyyeye şiddetle muhtaç ol
duğumuzu, Devletin siyaset-i umumiyyesini milletin 
maddî bir surette terakki ettirecek şeyleri görmek 
istediklerini dermeyan ve umur-u nafıadan, umur-u 

ziraattan her şeyden mukaddem ahval-i sıhhi yy enin 
temini lüzumundan bahsettiler, Sözlerinin kâffesini 
benimseyerek zikrediyorum ve kendileriyle tamamen 
müttehit ve müttefik olduğumu beyan etmekle müf-
tehir oluyorum. Hakikaten bizim memleketimizin ve
sait-i inzibatiyyeye şiddetle muhtaç olduğu azade-i 
beyan-ı iştibah bir keyfiyyettir. Memleketin ötesin
de berisinde arada sırada zuhur den ahval-i gayri 
münasebe o vesaitin fıkdanından neşet ediyor. Ah
val-i inzibatiyyenin müessesiyyeti, mükellefiyyeti de
ğil yalnız bu netayici tevlit etmek suretiyle memleket
te herkese kanun korkusu vermek suretiyle de mad
dî manevî ve ahlakî bir hizmet ifa eyleyecektir. Fa
kat, kendileri de benimle beraber teslim ve tasdik 
ederler ki, Meşrutiyetin iptidasından bugüne kadar 
asayiş ve inzibatı temin için çok fedakârlıklar edil
miştir. Mazide meşrutiyyetten evvelki bütçelerde jan
darma bütçesinin miktarı ile bugün sarfedilen me-
baliğ arasında dört-beş yüz bin liralık bir fark mev
cuttur. Her sene Devlet istitaatı dairesinde hem bu 
yekûnu tezyit etmeye, hem de istihdam edeceği jan
darmaların yalnız kemmiyyetlerini değil keyfiyetleri
ni dahi nazarı dikkate alarak o yolda hakiki inzibat 
ve asayiş memurlarını intihab eylemeye çalışmaktadır. 
Fakat bu koca memleketin nasıl istersiniz ki onlar
daki mürettebat-ı hazıra ile asayiş ve emniyeti tama
men muhafaza edilebilsin 

Efendiler, hatta mevcut olan 1.300.000 lirayı defa
ten 3 milyon liraya iblağ edecek olsanız böyle geniş bir 
sahavet göstererek Hükümete lazım gelen tahsisatın 
haddi azamisini verseniz bu tahsisatı sarfa muktedir 
olan hangi hükümettir? Nerede efrad-ı mualleme, ne
rede tahsil görmüş, asayiş ve inzibatın ne olduğunu 
anlamış, asayiş ve inzibatın mana-yı hakikisi halkı 
tenkil etmekten ibaret olmadığım ruhiyle duymuş 
adamlar nerede? Bu adamları bulmadığınız takdirde 
vereceğiniz tahsisatı ya heder etmiş, yahut istimal 
edilemeyecek bir halde bütçenin kâğıtları içinde sakla
mış olacaksınız. 

Yavaş yavaş memleketimizde asayiş ve inzibat or
dusu, hem kemiyyetçe, hem keyfiyyetçe ihtiyaca ki
fayet edecek dereceye varacak, başka memleketlerde, 
ya hiç veyahut az emsali görüldüğü gibi, dahilî ahval 
için ordular kullanılmayacak. Dahilî ihtilalat ve itişa-
ğat, münasebetsizlikler, karışıklıklar onları teskin et
mek, onları itfa etmekle mesul olan jandarmaların 
himmetiyle bastırılacak ve ordu yalnız memleketin 
düşmana ve harice karşı muhafızı olmak, vatanın ha
rice karşı sıyanetkân olmak suretiyle mevkiini muha-
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faza edecektir. Fakat bunun için de, her şey gibi, 
zamana, esbab ve vesaitin husule gelmesine ihtiyaç 
vardır. 

Devletin siyaset-i umumiyyesinde milletini madde
ten terakki ettirecek şeyleri Maarifi, Umur-u Nafıa 
ve Sıhhiyyeyi görmek istediklerinden bahis buyurdu-
lar. 

Efendiler, hakikaten Umur'u Nâfıa, Umur-u Maa
rifte biribirine daha yakın bir zaman, biri uzadıkça 
bir mazi itibariyle bu memleketi her veçhile yükselt
meye, bu memleketin seviyye-i maddiyye ve maneviy-
yesini, ruhunu, kalbini her şeyini ila etmeye ve inki
şaf ettirmeye yarayacak olan vasıtalardandır. Mem
leketin muntazam, metin, iyi düşünülmüş bir siya
set-i Maarifi, yine memleketin iyi düşünülmüş hu-
dud-u esasiyyesi kamilen çizilmiş ve nezaretlerde vu-
kubulacak her türlü tahavvülat ve inkılaba tın tesi
satından azade kalacak surette tertip edilmiş bir Na
fıa programı mevcut olmalıdır. Böyle bir siyaset ve 
program sayesinde maddî kısmı için daha yakın, ma
nevi kısmı için daha uzak bir müddet zarfında mem
leket matlup olan mertepeyc yükselir. Maddeten daha 
yakın bir zamanda, manen daha uzak bir zaman di
yorum. Çünkü, Maarif için vukubulacak sarfiyatınız 
kamilen semerebahş olan sarfiyyattan ise de, herhal
de onun netayiç ve semaratmı iktitaf etmek için hiç 
olmazsa bir rubu asır beklemek lazımdır. Bu hiç ol
mazsa kamilen yetişmiş, terbiyye-i cidede almış asr-ı 
hazırın tamamiyle icabat ve ilcaat-ı ruhiyyesini duy
muş bir neslin vücude bulmasına vabestedir. Sonra o 
*-. , .c- l in rr/»rr»'U t - p n r l ' i c trt in o l r l ı m t^Mrin.QI- i l p . I/A rrp»rp»V H i -

»erlerine vereceği telkinat iledir ki, memlekette ha-
yat-ı dimağiyyesi, seviyye-i ahlakiyyesi, seviyye-i zih
ni yyesi yükselmiş nesiller vücuda gelecektir. Memle
ketimizde o neslin bir an evvel husule gelmesine ve o 
nesli husule getirmek için lazım gelen her nevi esbab 
ve vesaite tevessül edilmesini ve bunun için vukubula
cak sarfiyyatm ibzal edilmesine ben de sizinle beraber 
taraftarım. Yalnız temenni ederim ki, ibzal edilecek 
olan sarfiyyat bir nesli müstakbelin vücuda gelmesine 
hadim olacak sarfiyyat olsun. 

Umur-u Nafıaya gelince1 

Efendiler, onun semeratını daha evvel iktitaf ede
ceğinize şüphe etmeyiniz. Bugün ekeceğinizi yarın 
(biçmek için Umur-u Nfıaya tahsisat veriniz. Bugün 
yapacağınız bir liman, bugün açacağınız bu yolun 
bugün inşaasma başlayacağınız bir şimendifer bir, 
iki, üç sene sonra verdiğiniz resülmâlin faizini ve 
sıermeyesini değil, bazan doğrudan doğruya değil, 

bazan görünür surette değil; fakat daima görünmez 
surette ve fazlasİyle iade edeceğine iştibahınız otlma-
sın. 

'Hükümetin bugün size arz edebilirim ki, on sene 
zarfında memleketin her tarafında şimendifer liman, 
irva ve İska ameliyyatı itibariyle Hükümetin yapa
cağı şeylerin neden ibaret olduğu hemen tamamiyle 
tâyin edilmiştir. Bu muhtelif ameliyatın mucip ola
cağı masarif tâyin edilmiş ve masarifin faiz ve re-
sülmâll mürettebatının tesfiyyesi bütçemize giran ge
lecek bir mertebede olmadığı görülmüştür. Ümit 
ederiz ki, memleketimizde ahval-i umûmiyye o te-
şebbüsatm bir an evvel mevkii fiile gelmesine mey
dan verecektir ve o zaman hakikaten bugün görün
meyeni fakat memleketin her tarafında filizlenmeye 
başlamış olan faaliyyet-i iktisadiy yenin neticesi da
ha parlak surette göze çarpacaktır. 

Şu sırada Nafıa bütçesinin müdafii sıfatıylle bu
rada bulunmamakla beraber emin olunuz ki, bugün 
memleketimizin ekser cihetlerinde uzun bir maziyye 
değill, hattâ geçmiış bir iki sene evvele nispetle bile 
daha fazla bir faaliyyet-i liktisadiyye vardır. Çünkü, 
o geçen bir iki sene devirleri hazırlık devirleriydi. 
Eğer o zamanlar hazırlanmamış ollsaydı bugün bu 
faaliyyeti göremezdiniz. 

