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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 1,40 sonra 

REİS — Reisi Sani CelâUettiıı Arif Beyefendi 

KATİP ; Refafe B. (Konyak) 
ı +m+ -

REİS — Ekseriyetimiz hâsıl oldu, celseyi açı
yorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

(Kâtip Refik B. zaptı sabık hulâsasını okudu.) 
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

, Birinci celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı Riyasetlerinde zavali saat 1,15 de bilinikat 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihan kabul 
olundu. Hilafı hakikat rapor veren bir tabibin 
tecziye edildiğine dair Sıhhiye Vekâletinden 
mevrut tezkere kıraat ve müzakeresinin Sıhhiye 
Vekilinin huzuriyle irrası tensip, Kırşehir Meb
usu Sadık Beyin, Mecidiye kazası merkezinin 
Kırduk kariyesine nakline ve Karesi Mebusu Veh
bi Beyle Kütahya Mebusu Cemil Beyin Gediz, 
Simav ve daha bir kaç kaza ahalisinin ağnam 
resminden istisnasına ve Erzurum Mebusu Hü
seyin Avni Beyin Nisabı müzakere kanununun 
tadiline dair teklifleri Lâyiha Encümenine, Er
zincan Mebusu Osman Fevzi .Efendinin Erzin
can'daki Şayak fabrikasının ihyası hakkındaki 
takriri tasviben Müdafaai Milliye ve İktisat Ve
kâletlerine, Yozgad hâdisei isyaniyesi hakkında
ki sual takriri Adliye ve Dahiliye Vekâletlerine 
havale olundu. 

İdam hükümlerinin Meclisten tasdiki hakkın
da Muş Mebusu Mahmud Sait Beyin teklifine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası kıraat ve tabı 
ve tevziiyle ruznameye ithali kabul olundu. Yoz
gad'daki Divanı harp hakkında Ankara İstiklâl 
mahkemesi namına Cebelibereket Mebusu İhsan 
Bey tarafından izahat ita ve oradaki divanı har
bin lağviyle evrakının Ankara İstiklâl mahkeme
sine devrine ve şimdiye kadar vermiş olduğu ka
rarların keenlemyekun addedilmesine dair Mü
dafaai Milliye Vekâletine bir tezkere taştirine 
karar yerildi. Bilâhara 1336 senesi bütçesinin 
müzakeresine geçilerek Maliye Vekili Ferid Be
yefendinin bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
daki beyanatı istima olunarak teneffüs için celse 
tatil olundu. 

İkinci celse 
Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde bilinikat Maliye Vekili Beyefendi beyana
tına devam etmiş ve bilâhara Hariciye Vekili 
Muhtar Beyefendinin ve müteakiben Reis Paşa 

Hazretlerinin ahvali siyasiye hakkındaki beya
natları istima olunmuş ve saat yedide celseye ni
hayet verilmiştir. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Refik Cevdet 

REİS — Zabıt hakkında söz istiyen var mı 
efendim? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — idam 
cezalarının Büyük Millet Meclisince tasdik edil
dikten sonra infaz edilmesine dair olan teklifi ka
nunide müstaceliyet kararı da kabul edilmiştir. 
Zabıtta ondan bahsolunmuyor. Lütfen tashihi
ni teklif ederim. 

REİS — Peki efendim. Müstaceliyet kabulü 
tasrih edilsin. Bu tashihten sonra zaptı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim. Evrakı» varide var. 

3. — LÂYİHALAR 
1. — Linyit kömürü ihracına dair kanun lâ

yihası 
REİS — İşletileek kömür madenleri hakkın

da Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var, bunu efendim müsaade buyurursanız İkti
sat Encümenine havale edelim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaa
de buyurulur mu efendim ? Bu lâyihai kanuniye 
kömür madenlerini işletmek için bir tahsisat is
temekten ibaret kalıyor. İşin ehemmiyetine ve 
müstaceliyetine mebni doğrudan doğruya Muva
zene Encümenine gönderelim. 

REİS — Zannederim Heyeti Vekilenin müs
taceliyet teklifi de var. O halde Muvazenei Ma
liyeye havalesi kabul Duyuruluyor mu? Efen
dim kabul edenler lütfen el kaldırsın. Şu halde 
efendim müstaceliyetle Muvazenei Maliye En
cümenine havale olundu. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Kayseri Mebusu Atıf Beyin, Usulü 

muhakematı şer'iye kararnamesinin sekizinci 
maddesine müzeyyel teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/165) 

REİS — Usulü Muhakematı Şer'iye Kanu-
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nunun tadilinin muvafık olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Mahakimi şer'iyeye müracaat eden erbabı 
mesalihin temin ve tesrii maslahatları için ni-
zamnamei mahsusasma bir zeyil ilâvesi lüzumu
na dair Kayseri Mebusu Atıf Beyin Encümeni
mize muhavvel teklifi kanunisi şayanı müzakere 
ve kabul görülmekle Adliye Encümenine lüzu
mu havalesi tezekkür kılındı. 
Lâyiha En. Rs. M. M. Kâtip 

REÎS —• Bunu da Lâyiha Encümeni maz
batası mucibince Adliye Encümenine havale edi
yoruz. (Adliye ve Şer'iye Encümenlerine sesle
ri) . Şer'iyeye taallûku yoktur. Bu işle doğru
dan doğ rüya Adliye iştigal ediyor. Bununla 
maksat anlaşıldı değil mi efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Adliye Encümenine gön
derilmiştir efendim. 

2. — Kayseri Mebusu Atıf Beyin, Yahyalı 
nahiyesinin Develi kazasına ilhakı hakkında tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/176) 

REÎS — Niğde livasına ait Yahyalı nahiye
sinin Develi kazasına ilhakı hakkında Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Niğde livasına merbut Yahyalı nahiyesinin 
livayı mezkûrdan irtibatının fefekiyle Kayseri'-
nin Develi kazasına ilhakı lüzumuna dair Kay
seri Mebusu Atıf Beyin Heyeti Umumiyeden 
muhavvel teklifi kanunisi mütalâa olundu. Na-

hiyei mezkûrenin kurbiyeti mesafe ve münasebeti 
iktisadiyesi cihetiyle kazayı mezkûre ilhakı mu-
vafıksa da bir kere de Dahiliye Encümenince 
tetkik edilmek üzere Encümeni mezkûre havale
si zımnında Makamı Celili Riyasete takdimi te
zekkür kılındı. 

27 Kânunuevvel 1336 
Lâyiha En. Rs. N. M. M. Kâtip 

REÎS — Kabul ediliyor mu efendim? Dahi
liye Encümenine gönderilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Yalnız istirham ederim efen
dim, eller muntazam bir surette kalksın, çünkü 
görülemiyor. Sonra malûmu âliniz ekseriyet 
oldu, olmadı lâkırdısı olmasın efendim [1]. 

3. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Sulh 
Hâkimleri Kanununa bir zeyil, ilâvesine dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/178) 

[1] Dahiliye Encümenine havalesinin kabul 
olunduğu kayıttan anlaşılmıştır. 