Bazıları hazırlarlar, sonra bazıları da o hazırla
nan şeylerin meyvelerini alırlar. Bu biraz tâlli mese
lesidir. Biz, başkalarının bizden evvelkilerinin hazır
ladıklarından istifade ettiğimiz gibi, inşallah bizim 
hazırlayacağımız şeylerden de bizden sonra gelecek 
olanllar istifade edecekler. 

Sezai Beyefendi Hazretlerinin umur-u sıhhiyye 
hakkındaki beyanatlarına bilhassa iştirak ederim ve 
Hükümetin bu hususta ilk adım olmak üzere Dahi-
üyye Nezâretince bir Sıhhhiyye Müdiri'yyet-i Umû-
miyyesi teşkiline taşebbüs edilmiş olmasını nazar-ı 
dikkate almalarını rica ederim. 

Evet, filhakika teşkilât bir gaye değildir, bir va
sıtadan ibarettir ki, o vasıta hüsnü istimali edilirse 
bizi matlup olan gayeye götürür. Hüsnü istimal 
edilmezse âkim kalır; fakat ümit ederiz ki, yapılacak 
teşkilât en büyük hakikati bugün memleketimizde 
kendilerinin pek elim bir surette tasvir ettikleri; fa
kat maatteessüf herkesin göremediği bir hakikati 
müzmin hastalıkların bazı alelade emrazın bu zaval
lı memleketin zavallı ahalisi üzerinde her sene vücu
da getirdiği vefiyat-ı külliyyenin miktarını herkesin 
nazarında kabil-i inkâr olmayacak surette göstere
rek, hem Hükümeti tedabir-i vâfiye ittihazında daha 
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şiddetle davranmağa, hem de efradı ahaliyi kendi 
hıfzıssıhhat-ı hususiyyesini muhafaza için lâzım ge
len tedabiri İttihaz eylemeğe mecbur kılacaktır. 

Herhalde Hükümetin bu hususta yapılması lâ
zım gelen fedakârlığı yapmaktan çekinmeyeceğinde 
şüphe etmeyiniz. Çünkü, bütün servetlerin fevkinde 
dlan bir servet varsa, o da nüfus servetidir, istediği
niz kadar vegir topraklara, istediğiniz kadar meb
zul madenlere malik olunuz, memleketinizin her ta
rafında inşa edilmiş şimendiferler, açılmış turuk-u 
maalbiriniz olsun, nehirleriniz, ırmaklarınız üzerinde 
vapurlar bulunsun; fakat onları işleyecek kollar, el
ler ve bacaklar mevcut olmadıkça yapacağınız bü
tün bu imarat ve ıslahattan memleket için bir fayda 
hâsıl olmaz. 

Bundan dolayı arzu ederiz ki, her servetin fev
kinde olmak üzere memleketimizin lâyızal bir serve
ti olmak lâzım gelen nüfus-u serveti muhafaza edil
sin ve onların ahvali sıhhiyyesi her türlü harici te-
sirattan masun bir hâlde bulunsun. İşte kendilerinin 
müdafaa ettikleri fikir ve hisse tamamiyle iştirak 
ediyorum. 

AHMET MAHİR EFENDİ .(Kastamonu) — Ha
san Sezai Beyefendi, bir şey söylemek istiyorlardı. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Sezai 
Beyefendi, Umur-u Nafıa ve Sihhiyye hakkındaki 
beyanlarından sonra devair teşkilâtı meselesini mev-
zubahs ettiler ki, bu babda maruzatta bulundum. Ba
zı dairelerimizde bugün arzu ettikleri teşkilât mev
cuttur. Her dairede mevcut olduğunu iddia edemez-
sem de, bazı dairelerimizde nazırlara işleri hazır ge
tirecek fiş miş getirecek derecede teşkilât yapılmış
tır ve Nazırlar hakikaten kendilerine kalemlerden, ko
misyonlardan, devairden gelen işlerin dosyaları tama
miyle tetkik edilmiş, bütün evrakı, bütün muame
lâtı mütalâa edilmiş olarak geldiğini görmektedirler. 
Elbette diğer dairelerimizde yavaş yavaş kendilerinin 
arzu ettikleri hüsnü netice hâsıl olacaktır. 

Mehmet Misbah Efendi tütün meselesinden bah
settiler ve Mısır Hidiviyyetinin Yunanistan tütünle
rinden aldığı resmin bizden aldığı resimden dûn ve 
bunun memleketimiz tütünlerinin ihracına mâni ol
duğunu söylediler. Bu mesele Meclis-i Mebusanda 
daha dört sene evvel mevkii müzakereye konmuştu. 

Mısır Hidiviyyetiyle Yunan Hükümeti arasında 
mevcut olan ticaret mukavelesi mucibince ve Yu
nan tütünlerinde mevcudiyetini arz ettikleri bir has
sadan dolayı onlardan daha dûn bir ithalât resmi alın
makta, bizim tütünlerimizden de daha ziyade bir re

sim alınmaktadır. Şaban Beyefendinin sözlerini son
raya bırakarak, Galip Beyefendi hakkında birkaç söz 
söyleyeceğim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Müsaade buyu
rursanız, iki sual daha irad edeyim. («Söyledin» sa-
daları, gürültü.) 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O kadar 
sordunuz ki, burada oniki sual var Galip Bey. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Söyle
sin. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Galip 
Beyefendi nîm muhalif yahut müstakil bir mebus 
olmakla beraber, Hükümetin beyanatına iştirak ettik
lerini, ne tenkis-i sarfiyyat ve ne de tezyid-i varidat 
cihetiyle bütçenin tevazün-ü tava olmayıp, ancak 
istikraz suretiyle mümkün olduğunu;; fakat sinin-i 
âtiye için buna razı olamayacaklarını beyan ettiler. 
Eğer iyi anlamış isem - kendileri masarif-i umûmiy-
yemizin kat'iyyen tenezzüle mütehammül olmadığını 
dermeyan eylediler ki, bendeniz de zannederim bu 
beyanatta bulunmuştum. Hakikaten ahalinin arkasına 
bugün tahmil etmekte olduğumuz bârın ağırlığı na-
zar-ı dikkate alınırsa, ahval-i fevkalâde istisna edilmek 
şartiyle, bilhassa en büyük varidat veren Ağnam, 
Aşar gibi vergilerin yüzdesinde tezyidi mümkün ol
madığında yine sizinle müttefikiz. Yalnız bunları 
kabul ettikten sonra en kolay işin istikraz olduğunu 
dermeyan ettiler ki, bu sözlerine cevaben ben de en 
güç vasıta bu olduğunu söyleyeceğim. İstikraza 
karar vermek belki kolay bir şeydir, bunu Bütçe Ka
nunu içine koymak da kolaydır;; fakat bir istikraz 
akdinin muhad olduğu niçe nice mesail-i iktisadî, ma
lî bazan siyasî mesail vardır ki, onun akdini, hattâ 
'küçük bir miktarının akdini bile pek müşkil kılar. 
Onun için, Maliye nazırları istikraz kararlarını ver
dikleri vakit çok düşünürler. Aklı başı yerinde olan 
her Maliye Nâzın - meğer ki bir dalâlet-i dimağiyye-
ye uğramış olsun - eğer elinde açığını kapatmak için 
vesait-i saire varsa onları tercih eder ve kat'iyyen 
istikraz cihetine yanaşmaz. 

iBundan sonra Galip Beyefendi amele yevmiye
sinden, tütün ziraatından ve Temettü Vergisinden, 
Bedel-i Nakdiden, Ağnamdan bir kısmı da ihtimal ki 
Varidat Bütçesinde bahsedilmek lâzım gelen vari-
dat-ı saireden bahseylediler. Kendilerine şunu kısaca 
arz ederim ki, Temettü Vergisinin adaletsizliği, mü
savatsızlığı hepimizce malum bir keyfiyettir ve bu 
Adaletsizliği izale etmek içindir ki, Hükümet bir 
lâyiha-i kanuniyye tertip etmiş, Şûrâ-yi Devlet de 
derdesti tezekkürdür, müzakeresini de ta tacil ediyor. 
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İnşallah bir an evvel müzakere ediilr, Meclise 
senevi 1,5 milyon liralık varidat temin etmek suretiy
le de biz o kanunun bir an evvel çıkarılmasını te
menni ederiz. 

ALİ GALİP BEY ^(Kayseri) — Teşekkür ederiz. 
Bendeniz de bu maksatla temenni etmiştim. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Ağnam 
vergisi hakkında da yapılmış bir lâyiha-i kanuniyye 
vardır, encümende derdest-i tezekkürdür. İnşalalh o 
da tetkik olunur çıkar. Tütün meselesi de kendilerini 
ziyadece işgal etti ve tütünün istikbalde ne suretle 
idame edileceğinden bahsettiler. 

Bendenizce o meselenin pek zamanı değildi; fa
kat madem ki zamanı müsait görerek beyanatta bu
lundular, kısaca birkaç söz de ben ilâve edeyim. Dün, 
arz ettiğim gibi tütün hakkındaki lâyiha-i kanuniyye 
Şûrayı Devlette derdesti müzakeredir. İhtimal ki bu 
hafta içinde Meclis-i Mebusana takdim olunacak
tır. O lâyiha buraya geldiği zaman üç gün, beş gün 
devam etmek üzere medîd bir müzakere cereyan ede
cektir. Bütün memleketin ve mebusanımızın Heyet-i 
Umûmiyyesinin en ziyade alâkadar olduğu bir mese
le olmak cihetiyle müzakeremiz çok devam edecektir 
ve bilhassa bendeniz istirham edeceğim ki, o müza
kerelerde zaman kazanmak için bir kısmını da gece
lere hasrederek tütün meselesinde Hükümetin bir 
fikri var. Hükümetin fikrini kabul etmek veya buna 
muhalefet etmek Mebtısan-ı milletin daima elinde
dir. Biz size Devlet inhisarını teklif ettiğimiz vakit 
siz de kanaat-ı vicdaniyyenin tesiriyle bize bandrol 
usulünü teklif edecek olursanız elbette burada mü
zakere ve münakaşa edilir. Yalnız şurasını arz etmek 
isterim ki, Hükümetin tetkikatı gayet uzun tetebbuat 
üzerine müessestir. Üç dört senedir bu mesele üze
rinde tetkikat icra edilmiştir. Heyet-i Hükümeti bil
miyorum; fakat ben Maliye Nâzın sıfatıyla müesses 
bir kanaatim var, o kanaati tahlil edecek delâil ve 
berahine tesadüf edeceğime itimadım yoktur. Eğer bu 
delâil ve berahini gizlerseniz ve eğer bu memlekette 
ahval-i umûmiye-yi maliye itibariyle, ziraat itibariy
le, ticaret itibariyle bandrol usulünün inhisarı Dev
let usulüne müreccah olduğunu ispat edecek delâil ve 
berahin getirmeye muvaffak olursanız onları da ka
bul edeceğime şüphe etmeyiniz. 

Yalnız kanaatimi şimdiden arz etmek istiyorum. 
Benim kolay kolay tezelzül etmez bir kanaatim var 
ki, o kanaatımda inhisar-ı Devletten başka varida
tımızı tezyide hizmet edecek bir usulün adem-i mev

cudiyetidir. Fakat, sırası geldiği zaman onu daha 
ziyade müzakere edeceğiz. Yalnız bu bahiste bir sö
zünüze itiraz etmek arzu ederim ki, o da Reji Şirketi 
hakkındaki beyanatınızdan, ben tabiî burada Reji 
Şirketinin müdafii hukuku değilim, fakat memle
kette rüşvet alan adamları muaheze etmezsiniz de 
ikramiye verenleri ikramiye verdiklerinden dolayı 

• muaheze edecek olursanız zannederim ki doğru bir 
harekette bulunmuş olmazsınız ve mazide reji ida
resinin memlekete yapmış olduğu fenalıklar mevcut 
ise o fenalıkları idarece affettiğiniz kadar memleke
tin ahval-i umûmiyyesine de atfetmeniz icap eder. 
Kalbi temiz ve alnı açık olanları teşvik edebilecek 
hiçbir kuvvet mevcut değildir. 

İkramiye ile aldananlar kalpleri çürük olanlardır. 
(Alkışlar) Namus ve istikametleri sağlam bulunan
ları o tarik-i namus ve istikâmetleri sağlam bulunan-
bir ikramiye ne bir para kuvveti mevcuttur. Bunu 
düşünürseniz bu veya bu suretle hareket eden me
murları hareketlerinden dolayı tahtie, muaheze ve 
icabında tecrim etmeye hakkınız olmadığını teslim 
etmeye vicdanınız rıza vermez zannederim. 

ALİ GALİP BEY ı(Kayseri) — Müsaade buyu
rur musunuz efendim, zaten bendenizin o ikramiye 
alanların tecziyesinden bahsetmeye sadet müsait de
ğildir; bir. İİkincisi de, zannederim insanlar arasında 
buyurduğunuz derece-i fazilete mâlik olanlar da o 
kadar çok değildir. 

MEHMET CAVİT BEY ,(Devamla) — Elham-
dülüllah bugün memurlarımızın kısm-ı âzami böyle
dir. 

Efendiler, sözümü bitirmek için Şaban Beyin be
yanatına geçiyorum. Şaban Beyefendi bütçe müna
kaşası esnasında Devletin varidat-ı umûmiyyesinin 
vücuda gelen tezayüdün yalnız suiistimalatın menin
den mütevellit bir tezayüt olup servet-i umûmiyyeyi 
milletin terakkisinden mütevellit bir tezayüt olmadı
ğını söylediler ve gayet şayanı iftihar bir lisan ve 
eda ile eğer bana aksi için "teminat verilecek olursa 

müteselli olurum buyurdular. Evet, ben de kendile
riyle beraber teslim ederim ki, üç dört seneden beri 
Devletin varidat-ı umûmiyyesinde vukua gelen teza
yüdün tamamı değilse de kısm-ı âzami suiistimalin 
meninden vücuda gelmiş bir tezayüttür ve bir Hükü
metin zannederim ki ilk icraatı bundan ibaret ol
mak lâzım gelir. 

Tahsil-i varidatında suiistimalatı mevcut olan ve 
bu suiistimalatı tevali eyleyen memleketler nihayet 
bir gün o varidatın menbaını kurtaracak bir hale ge-
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lirler ve o memleketlerde mükellefin Hükümete kar
şı olan vazifelerinin mahiyetini takdir etmekten ila-
nihaye âciz kalırlar. 

Onun için Hükümetin matmah-ı nazarı iptida 
ahaliye vazifesini öğretmek ve tahsil-i tekâlif hususun
da mevcut olan uygunsuzlukları suiistimalleri men 
eylemek olmuştur. Fakat memleketimizde servet-i 
umûmiyyenin tezayüt etmediği, hem hiç tezayüt et
memekte olduğu iddiasını da pek doğru bir iddia 
olarak kabul edemem. Bir memlekette servet-i umû
miyyenin tezayüdünü tayin etmek üzere tabiî erkam-ı 
ihzariyyeye ihtiyaç vardır ki, 'bilirsiniz biz henüz 
bunlardan mahrumuz. 

Memleketimizin servetinin ne hal ve raddede ol
duğunu bize gösterebilecek istatistiklerimiz maateessüf 
mefkuttur. Fakat, milletlerin servelterinin dahi insan
ların iratları gibi birtakım alâim-i hâriciye ile, birta
kım zevahir ile az çok tayin edilmesi ihtimali var
dır. Bir memlekette sarfiyat ve istihlâkâtın ziyadeliği 
ve memleket ahalisi müsrif olmamak şartıyla o mem
leketin sarfiyyat ve istihlakât-ı umûmiyyesinin ziya
deliği o memleketin refahiyyetinin ziyadeliğinin bir 
keyfiyyetidir. 

Bir memlekette sarfiyat ve istihlâkât-ı umûmiy
yenin tezayüdü buna delil olduğu gibi şimendiferle 
icra olunan nakliyat eşhasın ve nakliyat-ı eşyanın 
tezayüdü de yrtıe o memleketin servet-i umûmiyyesi
nin ve refah iyyesinin bir delili gibi gösterilmek lâzım 
gelir. Bir memlekette her sene darp olunan meslûkâ-
tın miktarı 'kezalik bir dereceye kadar o memleketin 
servet-i umûmiyyesi, ahval-i iktisadiyyesi hakkında 
bir fikir vermeye medar olabilir. Zat-ı âlinize güm
rüklerde vuku bulan ithalâtın tezayüdü hakkında 
dünkü maruzatım ile şimdi de şimendiferler varidat-ı 
umûmiyyesindeki tezayüt hakkında vuku bulacak 
maruzatım ve kezalik memleketimizde şu üç dört se
nede darbölunan meskukât hakkında arz edeceğim. 