REÎS — Sulh Hâkimleri Kanununun tadili 
teklifi muvafık olup Adliye Encümenine hava;-
leşi hakkında Lâyiha Encümeni. mazbatası oku
nacak. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Sulh hâkimlerinin umuru hukukiyede derecei 
kazaiyelerini tâyin ve elli bin kuruşa kadar daa-
vinin hüküm ve niyetini temin eden kanunda 
bu miktara baliğ olupta mezkûr kanunun neş
rinden mukaddem mahakimi hukukiyei iptida-
iyeee derdesti rüyet bulunan daavi hakkında 
sarahat olmadığından bu kabîl daavinin de sulh 
mahkemelerine devri lüzumuna dair Kırşehir 
Mebusu Sadık Beyin Encümenimize muhavvel 
teklifi kanunisi muvafık ve şayanı müzakere gö
rülmekle Adliye Encümenine lüzumu havalesi te
zekkür kılındı. 
Lâyiha En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil 

REÎS — Adliye Encümenine havalesini ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Peki efen
dim. Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

d. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Devlet-
şah namiyle bir kaza teşkili hakkında teklifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/167) 

REÎS — Devletşah namiyle bir kaza teşkili 
hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin teklifi-

. nin Heyeti Vekileye havalesi hakkında Lâyiha 
Encümeni mazbatası var: 

Riyaseti Celileye 
Kütahya livasına merbut etrafişehir kura

sından İstasyon merkez olmak ve. etraf mdaki 
otuz beş pare kura ile Altıntaş nahiyesi de rap-
tü ilhak edilmek üzere Devletşah namiyle bir ka
za teşkili lüzumuna dair Kütahya Mebusu Ce
mil Beyin Encümenimize muhavvel teklifi ka
nunisi muvafık ve şayanı müzakere görülmekle 
teklif i. mezkûrun bir kere de Heyeti Vekileye 
havalesi zımnında Makamı Celili Riyasete tak
dimi tezekkür kılındı. 
Lâyiha En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil 

(Çok muvafık sesleri.) 
REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Ekseriyet yok. Kabul edilmedi efendim. 
ALÎ ULVÎ B. (Burdur) — îsmini beğenmi

yoruz efendim. 
REÎS — Kabul edilmedi efendim. 

5. — Siird Mebusu Salih Efendinin,, emirber
ler hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası (2/174) 

REÎS — Siird Mebusu Salih Efendinin, 
emirber neferleri hakkındaki teklifi muvafık 

— 165 -
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olup Müdafaai Milliyeye havalesi hakkında Lâ
yiha Encümeni mazbatası var: 

Riyaseti Celileye 
Hattı harple kışlalardan maada mahallerde 

emirber olarak asker istihdam edilmemesi lüzu
muna dair Siird Mebusu Salih Efendinin Eneü-
meniimizce şayanı müzakere görülen işbu tekli
finin bir kere de Müdafaai Milliye Encümenine 
lüzumu havalesi tezekkür olunarak Makamı Ce-
lili Riyasete takdim kılındı. 

23 Kânunuevvel 1336 
Lâyiha En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil 
REÎS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Müdafaai Milliyeye gitmesi kabul edil
di efendim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bir kaç paşa 
tardederseniz bu da olur. 

6. — İçel Mebusu Naim Efendinin, mülte
zimlerin askerliklerinin tecili hakkında teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/169) 

REÎS — Aşar mültezimlerinin askerlikten 
tecili hakkında İçel Mebusu Naim Efendinin 
teklifine dair Lâyiha Encümeni mazbatası oku
nacak: 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
İhtiyat ve müstahfaz sınıflarından olupta 

hizmeti askeriye celb ve davet edilmeksizin aşar 
iltizam eden mükellefinin aşarı kamilen cibayet 
ve Hazinei maliye tekasiti tediye edilinceye kadar 
tecilleri lüzumuna dair İçel Mebusu Naim Efen
dinin encümenimize muhavvel 11 kûnunuevvel 
1336 tarihli teklifi kanunisi mütalâa olundu. 
Her tarafta aşar kamilen cibayet ve derambar 
edilımş olması ve tekasiti muayyenenin de tediye 
edilmiş bulunması hasebiyle askerlikten tecille
rine lüzumu kanuni kalmıyan mültezimler hak-
kmdş, başkaca muamele ifasına mahal olmadı
ğından teklifi mezkûrun encümenimizce reddine 
karar verilmiştir. 

23 Kânunuevvel 1336 
Lâyiha En. Reisi Na. M. M. Kâtib 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil 
REÎS — Encümenin bu teklifini kabul eden

ler lütfen el kaldrsm. Kabul edildi efendim. 

7. — Erzincan Mebusu Osmcm Fevzi ve ar
kadaşlarının, İstanbul'da idam edilen Abdullah 
Efendi ailesine maaş taksisi hakkında teklifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/182) 

REÎS — Şaiben idam edilen Abdullah Efendi 
ailesine maaş tahsisi hakkındaki teklifin Muva-
zenei Maliye Encümenine havalesine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası vftr, 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Tehcir isnadiyle şaiben idam edilen Erzin

can 'lı Abdullah Efendi ailesine hidematı vatani-
yeden biner kuruş maaş tahsisi lüzumuna dair 
Erzincan Mebusu Hacı Fevzi ve Osman Fevzi 
Efendilerle refiklerinin encümenimize muhavvel 
21 Kânunuevvel sene 1336 tarihli teklifi kanuni
leri mütalâa olundu. Maslup merhum memurini 
Devletten olmadığı için ailesine kanuni maaş tah
sisine imkân olmodığı ve işbu teklif ise Dersea-
det'te şaiben idam edilmiş olan Urfa mutasarrıfı 
merhum Nusret Bey ailesi hakkında Meclisi âli-" 
nin ekseriyeti kararma iktiran eden muamelenin 
ayni bulunduğu cihetle encümenimizce şayanı mü
zakere addedilerek Muvazenei Maliye Encümeni
ne lüzumu havalesi tezekkür kılındı. 

27 Kânunuevvel 1336 
Lâyiha En. Reisi Na. M. M. Kâtib 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil 
REÎS — Muvazeni Maliyeye havalesini kabul 

edenler el kaldırsın (Red, red sesleri). 
SALÎH Ef. (Erzurum) —Müsaade ederseniz 

iki söz söyliyeceğim. 
REÎS— Reye koydum kabul edilmedi efen

dim. 
SALÎH E l (Erzurum) — Bunlarm adedleri 

sekizden ibarettir. Bigayrihakkın idam edildikleri 
için maaş tahsis edilse iyi olur. 

8. — Adana Mebusu Zekâi Beyin, İstiklâl 
mahkemeleri kanununa bir madde ilâvesine dair 
teklifi kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/179) 

REÎS — İstiklâl mehakiminin derecei salâhi
yetlerine dair Adliye Ercümeni mazbatası oku
nacak: 

Riyaseti celileye 
istiklâl mahkemeleri kanununun birinci mad

desinin zeylinde (Memleketin kuvayi maddiye ve 
maneviyesini her ne suretle olursa olsun kesir ve 
tenkise sai edenler) in icrayi muhakemesi İstiklâl 
mehakimine mevdu olduğu muharrer olub bu fık
ranın tatbikat sahasında mehakimi müşarileyhaca 
tarzı tefsiri berveçhi mutlakıyet her türlü suiis-
timalâta teşmil edilmekte ve bu sebeble hükkâmı 
adliyenin gerek zâbitan ve ümerayi askeriye ile 
rüesayi memurini mülkiyenin vazifei memurele-
rindeki suiistimalleri kuvayi maddiye ve mane-
viyyei memleketi tenkis ettiği içtihadiyle salâhi
yeti kazaiye dâhilinde telâkki edilerek mehakimi 
müşarileyhaca muhakeme olunmaktadır. Bundan 
bittabi fevaidi azime temin edilmiş olub bilhassa 
tekmil devairi Hükümetin de sürat ve selâmetle 
temşiyeti umur etmelerinde ve ahalii memleketin 
de Hükümete karşı emniyet ve itimadını tezyit et
mekteki muhassenatı her gün daha fazla kuvvet 
ve katiyetle tezahür eylemekte olmakla İstiklâl 

— ıea — 
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mahkemelerince tatbik edilmekte olan bu şekli 
tefsirin Meclisi âlice de tasdik ve kabuliyle umu
ru ammenin bir kat daha emniyet ve kefaleti 
kanuniyeye raptmı arz ve berveçhi âti ikinci zey
lin müzakere buyurulmasrnı teklif eylerim. 