İstatistik serveti umûmiyyemizde bir eseri terakki 
mevcut olduğunu göstermeye kifayet edecektir zanne
derim. Yalnız memalik-i Osmaniyyenin muhtelif vi-
lâyatında bulunan şimendiferlerin 1324 senesiyle 
1327 senesi arasındaki varidatlarının erkamım irae 
edeceğim. 

Şark şimendiferlerinin varidatı 1324 senesinde 
675 bin lira iken 1327 senesinde 748 bin liraya baliğ 
olmuştur. 

Aydın Şimendiferlerinin 333 bin lira iken 411 bin 
liraya Mersin - Adana Şimendiferlerinin 50 bin lira 
iken 77 bin liraya Yafa - Kudüs Şimendiferlerinin 

48 bin lira iken 69 bin liraya, İzmir - Kasaba şimen
diferlerinin 196 bin lira iken 218 bin liraya, Haydar
paşa - Ankara şimendiferlerinin 232 bin lira iken 
407 bin liraya, 

Eskişehir - Konya şimendiferlerinin 104 bin lira 
iken 211 bin liraya Selanik - Manastır Şimendifer
lerinin 144 bin lira iken, 152 bin liraya Selanik -
Dersaadet iltisak hattının 125 bin lira iken 204 bin 
liraya baliğ olmuştur. 

Velhasıl memalik-i Osmaniyyenin bütün şimen
diferlerinde nakliyatın miktarı tezayüt etmiştir. Nak
liyatın miktarı tezayüt etmek için ithalatın veya ih
racatın yani mübayaatın veyahut satılan şeylerin 
miktarı tezayüt etmek lâzımdır. Satın alınan şeylerin 
miktarı artmış ise memleketin istihlakâtı artmış de
mektir. Satılan şeylerin miktarı artmış ise istihsalat 
artmış demektir. Binaenaleyh her ikisi de fazla bir 
hal-i refahinin, servetin delili gibi telakki olunmak 
icap eder. Şaban Beyefendi darphanemizde Meşruti
yetten evvelki zamanlarda senevi bir milyon yedi, se
kiz bin lira altın darbedilmezken 1324 senesinde 
ilk defa olarak 1 063 000 lira daıpolunmuştur. 

1321 senesinde 1 958 000 lira, _ -
1326 senesinde 3 773 000 lira, 
4.327 senesinde 5 040 000 lira, 

1328 senesinin 3,5 ay zarfında 1,5 milyon lira 
darbedilmiştir ki, bu sene yekûn-u umûminin geçen 
seneden de fazla olacağını zannediyoruz. 

Evet, darphanenin vuku bulan bu darbiyatı rnut-
laka bir Devletin, bir milletin refahiyyetinin, serve
tinin tezayüt ettiğine bir delil gibi telakki edilmesi 
icap etmez; fakat herhalde bir emare gibi telakki 
edilmek icap eder. Bahusus, düşünmelisiniz ki, bi
zim memleketimizde bizim darphanemizde darbölu
nan altınlar memleketimizin dahilinde bulunuyor. 
Bendeniz geçen sene Avrupa'da bulunduğum zaman 
Berlin'de Paris darphanelerinde memalik-i muhtelife 
altınları getirip de külçe haline veyahut Fransız al
tını haline ifrağ edildiği halde Osmanlı altınları gö
türülüp kendi altınlarına tahvil edip etmediklerini 
sordum. Hiçbir darphanede Osmanlı altını götürü
lüp de Fransız veya diğer altınlara tahvil ettiklerini 
işitmedim. O halde, memalik-i saire darphanelerinde 
bu altınlar götürülüp de ecnebi altınları haline ifrağ 
edilmeyince bizim memleketimizde ya nakit halinde 
kalıyor veya eritilip külçe ve mücevherat halinde ka
lıyor. Külçe ve mücevherat halinde kaldığı zaman 
halkın refahının tezyidine medar olur. Aksi takdirde 
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dahi ya oarikalarda mahfuz olur veyahut saklayan 
adamların çıkınları içinde mahfuz oluyor. Bankalar
da mahfuz oluyorsa memleketimiz için bir saadet 
demektir. Çünkü bankalar onu hüsnü-ü istimal edi
yorlar. 

Eğer çıkınlar içinde saklanıyorsa, onu memle
ketimizin hali için değilse hile, istikbâli için bir saa
det addederim. Çünkü bugün o çıkınlarda saklanan 
paralar yarın memleketin teşebbüsat-ı ciddiyede baş
ladığı zaman o çıkanlardan çıkıp yine meydan-ı te
davüle gelir. Bundan dolayıdırki efendiler, şu ema
reler memleketimizde maziye nisbetîe fazla bir re-
fahiyyet, servet-i umûmiyyemizde fazla bir eser-i 
tezayüt vücuda geldiğini gösteriyor dedim. 

Eakat asıl tezayüd-ü servet, asıl hakiki âsâr-ı 
refahiyyet ancak memleketimizde umur-u nâfıa ve 
ümranın vücuda gelmesiyle olacaktır. Dün pek güzel 
bahis 'buyurduğunuz gibi, Türk'ün, kürt'ün, ermeni-
nin istediği şeyleri ona Osmanlı kıt'asında bulunan 
bütün anasırın isimlerini ilâve ediniz. Osmanlı kıt'a
sında sakin olan cemaat ve unsurun heyet-i umûmi-
yesinin istediği şey, ancak bundan ibarettir. 

Eğer bunlar vücuda gelecek olursa memlekette 
herkese fazla bir tesliyyet, herkese fazla bir zevk, 
fazla bir istirahat, herkese fazla bir ferah-ı kalp ve
recek olan yollar, şimendiferler, irva ve İska ameli
yatları vesaire vücuda gelecek olursa hakikaten ben 
zannederimki o zaman bu memleketin mesele-i müey-
yide-i siyaseti halledilmiş olacaktır, (alkışlar) Ve hem 
siyaset-i dahiliyyesi ve hem siyaseti hariciyyesi hal
ledilmiş olacaktır. Çünkü sİyasİyyatı dahilyye anasır 
arasındaki nifaklar, ihtilâflar vefasızlıklar, bunlar 
hepsi çalışmak isteyen kolların çalışamamasından, 
doymak isteyen boğazların doyamamasından ileri ge
liyor. O mideleri doyurduğunuz vakit, o ellere, ça
lışacak iş tedarik ettiğiniz zaman emin olunuzki o za
man onlar bâzı ufak tefek adem-i memnuniyyeti mu
cip hoşnutsuzluğu calip ahval olsa bile, onları hoş 
görürler ve müsamaha ve ihmâl ile bakarlar. 

Hepsini bertaraf ederler. Rah-ı iktisadîde yürü
yerek zengin olmaya ve zengin olmayı her şeye ter
cih eylemeye başlarlar. İşte memleketin saadet ve 
selâmet-i dahiliyyesi bu suretle husule gelir. O asâr-ı 
umraniyye ve iktisadiyyeyi vücuda getirdiğimiz za
man, ki o âsâr-ı terakki ve ümran aynı zamanda va
tanın muhafızı olan silâhlar da demektir. Yalnız 
vatanın selâmet ve saadet-i dahiliyyesi değil, selâmet 
ve saadeti hariciyyesi de husule gelmiş olur. 

İşte bunun içindirki Şaban beyefendi sizin sakin 
bulunduğunuz vilâyet ahâlisi olan Ermeniler, Kürt
ler, Türkler, Kürtler - Türk'ler değil, yalnız bütün 
Osmanlı ülkesinin sakini bulunan ve ilelebet sakini 
kalacak olan anâsır ve cemaat efradının heyet-i mec
muası sizin bu arzunuzda ittifak ve ittihat ederler. 
Ve ümit ve temenni ederimki herkesin ittihat ve it
tifak ettiği bu arzu, temenni-i sahifeniz az zamanda 
memleketin her tarafında âsâr-ı küşayişini göstersin, 
(alkışlar, «Kâfi» sadaları) 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

İnşallah bir an evvel müzakere edilir, Meclis 
gelir ve yalnız adaletsizliği izale etmek suretiyle de
ğil Devlete senevi 1,5 milyon liralık varidat temin 
etmek suretiyle de biz o kanunun bir an evvel çıka
rılmasını temenni ederiz. 

ALİ GALİP BEY (Karesi) — İki mühim sual 
soracağım, söz vermezseniz iki makale ile soraca
ğım. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Aman Ga
lip Bey, bana yazı yazdırmayın. 

REİS —• Bütçenin müzakeresi bitmiyor efendim. 
Müzakere-i umumiye bitmiştir, Nezaret bütçeleri 
sırasında sorabilirsiniz, 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Esbab-ı mucibe 
mazbatasında gayet umumî iki nokta var, onları so
racağım. 

REİS — Evvelce soraydınız efendim, müsaade 
buyurun efendim. Şimdi müzakere-i umumiyye kâfi 
görüldü. Maddelere, fasıllara geçilmesini arzu eden
ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Eksenyyeti âzmıe 
ile kabul olundu. («Yarma» sadaları) 

Efendim saat 1,30'da müzakereye başlayabil
dik. Hiç olmazsa 5,e, 5,30'a kadar müzakeremize de
vam ederiz. Sabah celsesi yapmıyoruz. 1,30'da topla
nıp 4.5'da dağılmamız münasip değildir zannede
rim. Binaenaleyh Düyunu umumiye bütçesinin mü
zakeresine devam edeceğiz, («çeyrek teneffüs verin» 
sadaları) Efendiler rica ederim, içinizde en ziyade te
neffüse muhtaç olan bendenizim. Çünkü siz kısmen 
girdiniz, çıktınız ben yalnız teneffüs etmedim, rica 
ederim bütçenin müzakeresinde biraz ısrar ve meta-
nat gösterelim. 

Fasıllar da re'ye konacak, binaenaleyh ekseriy-
yeti ihlâl edecek surette dışarıya çıkmamanızı rica 
ederim^ 

a) Düyun-u Umumiye Bütçesi. 
REİS — Düyun-u Umumiye bütçesinin fasılla

rını okutuyorum. 
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Birinci Fasıl 
Birinci Kısım - İstikrazat 

1. Mısır Vergisi ve Kıbrıs fazla-i varidatı ile te
diye edilen müstakrazat: 

Yüzde dört faizli 1855 senesinin istikrazının faizi. 
17.352.514. 

REİS — Bu fasıl hakkında söz söylemek isteyen 
var mı? («Hayır» sadalar) Birinci faslı kabul eden
ler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Ekseriyyet-i azi-
me ile kabul olundu. 

İkinci Fasıl 
Yüzde dört faizli 1891 senesi istikrazının faiz ve 

re'rüsmah. 31.754.280. 
REİS — Bu fasıl hakkında bir söyleceğiniz var 

mı? («Hayır» sadaları) Bu ikinci faslı kabul eden
ler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Ekseriyyet-i azi-
me ile kabul olundu. 

Üçüncü Fasıl 
Yüzde 3,5 faizli 1894 senesi istikrazının faiz ve 

resülmali. 37.158.118. 

REİS — Efendim, bu fasıl hakkında söz isteyen 
var mı? («Hayır» sadaları) Kabul edenler ellerini 
kaldırsın... (Eller kalkar) Ekseriyyet-i azime ile ka
bul olundu. 

Dördüncü Fasıl 
Mısır Vergisi fazla-i varidatı tahsilatından olup, 

İngiltere Bankasınca tenmiye edilecek olan 1.299.756. 
2. Muharrem Kararnamesi ahkâmına tabi tutu

lan müstakrazaat: 

REİS — Bu fasla itiraz eden var mı? («Hayır» 
sadaları) Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kal
kar) Ekseriyyet-i azime ile kabul olundu. Ellerinizi 
kaldırmakta ihmal etmeyiniz çünkü tekrar edeceğim. 

Beşinci Fasıl 
Yüzde dört faizli düyun-u mübeddele-i muvah-

hidenin tahsisatı: 

Kuruş Beyanı 

173.499.768 Faiz-i senevisi. 
20.144.943 Alelade resülmal senevisi. 
30.721.893 Bu senenin fevkalâde resülmal tediyatı. 

224.266.604 Yekûn. 

REİS — Bu fasla itiraz eden var mı? («Hayır» 
sadaları) Kabul edenler ellerini kaldırsın.. (Eller 
kalkar) Ekseriyyet-i azime ile kabul olundu. 

Altıncı Fasıl 
İkramiyeli demiryolu tahvilatının tahsisatı: 
Kuruş Beyanı 

27.702.000 Resülmalin tediyesi için tahsisat-ı âdiye. 
20.414.630 Resülmalin tediyesi için bu senenin-

fevkalâde tahsisat. 

48.116.630 Yekûn. 
REİS — İtiraz eden var mı?... («Hayır» sadaları) 

Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Ek
seriyyet-i azime ile kabul olundu. 

Yedinci Fasıl 
Düyun-u Umumiyye-i Osmaniyye İdaresinin masa-

rif-i umumiyesi : 
1. Muharrem kararnamesi mucibince teessüs eden 

Mcclis-i İdarenin ve komiserliğin maaşat ve masarif a-
tı 2.538.861 

2. Varidat-ı muhassasa ve mevdua tahsilat-ı sa-
fiyyesinin keyfiyyeti sarf ve istimaline müteallik teş
kilatın maaşat ve masarif atı 4.518.674 

3. Varidat-ı muhassasa ve mevduanın bil-fiil ci-
bayet ve tahsilata memur devair-i umumiyyenin maa
şat ve masarifi 32.278.253 

4. Varidat-ı muhasisasa ve mevdua teşkilatının 
maaşat ve masarifat-ı mahsusası 23.760.715 

Beyanı 
16.351.210 Tuz İdaresi muhassasatı 

527.085 Müskirat rüsumu 
1.291.740 Harir rüsumu 

415.725 Saydiyye rüsumu 
3.419.605 Pul rüsumu 
1.139.000 Aşar ve gümrük resmi 

23.760.615 Yekûn 
5. Reddiyyat ve tavizat, beyanı 22.894.000 

Kuruş Beyanı 

364.000 İhracat şarabları ikramiyesi 22.894.000 
5.130.000 Tütün müruriyyesi reddiyatı 

17.400.000 Tuz nakliye ücuratı masarifi 
22.894.000 Yekûn 
Yedinci Faslın Yekûnu 85.990.523 
Varidat-ı mevdua tahsilatından alınan komisyon 

karşılığı olup masarif-i umumiyyeden tenzili lazım ge
len 11.491.200 

HAMİT BEY (Halep) — Burada bir şey soraca
ğım efendim. Yedinci faslın üçüncü maddesinde «Va
ridat-ı mahsusa ve mevduanın bilfiil cibayet ve tahsili
ne memur»dur. Bazı masarif atı ve bu istikrazata mü-
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teallik ve bazı şimendiferler teminatına ait olmak üze
re hükümet tarafından verilen birtakım vilayat ve el-
viyyenin aşar ve ağnam hâsılatı vardır. Bunların tah
sil ve cibayeti ba-muavelename Düyûn-u Umumiyeye 
muhavveldir. Mukavelenamelerinde aşardan yüzde 
beş, ağnamdan yüzde üç veriyor. Bu bir komisyon
dur .Ve bu komisyona aidattan fazla veriliyor mu, 
yüzde üçten ve beşten fazla?... 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Hayır. 

HAMİT BEY (Devamla) — Ve bir de bu aldıkla
rı aidat ve komisyon, Düyûn-u umumiyyenin vari
datına gidiyor mu? Yoksa Düyun-u umumiyye key-
femattfak sarf mı ediyor? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Efendim, 
arz edeyim. Evvela muhtelif mukavalât ile Düyun-u 
Umumiyye İdaresine aşar ve ağnam tahsilatı için ve
rilmiş olan yüzde beş ve üçlerin hiçbir santim dere
cesinde tezayüd etmesi varit değildir, aidat derece
sinde alıyorlar. Hatta aidattan bile noksan olarak alı
yor. Bugün burada bütçede göreceğiniz 114.000 lira
dır. Halbuki Düyun-u umumiyyenin tahsil ettiği aşar 
ve ağnamın senevi yüzde beş ve yüzde üç'ü yalnız 135 
lira eder. Geçen, sene Düyun-u Umumiyye İdaresi ile 
Maliye Nezareti arasında cereyan eden müzakere neti
cesinde yirmi, otuzbin lira dahi onların hakları olan 
meblağdan tenzil edilmek imkânı husule gelmiştir ve 
inşallah sene-i âtiye daha dûn bir miktara tenzil edi
lir. Fakat zannederimki esas itibariyle bugün bu me
selenin ehemmiyyeti kalmamıştır. Çünkü evvelce bu 
114.000 lirayı Düyunu Umumiyye ayrıca istimal edi
yor idi. Halbuki Meşrutiyyetten beri Düyun-u Umu
miyyenin bütçesine dahil oluyor ve buna mukabil olan 
sarfiyatta Düyun-u Umumiyyenin kamilen bütçesinin 
içinde yüksek bir kısmına varıncaya kadar dahildir. 