Adana Mebusu 
Zekâi 

İkinci zeyil 
Alelıimum hükkâm ile zâbitan ve ümerayi as

keriyenin, ve rüesayi memurini mülkiyenin vazi-
fei memurelerindeki suiistimalâtı, kuvayi maddi
ye ve maneviyei memleketi tenkis edeceği cihetle 
İstiklâl mehakiminin bulunduğu mmtakalarda 
mehakimi müşarileyhaca rüyet olunur. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Alelûmum hükkâm ile zâbitan ve ümerayi as

keriye ve rüesayi memurini mülkiyenin vazifei 
memurelerindeki suiistimalâtmdan dolayı İstiklâl 

4 mahkemelerinde muhakemelerinin icrasma dair 
Adana Mebusu Zekâi Beyin teklifi kanunisi en-

,cümenimize tevdi buyurulmakla mütalâa ve mü-
. zakere olundu. 

Zeyli kanundaki (Memleket kuvayi maddiye 
ve maneviyesini kesir ve tenkise sai edenler) 
cümlesi sahibi takririn mütalâaları veçhile tefsir 
edildiği takdirde, hukuku umumiyeyi alâkadar 
eden bilcümle ceraimde ve meselâ adiyen darb 
fiilinin bile memleketin kuvayi maneviyesine ic-
rayi tesir edeceği müstağnii izahtır. Hal ve zama
nın ieabatına nazaran fevkalâde olarak teşkil 
edilmiş bulunan İstiklâl mahkemelerinin vazaifi 
zikredildiği veçhile teşmil edildiği takdirde evvel 
emirde bu fevkalâdeliğin zail olacağı, saniyen 
adedi mahdud olan İstiklâl mahkemeleri bu ka
dar vazaifi kesireyi vakit ve zamaniyle ifa ede-
miyeceğinden kendilerinden beklenilen makasıdı 
fevkalâdenin de fevt olacağı, salisen İstiklâl 
mahkemeleri bulunan mahal memurini ile bulun-
mryan mahaller memurini .hakkındaki muamelei 
cezaiyede başkalık hasıl olup bu ise emri müsa
vatı ihlâl edeceği, rabian: memurinin vazaifine 
müteallik suiistimalâtm takdiri her peyden evvel 
bir ihtisas meselesi olub bilhassa mehakimin 
tesir altında vazif ei hakimiyeti ifa eylemesi gibi 
mahzuru mueib olacağı teemmül edilmiştir. Esa
sen İstiklâl mahkemeleri Büyük Millet Meclisinin 
teessüs ve teşekkülünden doğmuş olmasına mebni 
Meclisi müşarileyhanın gayesine matuf amal ve 
maksadına münafi olarak düşman maksat ve 

menfaatinin tervici velhasıl memleketin, müda
faasına ait kuvayi maddiye ve maneviyesinin 
kesir ve tenkisini mucib olan efali cürmiyenin 
muhakemesiyle muvazzaf olub, zeyli kanunun 
tarzı tahriri de bunu ifade eylemekte ve şu halde 
memurinin vazif elerindeki suiistimalâtı da bu 
mısiUû mesailden ise tahkik ve rüyetinin İstiklâl 
mahkemelerine aidiyeti büştibah ve fakat mem

leketin müdafaasına matuf-kuvayi maddiye ve 
maneviyenin kesir ve tenkisini mucib olmryarak 
vazaifi maddiyesinden münbais suiistimalâtı ise 
vazifelerinden hariç bulunduğu varestei kah gö
rüldüğünden teklifi mezkûr encümenimizce mu
vafık görülmemiş olduğu heyeti umumiyeye arz 
olunur. 

3 Kânunusani 1337 
Adliye En. Reisi Na.. 

M. M. Âza Âza 
Canik Mebusu Muş . Dersim 
Ahmet Nafiz Hahmuî Sait Abdülhak Tevfjk 

Âza Âza 
Amasya . Yozgad 

Mehmet Ragıb Rıza 
REİS — Ne buyuruluyor bu mesele hakkında? 

(Muvafık sesleri). Eğer arzu buyuralursa bunu 
tabettirelim ve ruznameye ithal ederek müza
kere edelim. Muvafık mı? (Muvafık sesleri). Ruz
nameye ithalini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
kabul edildi efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tabedi
len kavanin biran evvel verilsin ki üzerinde imali 
fikir edelim. Müzakereden yarım saat evvel veri
liyor. Bir şey anlaşılamıyor. 

9. — Istiman etmiş olan şaki Halid'in affına 
dair kanun l&yîhası ve Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Kastamonu 'lu şaki Halid Mn affı hak
kındaki teklifin Adliye Encümenince reddine 
dair olan mazbata okunacak: 

Adliye Encümeni mazbatası 
Bir büçük senedenberi tariki şekavette geze

rek köylerde, yollarda gasb ve garetle köylülerin 
başına belâ kesilmekte olan ve taMbine memur 
jandarma efradından birini şehit eden Kastamo
nu'nun Küre nahiyesinin Bozarmut karyesi 
ahalisinden Halid'in - hukuku şahsiye baki kal
mak üzere - ceraimi saireden affı hakkmda He
yeti. Yekileden takdim ve encümenimize tevdi Du
yurulan teklif i kanuni müzakere edildi. 

Malûm olduğu veçhile affı umumî müeri-
miyeti izale eylediği halde affı hususi mücrimiyeti 
izale edemeyip hükmün mahkûm üzerindeki te-
siratı içtimaiyesi baki kalır ve hattâ tekerrüre de 
esas teşkil eder. Sureti hususiyede affı teklif edi
len merkum Halit hakkmda şimdiye kadar hiç bir 
mahkemeden .bir gûna hüküm sâdır olmadığı 'an
laşılmakta ve bu suretle bilâ muhakeme ve hüküm 
aflar halk üzerinde süi tesir icra ve emsaline 
süi misal teşkil eylemekte olmakla beraber gayri 
mahkûm bir maznunun ceraimi maksureden 
af kavaidi eezaiyeye de münafi bulunduğundan 
teklifi vakiin reddi hususutttn Heyeti Umumiye-
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ye arzı karargir oldu. 
Adliye En. Reisi M. M. Âza 
Karahisarı sıahib Canik Erzurum 
Mehmet Şükrü Nafiz Hüseyin Avni 

Âza Âza Âza 
Amasya Muş Yozgad 

Mehmet Ragıb Mahmut Sait Sırrı 

REÎS — Fakat yalnız müsaade buyurursa
nız bu mesele hakkında Dahiliye Vekili de bu
lunsa da onun huzuriyle müzakere edilsin. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Dahiliye Vekili 
Bey Encümende idi efendim. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Gitti oradan 
efendim. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siirt) — Malûmu 
âliniz ruznameden haberdardırlar, hacet yoktur. 

NAFlZ B. (Canik) — Heyeti Vekileden Ma
liye Vekili Bey buradadır efendim. 

MALÎYE V. FERİT B. — Dahilye Vekili 
Bey şimdi gelir efendim, tehir buyurulsun. 

REÎS — Pekâlâ. Dahiliye Vekili Bey gelin
ceye kadar bunu tehir edelim. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Kâzım Karabekir Paşadan mevrut sene-
başı tebriki. 