REİS — Ekseriyet yok. 20 kişi kadar gelirse ekse
riyet hâsıl olacak. (5 dakika kadar intizardan sonra) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu; 7 nci faslı reye koyu
yorum. 

(7 nci faslı tekrar okundu.) 
REİS — İtiraz eden var mı efendim?. («Yok» se

daları.) Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kal
kar.) Kabul edildi efendim. 

Sekizinci Fasıl 
3. — Muharrem Kararnamesinin neşrinden sonra 

aktolunup mürettebat-ı seneviyesinin cibayet ve tedi
ye muamelatı Düyun-u Umumiye İdare Meclisine tev
di olunan mustakrazat : 

Yüzde 4 faizli 1890 senesi tahvilat-ı Osmaniyye 
İstikrazı 25.799.123 

REİS — İtiraz eden var mı?... («Yok» sedaları.) 
Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar.) Kabul 
olundu efendim. 

Dokuzuncu Fasıl 
Yüzde 5 faizli 1896 senesi tahvilat-ı Osmaniyye 

istikrazı 18.462.650 
REİS — Söz isteyen var mı efendim?... («Hayır» 

sedaları.) Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kal
kar.) Kabul olundu eefndim. 

Onuncu Faâıl 
Yüzde 4 faizli 1903 senesi Sayd-ı Mahî istikrazı 

12.237.859 
REİS — Söz isteyen var mı efendim?... («Yok» se

daları.) Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kal
kar.) Kabul olundu efendim. 

Onbirinci Fasıl 
Yüzde 4 faizli 1904 senesi Sayd-ı Mâhî istikrazı 

12.744.590 
REİS — Söz isteyen var mı?... («Hayır» sedaları.) 

Kabul edenler ellerini kaldırsın.... (FZHcr kalkar.) Ek
seriyetle kabul olundu. 

Onikinci Fasıl 
Yüzde 4 faizli Bağdat Hattının Konya-Ereğli kıs

mı istikrazı 9.997.344 
REİS — Söz isteyen var mı?... (Hayır» sedaları.) 

Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar.) Kabul 
olundu. 

Onüçüncü Fasıl 
Yüzde 4 faizli Bağdat Hattının ikinci tertip istik

razı 20.007.820 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? («Hayır» 

sedaları) 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ka

bul olundu efendim. 
Onüçüncü Fasıl 

Bağdat Hattının üçüncü tertip istikrazı 22.043.338 
REİS — Söz isteyen var mı efendim?... («Yok» se

daları.) Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kal
kar.) Kabul olundu efendim. 

Ondördüncü Fasıl 
Teçhizat-ı Askeriyye yüzde 4 faizli 1905 istikrazı 

12.202.191 
REİS — Efendim, söz isteyen var mı?... («Hayır» 

sedaları.) Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kal
kar.) Kabul olundu. 
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Onbeşinci Fasıl 
Yüzde 4 faizli 1901-1905 Seneleri istikrazı 24.533.020 
REİS — Söz isteyen var mı?... («Hayır» sedaları.) 

Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar.) Ka
bul olundu. 

Onaltıncı Fasıl 
Yüzde 4 faizli 1908 senesi istikrazı 21.847.024 
REİS — Söz isteyen var mı efendim?... («Hayır» 

sedaları.) Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kal
kar.) Kabul olundu. 

Onyedinci Fasıl 
Bazı müstakrazat karşılığı olarak Düyun-u Umu

miye Meclisine tevdi olunan aşar ve ağnama ait ci-
bayet masarifi 5.690.872 

REİS — İtiraz eden var mı?.. 
ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, bu Dü-

yûn-u Umumiyenin cibayet masrafı takriben 750.000 
liradır. Halbuki, Düyun-u Umumiye namına senevi te-
diyatımız 2 milyon lirayı geçmiyor. Dernek oluyor ki, 
Düyun-u Umumiyemizin resül-maline ve faizine karşı 
senevi tediye ettiğimiz paranın sülüsünden ziyadesini 
fuzulî olarak cibayet masrafı namıyla veriyor ve israf 
ediyoruz. 

Efendiler, acaba bu Düyun-u Umumiyenin daha 
münasip şerait ile tahmili mümkün değil midir? Ma
liye Nazırı Beyefendinin ve Hükümetin himmetinden 
bunu bekleriz. Bizi, şu Düyun-u Umumiye cibayet 
masrafı barından kurtarmak için münasip bir suret
le tahvil-i düyun yapsınlar ve bizi şu iflasa delalet 
eden murakabeden kurtarsınlar. Bunun mümkün olup 
olmadığını Maliye Nazırı Beyefendiden sual ediyo
rum. 

REİS —• Gaijp Beyefendi, fasıllar müzakere edi
lirken tenzîl veya tâdil teklifleri varsa tahriren fasıl
larının hîn-i kıraatında teklif edilir. 

AlA GALİP BEY (Devamla) — Düyûn-u Umû-
miyede bu mümkün müdür? Zannederim ki, ne ten
zîl ne tezyîd mümkün değildir. 

REİS —• Müsaade buyurun, usûl-ü müzakereyi 
söylüyorum: Fasıllar okunur, fasıllarda tenzîl veya 
tezy-M veyahut tâdil için bir talep vâki olursa itiraz 
edilir ve tahriren teklif edilir, reye konulur, kabul 
edilir, ıslah edilir; yoksa bu dediğiniz şey, Düyûn-u 
öder bir mütâlâadır. Bu hususu nazar-ı dikkate al
manızı rica ederim. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Bütçenin hey'et-i 
umûmiyesinde söylemek istediğim sözlerden birisi 
de bu idi. O vakit söyletmediniz, şimdi söylüyorum. 

REİS — Şimdi söyleyemezsiniz. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Galip Bey, hesaplarınız yanlıştır. («Maatteessüf» 
sadalan) Düyûn-u Umumiyenin 750 000 lira ciba
yet masrafı var ve buna mukabili de tediyat 2 mil
yondan ibarettir buyurdunuz. Esasen, bu 750 000 
lira, cibayet masrafı değildir; bahusus şimdi müza
kere edilen fasıl da büsbütün başka b'ir fasıldır. Si
zlin söylemek istediğiniz fasıl, dördüncü fasıldır ki, 
bu müzakere edilip kabul edilmiş, bitmiştir. Burada 
mevzubahis olan, 51.000 lira, yalnız Düyûn-u Umû
miye İdaresinin Hükümete vekâleten tahsilatını icra 
eylemekte olduğu âşâr ve ağnam varidatından tevkif 
eylediği yüzde 3 ve yüzde 5'lere aittir ki, demin ar
kadaşlarınızdan bir zât sual buyurmuşlardı ve ceva
bını vermiştim. Şimdi siz bu sualinizle geçmiş bir 
fasıla rücû ediyorsunuz. Maamafih, geçmiş bir fasla 
rücû 'etmiş olmakla beraber yine hesabınız yanlış ol
duğunu arz edeyim. Düyûn-u Umûmiye İdaresinin 
710.000 lira olan masrafını, biraz tahlil etmelisiniz. 
Düyûn-u Umûmiye İdaresinin masrafı beş kısımdan 
mürekkeptir: Birisi, Meclis-i İdare masrafıdır ki, 
bizden alacaklı olan devletlerin murahhaslarının 
buradaki delegelerinin içtimâından mürekkep olan 
Meclis-i İdarenin masrafıdır ve bu yalnız 25.000 li
radan ibarettir. r 