REÎS — Kâzım Karabekir Paşadan senebaşı 
tebriki telgrafı var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Idrakiyle mübahi olduğumuz yeni senenin 

millet ve memleketimiz için hayırlı olması dua
sına terdifen arzı tebrikât eylerim. 

1 . 1 . 1337 
Kâzım Karabekir 

REÎS — Divanı Riyasetçe lâzımgelen cevabı 
teşekkür yazılır efendim. 

2. — İstiklâli Osmani günü Samsun'da ya
pılan tezahürata ve mektepli kızlar tarafından 
Meclise hediye edilen bir örtünün gönderildiğine 
dair Samsun istiklâl mahkemesinden mtevrut 
tezkere, 

REÎS — Samsun İstiklâl mahkemesinden 
gönderilen bir hediyeye dair telgraftır: 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İstiklâli Osmaniye müsadif olan Kânunu

evvelin otuzuncu Perşenbe günü ahaliye belde 
tarafından merasimi mahsusa icra edilmiş ve bu 
mey anda, heyeti ihtif aliye tarafından Büyük Mil
let Meclisi İstiklâl Mahkemesi ziyaret edilerek 
Hükümeti Milliyemizin temadii hayat ve muvaf
fakiyeti için muhtelif temenniyat ve dualar irad 
edilerek Makamı Riyaseti Celilelerine tebliği biz
den rica edilmiştir. Avni zamanda İnas Sulta
nisi talibatı tarafından işlenmiş bir örtünün Bü-

j yük Millet Meclisi namına zatı devletleri tara
fından Samsun irfan Ordusunun bir hediyesi 
olarak kabulüne delâletimiz rica olunmuş ve ör
tünün hemen gönderileceği bildirilmiş olmakla 
berayi malumat mâruzdur efendim. 

1 . I . 1337 
Samsun İstiklâl Mahkemesi Heyeti 

Hüseyin Necati Mustafa Necati Emin 

RElS — Cevabı teşekkür yazılsın efendim. 
(Hay hay, sesleri). 

Dr. ABÎDİN B. (Lâzistan) — Bana da bir 
kat elbiselik göndersinler. Bir cübbelik te Feyzi 
efendiye (Handeler). 

SIRRI B. (izmir) — Bu gibi mesail mahke
menin meşgul olacağı şeyler değildir efendim. 

RE IS — Onlardan yalnız tavassutu rica et
mişler, başka bir şey değildir. Efendim, nezakete 
riyaet etmek lâzımdır. 

Kastamonu'da Şaki Halit'in . affı hak
kında Adliye Encümen Mazzbatası var. 
Dahiliye Vekilinin huzuriyle okunsun de
miştim. Kendileri teşrif etmemişlerdir. Maliye 
Vekili Beyefendi buradadır. Mademki Heyeti 
Vekile karariyledir, Maliye Vekili izahat ver
sinler. 

MALİYE V. FERİT B. — Dahiliye Vekili 
Beyin huzuriyle okunsun, kendileri teşrif etmiş
lerdir dışarıdadır. 

REİS — Gitmiş diyorlar efendim, biraz mü
saade buyurulursa ikinci celsenin bidayetinde 
okuyalım, Dahiliye Vekili de o zamana kadar 
gelir (Muvafık sesleri). 

I • 7. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye kanu

nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

RElS — Efendim, bütçe müzakeresine baş
lıyoruz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, usulü mü
zakere hakkında bütçe müzakeresine dair bir şey 
arzedeceğim. 

Efendiler, malûmu âlinizdir ki, bütçe, gele
cek senenin masraf ve varidatını ve cibayet edi
lecek vergilerin envaını gösterir bir kanundur. 
Senenin onuncu ayındayız. Bitmesine iki ayı
mız kalmıştır. O da zaten muvakkat bütçe ile 
kabul edildi ve sarf edilmektedir. Elimizdeki 
bütçede yapılacak tasarruf atı, Encümenin yap
tığı veçhile Heyeti Celileniz kabul etmiş ve ve
kâletlere tebligat icra edilmiş. Kânunusani ve 
şubat aylarında bu tasarrufat yapılacaktır. Da- • 
ha da tasarruf edilirse bittabii o da tasarruf 
demektir. Bundan sonraki zamanda şayet bütçe
yi çabuk çıkarabilirsek o da o müddet zarfında 
meri olacaktır. Fakat bu memleketin istitaatı 
maliyesiyle ve memleketin hidematı umumiyesiy-
le mütenasip bir bütçe yapmak gelecek şene için-
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de bize nasip olmıyaeaktır ve bu muhakkaktır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Usulü 
müzakereye ait değil. 

REİS — Usulü müzakere hakkında söyleyin. 
VEHBÎ B. (Devamla) — Söyliyeceğim söz

ler çoktur. Sırası gelince söyliyeceğim. (Devam 
sesleri) Ben heyeti umumiyesi hakkında soyuyo
rum. Bu elimizdeki bütçe tahakkuk etmiş büt
çedir. Gelecek senenin bütçesini tanzim edebil
mek ve böyle müzakere edebilmek için Makaim 
Riyasete bir takrir takdim ettim. Şimdiden ve
kâletlerin kadrosunu tanzim etmek lâzımdır ki, 
bütçe biranevvel tanzim edilsin. Eğer o bütçe
de böyle gelecek ve böyle tetkik edilecek olursa 
katiyen imatei vakitten başka bir şey değildir. 
Onun için Heyeti Gelilenizce ikisi mütehassıs ve 
üçü gayri mütehassıs olarak her vekâlet için bir 
encümen teşkil edilsin. O encümende, vekâlet 
müsteşarları da dahil olarak, vekâletlerin mer
kez ve mülhakat kadrolarını tesbit ederler. Biz 
de onu bir kanun şeklinde Meclisten çıkarırız. 
Bir taraftan da bütçe çıkar ve sabit bir bütçe 
olur. Rasgele her daire teşkilâta kalkışmaz ve 
muntazam elimizde bir kadro tertip edilmiş olur. 
Bu olmazsa bu bütçeyi de çıkaramazsınız. Gele
cek sene bütçesi de çıkmaz. Bilhassa bunu ev
velce de arzetmiştim. Nasıl ki, zapta geçiyor 
sonra da okuruz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, Bu Vehbi 
Beyin teklifi okunsun ve reye konsun. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, gelecek se
nenin merkez ve ntülhakat kadrolarım tesbit et
mek üzere birer encümen teşkiline dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Gelecek sene bütçesi tetkikatma esas olmak 

için her vekâletin merkez ve mülhakat kadrosu 
kanun tarzında tesbit edilmek üzere Meclisi Mil
lice ikisi mütehassıs ve üçü gayri mütehassıs beş 
azadan mürekkep ve vekâletler müsteşarları da 

dahil olan birer encümenin hemen teşkilini ve 
işe başlamalarını teklif eylerim. 

3 Kânunusani 1337 
Karesi 
Vehbi 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu gayri 
mütehassıslar ne iş görecek? 

VEHBİ B. (Karesi) — Arzedeyim. Şimdi 
efendim mütehassıs, meselâ ben dahiliye memur
luğunda bulunmuş bir adamım. O Encümende-
kilerin ekserisi de dahiliyede bulunmuş olursa 
bittabii kendi tarafını iltizam edecektir. (Doğru 
değildir sesleri) Beşeriyettir. (Muvafıktır ses
leri) Hepimiz beşeriz efendiler! Halbuki ikisi 
mütehassıs üçü gayri mütehassıs olursa asgari 
bir surette memlekete e.nfa bir surette iş görmüş 
olacaklardır. (Gayet muvafık sesleri) 

MALİYE V. FERİT B. — Maalmemnuniye 
kabul ederiz. 

RASİM B. (Sivas) — Efendim, Bütçe mü
zakeresinde Heyeti Vekilenin tamamen hazır bu
lunması lâzımdır. Bunu da reye koyunuz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, o başka 
bir şey bu teklif evvelâ reye konsun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kadro
nun lüzum ve ademi lüzumu için herhalde müte
hassıs olması lâzımgelir. (Hayır sesleri). Gayri-
mütehassıs olan ne bilir? 
(Hayır sesleri), (Gürültüler). 

• REİS — Müsaade buyurun efendim, Yalnız 
şurasını da sual edelim ki, ikisi mütehassıs üçü 
gayrimütehassıs zevatın ne suretle intihap edile
ceğini... 

VEIİBİ B. (Karesi) — Şubelerden efendim. 
MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — REİS Be

yefendi, bendeniz söz isterim. Efendim, Vehbi 
Beyefendinin buyurdukları, Hükümetin kadrola
rını tesbit etmek noktai nazarından gayet azîm 
bir faideyi mucip olduğu cihetle bizce de maat-
teşekkür kabul edilir bir tekliftir. Heyeti Celile-
nizin bütçe geldiği zaman Muvazene Encümenin
de yapacağı şu tetkikatmı daha şimdiden tetkik 
etmek mahiyetindedir. Pek güzel bir şeydir. Yal
nız bunların zamanı mesaisinin tahdit edilmesini 
bendeniz muvafık görüyorum. Yani on .gün, on-
beş gün bir şey tahdit edilmelidir. (Muvafık 
sesleri). Çünkü bendeniz 1337 bütçesini tanzime 
başladım. Vekâletlerden bazılarının bütçesi gel
miştir. Beş altı Vekâlet vardır ki, onların bütçe
si kalmıştır. Binaenaleyh bunlar da geldikten 
sonra peyderpey tabii tetkikat icra edilecektir. 
Bizim tetkikatımız şüphesiz Heyeti Celileniz tara
fından gelecek komisyonların yaptığı tetkikat-
tan sonra yine teehhür edecektir. Bu teehhürden 
beni mesul tutmayınız. On beş gün zarfında bu 
olabilir efendim. Fakat beni mesul tutmazsı
nız. 

REİS — Pek iyi bu teklifi kabul buyurur
um sunuz? (Kabul sesleri). Pek güzel kabul edil
di efendim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bir şey daha tek
lif ediyorum. Bin kuruş maaşı varken iki bin, 
dört bin kuruş yapılmasın. Onu da nazarı itibare 
alsınlar. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Büt
çe kanunu Muvazenei Maliye Encümeninde ikin
ci defa tetkik edildi Bir miktar tasarrufat ya
pıldı.- Bunun hakkında bir teklifi kanuni de 
bulunmuştur, Muvazenei Maliye Encümeni, bu
gün okunursa gün geçmeksizin bu iş bitmiş olur. 

MALİYE VEKİLÎ FERİT B. — Mazbata 
muharririni dinliyelim efendim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efendi
ler; Nizamnamei Dahilî mucibince bütçe müza
keresinde Heyeti Vekilenin tamamen mevcut ol
ması lâzmıgelirken maatteessüf yapılan bütçenin 
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ehemmiyeti yok galiba ki, Maliye Vekili Beyefen
diden başka Heyeti Vekileden kimseyi göremiyo
rum. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin 1336 senesine ait olan bütçesi Encü
meninizde tetkik ve pişigâhı kabulünüze bugün 
arzedildi. Heyeti umumiyesi hakkında maruzat
ta bulunmakla beraber bir kaç söz söylemekliği-
me müsaade buyurunuz. Malûmu ihsanınızdır ki, 
varidat ve masarif attın vaktinden evvel tasdikini 
havi bir kanun demek olan Devlet bütçelerine her 
Devletin, her memleketin, her milletin tarihinde 
büyük bir ehemmiyet atfolunur. Hattâ varidat 
ve masarif atı umumiyesinin kabul ve tasdiki ka
dar yüksek bir hak, bunun kadar yüksek bir im
tiyaz hemen yoktur desek caizdir. Hukuku 
esasiye ulemasının, ilmi malî mütehassıslarının 
dediği gibi, bu hak, bu imtiyaz, yalnız mükelle
fiyeti efradı milletin tediye etmesinden veyahut 
daha yüksek bir fikirle, hakkı hâkimiyetin yüksek 
bir neticei tabiiyesi olmasından neşet etmekle be
raber bu hak, bu imtiyaz ulemanın bu münaka-
şasiyle hukuku esasiyeye hemen girivermiş de
ğildir. 

Efendiler; malûmu ihsanınızdır ki, milletler 
diğer hâkimiyetleri gibi bu hakkı murakabesini, 
masraf ve varidatının tasdiki hakkında ihtilâller 
yaparak, kanlar dökerek vermek istemeyenler
den cebren istihhsal ettmişler ve kabulü mese
lesinin yani mesaili maliyenin milletlerin hayatın
da büyük bir ehemmiyeti olduğunu da arzetmek 
isterim. 

Efendiler; bu ehemmiyet ve bu hukuku esasi
ye, bu düstur, yani varidat ve masarif atı umumi-
yenin kabul ve tasdiki hakkı millet vekillerine 
aittir. Esas meselenin ehemmiyeti yalnız arzetti-
ğim gibi hukuku esasiyede münderiç olmasından 
değildir; Başka bir emir de, başka bir ferman da 
bizi bu işe memur ediyor. O ferman, o emir, o 
lâyetegayyer olan kanun ise mevcudiyeti ile mu
bahı ve müşerref olduğumuz ve edayi şükründen 
aeizbulunduğumuz Şeriati Garrayi Ahmediyedir. 
efendiler. (Alkışlar). Çünkü o şeriati mübecce-
le„ o şeriati muazzama beytülmali itlaf ve israf
tan bizi menetmiştir. Binaenaleyh, varidat ve 
masarifimizin tetkikindeki ehemmiyet bizim için 
daha ziyade mühim oluyor, daha ziyade bu 
ehemmiyet tezayüt ediyor. îşte bu mühim me
selede Cenabı Hakkın bizi muvaffak eylemesini 
temenni ve tazarru ile teyemmünen bu işe, 
yani bütçeye besmelei şerife ile başlıyorum. 
(Bismillâhirrahmanirrahim). (Alkışlar). (Bra
vo sesleri). 

Efendiler; malûmu ihsanınız varidat ve ma-
sarifatı umumiyenin vaktinden evvel tasdikini 
havi bir kanun diye tarif olunan bütçe tarifi 
elimizzdeki bütçeye taban tabana zzıddır. Çünkü 
bütçenin tarifinde (Varidat ve masarif atı umu
miyenin tasdikini müşir bir kanundur) deniyor. 
Halbuki, malûmu ihsanınız bizim elimizdeki 
bütçe, senenin on ayı geçtikten sonra, yani sene 

nihayetinde kabul ve tasdikınıza arzediliyor. 
Demek oluyor ki, bir kere bütçemiz tarife muva
fık değildir. Bunun için kimseye tariz etmiye-
ceğim. Çünkü malûm olan ahval ve şerait bu 
mecburiyeti husule getirmiştir. Fakat bu me-
yanda bizim talep edeceğimiz bir şey vardır ki„ 
Encümeniniz âzasından Vehbi Bey biraderimiz 
ondan demin bahsettiler. Encümeniniz Heyeti 
Vekileden talep ediyor ki, 1337 bütçesi hiç ol
mazsa bütçe tarifine mugayir olarak bize gel
mesin. Yani vaktinden evel gelsin. 