İkincisi, Düyûn-u Umumiyenin sırf teşkillâtrna 
dairdir. Düyûn-u Umûmiye denildiği zaman bunu 
İkiye ayırmalısınız. Biri., vâridât-ı Devletten bir kıs
mının tahsilidir. Diğeri de, tahsil olunan varidatın, 
istikrâzatın mürettebat ve reys-ül-mâlihe tatbiki va
zifesidir. İşte Düyûn-u Umumiyenin ikinci vazife
sinin, yani tatbik ve tediyât vazifesinin icap ettiği 
masraf 45.000 liradır. Sonra, vâridât-ı Devletin ci
bayet masrafları için 322.000 liradır. Sonra, Düyûn-u 
Umûmiye idarelerinin, yani tuz, müskirat, harir ida
releri vesaire vesaire vardır. Bu idarelerin icap ettir
dikleri masrafilar da 237.,000 liradır. Sonra da, 
227.000 lira reddiyat namıyla yahut şarap ikramiyesi' 
namıyla veyahut tuz nakliyesi ikramiyesi namıyla 
vâki olan sarfiyyattır ki, sarfıyat-ı hakikiyye demek 
değildir. Yani, neticeten, şunu arz etmek isterim ki, 
Düyûn-u Umûmiye İdaresinin masarif-i idariyyesi 
zannedildiği g'ibi yüksek masarif değildir. Ve Dü
yûn-u Umûmiye İdaresinde uzaktan böyle hırâfat 
kabilinden olarak bir şey vardır ki, maâşâ'tın gayet 
yüksek olduğu keyfiyetidir. Düyûn-u Umûmiye İda
resinde maâşât o kadar yüksek değildir. Düyûn-u 
Umumiyenin re'si idaresinde bulunan memurların 
maaşları, bugün bizim bu ayardaki memurlarımızın 
maaşlarına hemen hemen muadildir. Yine bu meyan-
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hükümetleri bunları düşünürler ve herhalde icra eder
ler. Zamanı hulul etmeden söylenmesinde fayda ye
rine mazarrat vardır. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Teşekkür ederim. 
MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Bey

efendi, hakikaten biraz insanın zihnine dokunuyor ki, 
ağnam ve aşar varidatını cibayet edenler yine bizim 
memurlanmızdır. Aşarı cibayet edenler yine bizim 
mal memurlarıdır. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Bunu arz 
edeyim. Düyunu Umumiyeye bilirsiniz ki, bazı istik
razlara karşılık gösterilmiş olan aşar ve ağnamın doğ
rudan doğruya Düyunu Umumiye tarafından tahsil 
memurları vasıtasıyla yapılmasını mukrizler şart et
mişler. 

O vakit de devlet buna muvafakat etmiş. Parayı 
ikraz eden adam demiş ki, benim size emniyet ve iti
madım yok, bunun açıkçası bu; eğer bunların tahsi
latını Düyunu Umumiye İdaresine tevdi ederseniz ben 
de size bu parayı veririm demiş, muvafakat etmişler, 
mukavele imza edilmiş, Düyunu Umumiye İdaresi de
miş ki, bana vazifei munzamına veriyorsunuz, bu va
zife masarifi munzammayı icab eder, ben bu masa
rifi munzaromayı veremem, mademki varidatın tah-
s'lini bana veriyorsunuz, ona ait masrafı da veriniz. 

Bunun üzerine Devlet de aşar için yüzde beş, ağ
nam içinde yüzde üç vermiş. Düyunu Umumiye de 
bugün bunu tahsil ediyor. Bu meselenin yalnız naza
riyesi kalmıştır. Hakikatte, tatbikatta zerre kadar 
ehemmiyeti yoktur. Düyunu Umumiye İdaresi bunu 
ısferse 200 bin liraya çıkarsın, isterse sıfır liraya ten
zil etsin, bir izzeti nefis meselesi olmak hasebiyle 
ehemmiyeti vardır; fakat tatbikatta ehemmiyeti yok
tur 

Çünkü bugün bu para Düyunu Umumiye memur
larının maaşatına zammolunmuş, ne olmuş ise olmuş, 
Düyunu Umumiyeye sirayet etmiş bir paradır. Bu
gün Devlet bunun bir parasını vermese, Düyunu 
Umumiye İdaresinin sarfiyatı, yine o sarfiyattır. O 
vakit bizim hesabımıza tahsil etmiş olduğu diğer va
ridattan bu masarifi tesviye edecektir. Bu meselenin 
bir ehemmiyeti yoktur. 

REİS — Efendim, fasılları okuyunuz. 
Onsekizinci Fasıl 

4. Muharrem Kararnamesinin neşrinden sonra 
aktolunup, mürettebatı seneviyesinin cibayet ve te
diye muamelatı bazı müessesatı maliyeye tevdi olu
nan müstakrazat : 

da bir şey daha ilâve etmek isterim ki, Duyûn-u 
Umûmiye İdaresinde bugün müstahdem bulunan 
memurin meyanında mevcut olan bir zanna göre 
eeânip ekseriyeti değil belki ekalliyeti teşkil etmekte
dir. Mevcut memurinin ekseriyet-i azîmesi, ekseri-
yöt-i azîme kelimesi bile azdır, tamamına yakın bir 
miktarı Osmanlıdır. Bu suretle masârif-i umûmiye-
ısiyle ifa ettiği 'hizmetin hem hizmet-i tahsile ve hem 
de hizmet-li tediyesi kıyas edilirse o masarifin, o sar
fiyatın pek fazla telâkki edilmemesi icap eder. 

Bir de, Düyûn-u Umûmiye tarafından senevi vu
ku bulan tediyatı 2 milyon liradan ibaret gösterdiniz. 
Halbuki, 5,5 ilâ 6 milyon raddesinde bir meblâğdır. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Doğrudan doğru
ya tesviye edilip, Düyunu Umumiyeye ait olan... 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O dahi 
3 milyon liradır. Diğer istikrazatı arz ediyorum; fa
kat fevkalade teatii tediyat ve amortismanlarla bera
ber o da 2 850 000 lira raddesinde bir şeydir. Asıl 
onun için buraya çıktım. Bu söylediğim şeyleri, kitap
ta da bulabilirdiniz. 

Onu arz ettikten sonra müessasatı maliye ile bir 
istikra/ aktcdip de, devletin düyunu umumiyesini tah
vil etmek mümkün müdür değil midir sualini sordu
nuz. Evet, düyunu umumiye! devlet bugün yüzde 4 
faizlidir ve yüzde 4 faizli kâğıtlarımız muharebeden 
sarfı nazar, alelade zamanlarda 93 ila 94 kıymetin-
dedir. Yani devletin itibarı umumisi itibariyle gayet 
iyi bir kıymetle tedavül eden kâğıtlardır. Bizim bu 
yüzde 4 faizli kâğıtlarımızı tahvil etmek için, daha 
iyi bir surette akti istikraz edecek bir hal ve mevkie 
gelmemiz icap eder. Düyunu Umumiye İdaresi dahi 
olmaksızın yüzde 4 faizden dûn bir faize para istik
raz edecek bir hal ve mevkide değiliz. Kendi mevki-
mizi iyice takdir ederek ona göre yapmak icap eder. 
İnşallah devletin terakkiyatı umumiyesi bir hali mü
nasibe gelir, o zaman Düyunu Umumiye de tahvil 
edilebilir. Düyunu Umumiye İdaresinin şekli de deği
şebilir, her türlü ahval zuhur edebilir. Bu ahval de, 
terakki etmekliğimize vabestedir. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Herhalde şu mu
rakabeyi zatı aliniz de seve seve kabul buyurmaz mı
sınız? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Dünyada, 
milletinin üstünde murakabei ecnebiyenin mevcut ol
masını arzu edecek hiçbir fert, vatanperver mevcut 
değildir. Böyle efradın mevcudiyeti, hiç hatır ve ha
yalinize gelmesin. Hükümet, zamanı münasibi hulul 
edince, bunları herhalde nazarı dikkate alır. İstikbal 
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Yüzde dört faizli 1893 senesi tönbeki istikrazı 
5 221 892 

TAHSİN BEY (Tokat) — Efendim, onyedinci fa
sıl reye konmadı. 

'(Onyedinci fasıl tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsınlar... (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul olundu. 
'(Onsekizinei fasıl tekrar okundu.) 
REİS — Onsekizinei faslı kalbul edenler ellerini 

kaldırsın... (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul olundu. 
Ondo'kuzuncu Fasıl 

Yüzde dört faizli 1894 senesi Şark Şimendifer
den istikrazı 7.880.894 

5. Mürettebât-ı seneviyyesinin cibâyet ve te'diye 
muamelâtı doğrudan doğruya Hükümet tarafından 
icra olunan müstakrazât: 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eîler-
kaikar) Ekseriyyetle kabul olundu. 

Yirminci Fasıl 
Yüzde dört faizli 1902 senesi, gümrükler istikra

zı 40.014.000 
REİS —• İtiraz eden var mı efendim?.. Kabul 

ödenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edil
di efendim. 

Yirmibirinci Fasıl 
Yüzde dört faizli 1909 senesi istikrazı 36.037.189 
REİS — Söz isteyen var mı efendim?.. Kabul 

ödenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edil
di.. 

Yirmibirinci Fasıl 
(A) Soma-Bandırma hattı istikrazı 7.348.400 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... (El

ler kalkar) Kabul olundu efendim. 
Yirmibirinci1 Fasıl 

IflB) Hudeyde-San'a hattı istikrazı 4.119.390 
REİS — İtiraz eden var mı?.. Kabul edenler el

lerini kaldırsın ve el kaldırmakta ihmâl etmeyin. 
ı(Bl<ler kalkar) Kabul edildi efendim. 