Vakıa senenin bitmesine bir buçuk, iki ay 
kalmıştır ve hiç bir Millet Meclisinde büt
çenin üç ay evvel Encümenlerden çıktığı he
men emsali yoktur. Fakat eğer on beş güne 
kadar 1337 bütçesi verilecek olursa Encümen
deki arkadaşlarda, geceyi gündüze katarlarsa 
marta kadar bu bütçeyi çıkaracaklarını ümit 
ediyorum. Binaenaleyh, Encümenimiz 1336 bütçe
sini serian talep ediyor ve bu talebe cümlenizin 
iştirak edeceğine hiç şüphe yoktur. (Hay hay ses
leri). 

Saniyen efendiler; malûmu âlileridir ki, büt
çelerde bir sıhhat, bütçelerde bir vuzuh, bir te
vazün, bir vahdet aranılmak bunların içerisin
de en mühimmi ise, tâbiri f ennisiyle « bütçede 
sıhhat, umumiyet, tahminde sıhhat » meselesidir. 
Şimdi elimizdeki bütçede ilmî olarak bir tetki-
kat yapmak için evvel emirde bütçemizde umu
miyet denilen o fenni kısımdan ne var ne yok. 
Bunu tadil edelim. Gerçi maruzatım biraz çok 
oluyorsa affmızı istirham ederim. 

SIRRI B. (İzmit) — Güzel ve mâkul sözle
rinizi dinleriz. 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Umu
miyet, varidat ve masarif ata müteallik bütün 
muamelâtın bilâ istisna bütçenin malı olması de- -
mektir. Acaba masarifat ve varidatta bu esasa, 
bu esası ilmiye riayet - edilmiş .midir? 
edilmemiş midir? . Evvelemirde maarif kıs
mını ele alalım. Bu - tâbiri ilmi de 
masarif kısmını denilince nazarı dikkate alına
cak mesele; varidatın tahsilinde masarifi tahsi-
liyenin beraber artması meselesi, mevzuu bahis
tir. Tâbiri fennisi böyle. Fakat ilmî olan bu 
tâbire bizim bütçelerimizde riayet olunmuş mu
dur? Zaten vâsi bir umumiyeti kanuniye; bir 
maddei mahsusa ile bunu halletmiştir. Bizim 
Muhasebei Umumiye Kanunumuzda deniyor ki : 
« Varidat ve hasılat gayri safi olarak irad kaydo
lunur. îdare tahsil ve masarifiyle sair masari
fi müteferria dahi masraf .kaydedilir » demek 
masraf kısmında, umumiyete riayet edilmekle 
beraber yine bütçelerin havâssma riayet edilmiş 
mi, edilmemiş mi, meselesi geliyor? 

Efendiler; aşağıda arzedeceğim veçhile; mas
raf kısmında, gerek tahminde ve gerek diğer kı-

, sımlarmda ve gerekse tasarrufta pek isabet edil-
I diğini görmüyorum. Meselâ tahminde masrafın 
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isabeti yoktur. Çünkü ileride görüleceği veçhile 
bir bütçede tahsisatı mUnzamma olarak ait oldu
ğu daire altmış şu kadar bin lira talep ediyor, 
encümenimizde esnayi müzakerede 35 bin şu 
kadar liraya, dünkü müzakerede de (4 600) 
liraya iniyor. Demek ki tahminimizde de isabet 
yoktur. Fakat buna ka^şı cevap verecek deği
lim. Nitekim Maliye Vekili Beyefendi bu bapta 
bahsettiler. Dediler k i ; Hükümetin yeni teşek
kül etmesi ve teşkilâtının ne şekiL alacağı ve ne 
olacağı malûm olmaması hasebiyle bittabi doğ
rudur, bu tahminde belki hata olmuştur, bina
enaleyh dün de bundan bahsolunmuştu. Ben
deniz muvazeneye dair söylemiyorum. Tahmin
de şu isabetsizlik mevcuttur. Bundan maksadım 
senei âtiyede artık bunların olmamasıdır. Bu 
olmuştur ve bir emri vakidir. Hep mâruzâtım 
ve tenkidattmız senei âtiyeye matuftur. 

Varidata gelelim efendiler. Malûmu ihsa
nınız bütçe meselesinde bir esas ta varidatın te
ferruatına kadar tamamen kayıt ve tesbit edil
mesi lâzımdır ki, umumiyet hassasını versin. 
Aceba varidatımız, tabedilip enzannıza arzolu-
nan cetvelde muharrer olduğu veçhile tamamen 
tesbit edilmiş midir t Evet efendim. Dün Vekil 
Beyefendinin de uzun uzadıya tafsilât verdikleri 
veçhile hakikaten varidat tamamı tamamına 
geçmiştir. Lâkin bir, iki varidat hakkında yal
nız mâruzâtta bulunmak istiyoruz. Meselâ 
görüyoruz ki. tütün meselesinde, tütün varidatı, 
yani eski Hükümetin en son Reni ile yaptığı 
mahut kararname mucibince Reji bize maktu bir 
para veriyor zannederim. Bu parayı da 700 ve
yahut 800 bin şu kadar lira olmak üzere vari
datımız meyamnda gösteriyoruz. Fakat aynı 
zamanda diyoruz ki ; biz Rejiye vazryed ettik, 
Maatteessüf bu maktu olan paradan başka Re
jinin bize vereceği parayı tesbit edemedik. An
cak sene nihayetinde alacağız diyoruz. Demek 
oluyor ki efendiler, az çok bir varidatımız var
dır ki, henüz bütçemize girmemiştir. Sonra 
efendiler yine birtakım varidatımız var ki, 
isterse on para olsun, bütçemize girmemiştir. Ne 
gibi? Bilmem «nasıl oluyor? Hükümete ait olan 
binlerce, yüz binlerce kilo tütünü birisi alıp 
götürüverraiş. Nasıl oluyor bilmem? Eskişehir'-
den mi nereden birisi binlerce kilo ipeği almış, 
italyanlara satıvermiş. Efendiler, bunlar birer 
varidattır. Bu bilmem- nasıl oluyor? Demin ar-
zettiğim gibi, alq) götürüpte satıverenler hepsi 
birer vekâlete ait memurlardır. Biliyorum Ma
liye Vekili Beyefendi bu mesele için takibatı şe-
didede bulunuyor. Efendiler Maliye Vekilinin 
bu takibatı k-âfi değildir. Varidatı Devlete na-
kise veren bu memurlar hakkında mensup ol
duğu vekâlet; Maliye Vekilinin takibi gibi, 
aynı takibi icra etmelidir. Binaenaleyh işte bun
lar varidatta birer noksanlardır. Bunlar vari
datımıza m&kise verecek şeylerdir. 

VBHBÎ E t (Konya) — Müsaade buyurulur 

mu! Bir kelime söyliyeeeğim. Efendim mademki 
o vekiller takip etmiyor, Meclis buna vazryed 
etmeli, malumatı tamme edinmeli, ona göre Mec
lisçe bir şey düşünmeli. Maliye Vekili yapamı
yorsa, yahât takip ediyor tesir etmiyorsa» şu 
halde o, vekiller de memurlarım himaye ediyor 
demektir. Buna vazryed edecek kim kaldı? An-

MA£HAR MÜFÎD B. (Devamla) — Ne hü
küm verirseniz o olur. Demek ki efendim mese
le ; varidatımızın tamamen bütçeye girip girme
mesi meselesidir. Böyle bir takım varidat gir
miyor. 

Sonra efendiler; bu varidat meselesinde 
minelkadim bütün hükümetler nuzzarı tarafından 
bir âdet olmak üzere itiyat edinilmiş bir şey 
vardır ki e da; mensup olduğu dairede, gerek 
daimî olsun Ve gerek arızî olsun, bir varidatı 
hususiye bulmak derdidir. Meselâ her vekil ken
di dairesinde köhne mefruşat, kâğıt kırpıntısı 
gibi ışeyler ve bahusus imalâtı harbiye fabri
kalarında demir kırıntısı, moloz gibi, her ne 
olursa olsun, bu gibi az çok p-ara edecek şeyleri 
satarlar. Malûmu ihsanınız bunu da söylemeğe 
mecburuz ki, hiç bir varidatın arkasında mas
raf, saklanamaz. Bu nasıl memnu ise, hiç bir 
masrafm arkasında *da varidat saklanamaz. Bi
naenaleyh Maliye Vekili muhteşeminin bu gibi 
eğer devair taraimdan istihsal edilmiş hususi 
varidatlar varsa hemen vazıyed etmesini rica ve 
istirham eylerim. Ümit ediyorum ki, vazıyed et
miştir ve tekrar rica ediyorum. Esasen Muha-
sebei Umumiye Kanunumuz bunu menetmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunumuz diyor ki, 
«Nazırlar kendilerine verilen tahsisattan fazla 
sarfiyatta bulunamıyacakları gibi tahsisat) mez-
kûreyi hiç bir nevi varidat ile tezyit edemez
ler»'. Bendeniz eminim ki Maliye Vekili muhte
remimiz bu gibi hususi Varidatlara meydan ver
memişlerdir ve bütçemize de bu gibi varidatın 
ismini ithal etmiş olacaklardır. Şayet varsa 
bunun menini istirham ediyorum. 

Şimdi efendim gelelim tahmin meselesine; 
umumiyet hakkındaki maruzatım bitti. Tahmin
de sıhhat, masarif ve varidatımızda tahminde 
sıhhat var mı, yok mu? Demin de arzettiğim 
veçhile, hükümetin teşekkülü ve teşkilâtının 
ne <şekil alacağı re müdafaai mili iyemizin icabet-
t.irdiği ahval pek malûm olmaması hasebiyle 
masrafta tahminde pek sıhhat yoksa da fakat 
varidatımızda bu tahmin mevcuttur. -Tabiatiyle 
mevcuttur. Zira o, vaktinden evvel tahakkuk 
ettiriliyor. Tahakkuk etmiş olan varidat tahsil 
edilmiş, ondan sonra tahmin âdeta hakikat olu
yor: Meselâ ağnam vergisini tahmine hacet 
yoktur! Zamanı geçmiş ve tahsil edilmiştir. Ke-
zalik aşar tahsil edilmiştir. Yalnız nedir? Vari
dat bütçesinde bu hususta yapılan bir şey varsa 
yeni kanunlarla yaptığımız zamaimi tahmin
den ibarettir, Fakat senei âtiye böyle değildir, -
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1337 için varidat böyle- tamamen» fcafasil edilmiş, 
kısmı âzami bitmiş ve ondan sontfa yapılacak bir 
şey, değildir. Bu sene, gelecek se&e için ' tah
min. ıasulü bağlıyor ve dün Vekil Beyefendinin 
buyurduğu- gibi, filhakika tahmin usulünde na
zarı- dikkate alınacak hususatta, bazı memleket
lerde- üç ve bazı memleketlerde, zannı âoigane-
me göre, beş senelik varidatın bir mukayesesi
ni iefra ederler, o mukayese üzerine tesbit eder
ler. Binaenaleyh va,ridat hususunda tahmin bu 
sene .mevzuubahis olamaz, çünkü tahakkuk et
miş varidattır. 

Şimdi efendiler vergilerimizden bahsetmek 
istiyorum. Şunu itiraf mecburiyetindeyiz'ki bizim 
ger-ej? yeniden, gerek zamaim suretiyle kabul 
ettiğimiz vergilerin hiç birisi bu memleketin 
ihsaiyatına ve bu memleketin bünyesine ve te
kâlif, hakkındaki kavaidi ilmiyenin hiç-birisine 
muvafık olmıyarak yapılan vergilerdir. Çünkü 
ileayi zaman, ahvali malûme, bizi hakikaten 
memleketin iktisadiyatına, memleketin ihsaiya-
tına, bünyesine ve kavaidi ilmiyeye mugayir 
olarak kabulüne meebur etmiştir. Meselâ te
mettü vergisi; bunun malûmu ihsanınız bir kıs
mından beş ve diğer kısmından on misli temet
tü vergisi almıyor. Temettü vergisinin tarhı 
hakkındaki usul sakimdir* efendiler. Binaena
leyh Maliye Vekiliaaden riea ediyoruz ki, bu sa
kim olduğuna kendileri de kani oldukları şüp
hesiz-bulunan bu temettü vergisini senei âtiye 
için ıslah buyursunlar ve hattâ-maalmemnuniye 
istihbar ettiğimize göre yeni bir temettü vergisi 
kanunu zannederim kaleme alınmaktadır. 

Saniyen efendiler; temettü vergisinden son
ra biliyorsunuz ki, bir ağnam zamaimi var. 
Ağnamın tadadı, ağnam rüsumunun zamanı tah
sili mürur ettikten sonra biz tuttuk senenin son 
iki ayında yaptık. Bittabi bu resim bu seneye 
mahsustur. Gelecek seneye şümulü yoktur; 'işte 
bu da yaptığımız- vergiler içerisinde ilim ve fen
ne,, mantıka mugayir olan bir kanundur. Bu 
da doğru değildir. 

Sqnra efendim, mademki istihdaf ettiğimiz 
gayeye vusul mecburiyetinden yeni tekâlif ve 
yeni ^amaim ile bir takım vergiler yaptık, artik 
efendiler zannederim ki, bu memlekette iane 
denilen şeyin veri olmamalıdır. Efendiler; bun
ca tekâlif ile âzami dereeede fedakârlığa sevke-
dilen .memleketin bir de derisi yüzülmez. 

Efendiler; iane demek, halkın derisini yüz
mek denmektir. Bunun için bunu biliyorum, yine 
Maliye Vekili muhteremi bu ianatı, hattâ ben
deniz yolda iken görmüştüm, bütün valilere 
çektiği telgraflarla menetmişti. Runoıumum He
yeti Vekilenin şiddetle menetmesini talep et
meliyiz arkadaşlar. Zira bu ağır tekâliften 
sonra bir de fazla olarak meşru ianata teşebbüs 
sdersek korkarım ki, milletin -mukavemeti esası-

• ax kesrederiz, Efendiler, onun için ianatın kati
yen beri olamaz. 

Senra, vergilerim ey anıncla muhtacı ıslah e|a-
rakemlâk ve arazi vergisini de görüyoruz. Eğer 
emlâk ve arazî Vergisi yeniden tarhedilecek 
olursa senelerdenberi malûm olan o berbat hu^ 
küfe i tasarruf iye esasları ıslah edilerek, bir ara
zi için sekiz kişinin elinde sönet çıkmaz, dev
let, halka en" ziyade bahsedilmesi lâzmıgelen 
esaslardan birisi •• olan hakkı tasarrufu ve hal
kın hakkını temin edecek usullere tevessül eder
se bendeniz zannediyorum ki, emlâk ve arazi ver
gisinin bütçemize-"büyük faydası olacaktır ve 
miktarr artacaktır. 

E i endiler, isi ahi mucip vergil erimizden biri
si de 'bendenize î?öre Reni'yftni tütün resmidir. 