YirmiJbirinel Fasıl 
(T) 1911 yüzde dört faizli istikraz birinci kısmı 

38.325.717 
Birinci kısmın yekûnu 756.906.973 
REİS — İtiraz eden var mı?.. Kabul edenler eli

ni kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul olundu. İhmâl 
dtmeyin diyorum; çünkü eller kalkmadığı gibi, te
reddüt hâsıl oluyor. 

Yirmi İkinci Fasıl 
İkinci Kısım 

Avanslar ve Müteferrik Düyun 
1. Tahsili Düyun-u Umûmiyye İdaresine mev

du' aşar ve varidât-ı şâire fazlalarından tesviyesi lâ
zım gelen avanslar Konya Ovasının irva ve İskası 
için Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketiyle 11 Teş
rinisani Sene 1323 tarihinde akdolunan mukavelena
me mucibince kabulü muvakkat muamelesinin ev
velki senelere verilmesi meşrut olan 2.565.000 

'REİS — Bu faslı kabul denler ellerini kaldırsın... 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 

Yirmi Üçüncü Fasıl 
2. Fenerler rüsumu hasılatından Hükümet-i 

Seniyye hlssesiyle tesviyesi lazım avanslar: 
5 Ağustos Sene 1320 tarihinde fenerler İdaresi 

Meclis-,! İdare âzasından Mö'syö Pier ve bazı serma
yedar ile akdolunan elli, beş bin liranın faiziyle 
5 Temmuz Sene 1323 tarihinde kezalik Mumailey
hinden müs'takrız üç yüz bin liranın maa faiz resül-
maline verilecek olan 10.465.200 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... (El
ler kalkar) Kabul olundu efendim. 

Yirmidördüncü Fasıl 
3. Haziran sene 1309 tarihli ve yüzde altı faizli 

seksen bin liralık Boratlı kireç madenleri istikrazı
nın bakiyye-i tahsisatı 000.000 

MÜFİT BEY — Bu fasılda bir şey yoktur. 
Yirmibeşinci Fasıl 

4 . Köstence Kablo Şirketinder: 1904 tarihinde 
yüzde 'dört faizle avans suretiyle alınan dörtyüz biri 
Frankın re'sülmâl ve faizi 126.732 

REİS — İtiraz eden var mı?.. Kabul edenler el
lerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul olundu efen
dim. 

Yirmialtıncı Fasıl 
5. Emval, eytâm, reddiyât ve faizleri 1.942.31(1 
REİS — İtiraz eden var mı efendim?.. Kabü 

edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edil
di. 

Yirmiyedinci Fasıl 
6. 29 Teşrinisani sene 1324 tarihinde Doyçt 

Oryantbank'tan alınan 254.805 Liralık avansın ba 
kiyyes'i (sıfır) 

Yirmiısekizinci Fasıl 
7. 1890 senesi tahvilât-ı Osmaniyye küsûrâ 

serg'leri bedeli (sıfır) 
REİS — Bunda da te'diyat yok. 
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Yirmidökuzuncu Fasıl 
8. GalataTîeyoğlu Tünel Şirketinin kefalet ak

çasından dolayı matlubu olan mebâliğe verilecek 
olan 28.894 

RBÜS — İtiraz eden yok mu efendim?.. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... (Eller kalkar) Ka
bul olundu. 

Yirmidökuzuncu Fasıl (B) 
ı(B) Hâkân-ı mağfur Sultan Murat Hazretlerinin 

•ikinci kadını Refnâd-ı D'il Hanımefendi yedinde 
kalmış olan eshama mukabil îtâsı îeâb eden 6926 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Vaktiyle Hükümet esham bedelâtını te'diye et
miş; fakat bu kadın sarayda mahfuz kaldığı için ge
tirip, eshamını vererek mukabil-i nakdîsini alamamış. 
Şöyle bir hâle dûçâr olmuş olan bir kadının elinde 
bulunan kâğıdı almayıp da, kendisine bırakmak mu
vafık olamayacağından parayı veriyoruz. («Muva
fık» sadaları) - -

REUS — Kabul olundu. 

Yirmidökuzuncu Fasıl (C) 
(C) 3 Haziran sene 1326 tarihli mukavele mu

cibince Bağdat Demiryolu Şirketinden avans alınan 
üçyüzbin liradan gayr-'i ezce' diye kalan yüzkırkiki-
bin liranın faizi 537.935 

REİS — İtiraz eden yok mu efendim?.. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edil
di efendim. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Buradaki tarih 3 Haziran sene 1326 değil, 3 Ha
ziran sene 1324 olacak; tashih edilsin. 

(E) Turûk-u Umûmiyye istikrazına mahsuben 
avans alınan onbeş milyon frankın yüzde beşten fa
izi 3.764.701' 

REİS — İtiraz eden var mı?.. Kabul ediyorsanız 
ellerinizi kaldırınız... (Eller kalkar) Kabul edildi 
efendim. 

Otuzuncu Fasıl 

Üçüncü Kısım 

Demiryollarının kilometre başına teminat akçe
leri muhassasatı : 
1. Haydarpaşa-Ankara hattı 2.297.168 
2. Selânik-Manastır hattı 
3. Dedeağaç-Selâhik iltisak hattı 16.243.975 
4. Esk'işeh'ir-Konya hattı 10.894.(157 
5. 'İzmlr-Kasaba hattı 1.428.264 

j 6. Alaşehir-Afyonkarahisar hattı 14.654.502 
| 7, Konya-Ergani hattı 1.720.598 
' 8. Hama-Riyak hattı 8.456.560 
1 9. Bağdat- ikinci kısım 1.376.902 

OTUZUNCU FASLIN YEKÛNU 66.072.126 

REŞİT TALİ BEY (Havran) — Böyle teminatlı 
•olan şimendiferin hâsılatı acaba ileride bu kilometre 
başına olan teminat akçalarını te'diye ve te'min ede
bilecek surette tezâyüd edebilecek midir? Yâni temi
nat akçasını kapatabilir mi? 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Şüphe yok efendim. 

Bakınız size onun misalini de arz edeyim. Selanik 
-Manastır Şimendiferi maddesinin karşısındaki raka
mın sıfır olduğunu görüyorsunuz. Halbuki Selânik-
Manastır Şimendiferi 1647 seneden beri mütemadi
yen teminat veren bir şimendifer olduğu halde ik'i 
üç seneden beri hasılatına iştirak etmekte ve hisse al
maktayız. Kezalik, Haydarpaşa-Ankara Hattı için 
bu sene 22 bin lira konulmuş ise de bu sene verece
ğimizi zannetmiyorum. Nitekim geçen sene de ver
medik ve hasılatına iştirak ettik. Eskişehir-Konya 
Hattının da verdiği miktar seneden seneye artıyor. 
Geçen senelerin bütçesine bakınız, geçen sene büt
çesinde 886 bin lira konulmuş iken bu sene 660 bin 
lira koyduk. 

REŞİT TALİ BEY (Havran) — Hama-Riyat 
Hattı da böylemi? 

ıMEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O da öy
le. Bakınız, 100 bin lira iken, 84 bin liraya te
nezzül etmiştir. Demek ki, geçen seneye nispetle bir 
tenezzül var. Ümit ediyoruz ki muamelatı arttıkça 
tabiî olarak teminat suretiyle vereceğimiz para da 
tenezzül edecektir. 

REİS — Kabul olundu. 

31 inci Fasıl 

Demiryollarının teminatı olarak Düyûn-u Umû
miyye İdaresine tevdi olunan varidata ait cibayet 
masrafı 5.800.328 

Üçüncü Kısmın Yekûnu 71.872.454 
Yekûn-u Umûmî 848.217.131 

REİS — Bu faslı ve yekûn-u umûmiyi kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eler kalkar) Kabul olun
du efendim. 
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SEYYİT BEY (İzmir) — Reis Beyefendi, müza
kere burada kalsın, maaşât-ı zatiye kısmında söyle
necek çok söz var; onun için yarına kabın. 

REİS — O halde müsaade buyurun. 
HAKKI BEY (Ertuğrul) — Maaşat-ı zâtiye kıs

mına ait encümende bazı kavanin var. Bu fasıl on
larla müzakere edilsin. 

REİS — Efendim, yarın yine bütçe müzakere
sine devam edeceğiz. 

Meclise nihayet verildi. 

Hütam-ı İçtimâ 

Saat : 5.05 

4... 
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