YAHYA (MLÎP B. (Kırşehir) — Allah 
kaldırsın. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Devamla) — Eski 
bir derttir. Şunu da arzederim ki, Hükümet Re
jisi müstesna olmak üzere böyle bir reji Avru
pa -da, tasavvur edemiyorum, Avrupa 'daki, Hü
kümet Rejisidir. ! Bu şekilde Avrupa 'da bir* reji 
bilmiyorum. Şimdi Heyeti Vekilemizden, bil
hassa iMalive Vekili muhtereminden şunu istiyo
rum ki; Hükümet Rejisi mi olmalıdır ? Bandro-
la-mi: tâbi olmalıdır? VeyabıttöşS/r--istihsal et
mekle beraber bir d e arazi üzerinden vergi al
mak suretiyle tütün varidatını tezyit mi- etme
lidir ?' Bunlar birer meseledir. Bu meseleler 
Heyeti Vekilece tetkik ve tahkik edilmeli, 
gelecek sene için bunu bir üsuhı salime rapte
derlerse, bugün yedi sekiz bin liradan ibaret olan 
bir tütünün hem: öşrü tezayüt edecektir, hem 
de arazi \ üzerine bir vergi alınırsa zannederim 
ki, şimdiki miktardan binlerce lira fazla varidat 

; temin edilecektir. 
Efendiler; düne kadar bendeniz ihracat res

mi hakkında da pek bedbin idim. Bu resmin 
tamamen aleyhinde idim. Fakat Vekil Beyefen
dinin î beyanatına nazaran on bir milyon kıyme
tinde ithalâta mukabil, dokuz milyon lira ihra
catımız olmuş. Bu erkam biraz ihracat vergisi 
hakkındaki bedbinliğimizi izale eder gibi oldu. 
Fakat acaba ihracata vazolunan rüsum kalksa 
idi, dokuz milyon liralık ihraeatımız on mil
yona vâsıl olur muydu? olmaz mıydı f Bendeniz 
zannediyorum ki, usulü malîde ben o kadar 
yeddi tula ısahibi değilim. 'Mülkiye memuru bir 
adamım. Maamaf ih Katıra> kabilinden i soyuyo
rum. Bendeniz zannediyorum ki, ihracat res
mi var iken, dokuz milyon ^bracat yapan bu 
memleket eğer ihracat rüsumu olmasa idi belki 
on bir milyon, yani ithalâtımıza galebe çalacak 
bir surette ihracat- yapacaktı. işte ne zaman ki, 
ihracatınız ithaMtmıza galebe çalmıştır, mem
leket kendisini o vakit kurtarmıştır. Binaena
leyh .bu ihraeat meselesinde bugün mevaddı 
iptidaiye olaa?ak yün veyapağj gibi zannediyo
rum ki, milyonlarca kıyye-elimizde mal vardı ki, 
ihraç edilmedi. Bu, yalnız ihraç- reminden ile
ri gelmiş bir mesele değildir. Belki lyün ve ya-
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$%&&%< Aftınpahaato- kabul etmemesinden veya 
esbaita sMted^ı .miiobais olabiliri Jtafeatribraeat 
r̂ Bttîi hafekrodsu -bçadeniz.di^orum ki; feu- cesim 

'" leketin,ikti»«^>ratmı, yükâ^itmekiskyen Hiikü-
m$tİQ?ae bu.^ule riayet lâzMS^ür-müt^Utasın* 
dayım*., 

. Şimdi îîefeadim^ bize vesilen bfttgfttia v«ei* 
dair ve ma$u?ai'ı ne derecelerdedir ?„ Efendüer.; 
evvel^nirde;iJ:Hkümt>t- veriliş oJda#ü; biltçssiade 
elii aekiz milyon yedi yüz elli sekiz'bin altı yüz 
otuz liralık bir masraf göstermiştir*., Bö ĵüme-

r nimia J^uııclaaı, bir buçuk milyon kadar bir ten-
kihftt yaparak bunu elli yedi .mijypa boşyüz 

î- otuz altı bjbı.be^yüz kırk altı lirayaie^zil etmiş
tir. fltaîbtyfa demin de arzettiğim veçhile, ma-

' sarfiyat husıısurıdaki jsabetsizliğinüz-neticesi ola-
r rak' bütçede, aşağı yukan, dün VtofâX. Beye$en-
'• dinin buyurdukları gibi, yedi buçt$ milyon ve 

bir buçuk milyonu da ilâve edersek ' ddttız, mil
yon oluyor' ve bir milyon tenzilât ierâ edfiirse 
o hakte Hükümetin • ilk teklifi ik AıU â'zen&nm 
yaptığı tenkmat- meŞyamnda tekrar*-iki, iki bu* 
çı^.aaaüyo&'bdr açjğımıc kalacaktır. Fakat ma-

. at̂ eessiMi Hasreti Aliyeniz, bir de Muvazene En-
r cumam dâML.olduğn halde hepimiz bu açığı, ken-
• dimki kabaotttkv Bütçenin, müzakeresi esnaam-
' da; .üç mi^ozı* bilme»ı şu kadar bi& lira kateftü 

ettik.' Bunu "kabul edince raasrarfımız altmış 
nıilyöaıaltiryüzı kırk yedi bin liraya, baliğ olda. 
Bunun-iğindir ki*., açığımız dört;buçuk milyon 

." raddesine-vâsıl olmuştur. Bu &&çm ne suretle 
telâfisi .lâjıımgeteeeğâni arzdan fevvei aeabane 
gibi sebepte bu., ademi tevazünü husule' getirdi-H 
Bu esbabın bû*iüeisi arzettiğim gibi üç milyon 
yüz- dokiız btû lirakk bir tahsisatı Heyeti Ali-

, yeniziö^kabul etmesidir. Birinoi sebep budur. 
Ikinei,sebe#j bütçenin vakit ve ztraaniyle tet
kik. edilmemesidir. Zira görüyorsunuz ki, iki 
ay için bir ̂ tenzilât yapan Encümeniniz eğer büt
çe alta ay evv.el.gelse idi demek bugün dört mil
yon̂  liralık tyv tenzilât yapaeakti;», $ngün büt
çemiz Heyeti -Alizenizin. huzıuıına tamaj^en mü-
tevazin olarak çıkacaktı. Fakat ne çare, arzet-
tiğkn veçhile,, bütçe .geç, kaldı, Yapılan tasarruf 
iki aya münhasır kaldı. 

Şimdi1 efendini, üçüncü sebep tfe; tasarrufa 
riayet edüHmemesâdir. Bu da bir sebçp teşkil edi-

f yar. Çülükft «fendim malûmu ihsanınızdır, yal-
l ma vajadate hoplamakla/ iş bitmez* İsraf ata ma-
[ had vermemek, mihveri Hükümeti, Devlet .tum-
: mmu ona gör« tedvir etmek te lâzımk Varidat 
= çok gü&ebtoplanmı^ .Acaba.maaraJtaisraf edil-
miş Btidûri JSdüattamiş; mddM EsbufeaL ^irisa 
de^bil-miyeiîeiîı^sf vardır. Efemdileö?, meselâ 
bütçei^döki .t&mif ve te#hiû bahsini oemeder-

• seniz bir̂  ı»ii^ıtKİki'yüz otuz. dobız bin dokuz 
<yüz yirmi y ^ l b a s m tenvk,vo;feabÜt;içm;sar-
f«di le t t i ;göra3ekmnİ3. Bütftftlerdeki . kırtasiye 

-faslım cem buvufursaaız üç yüz bin seki^ yüz 
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kırk üç lir» verdiğimizi göreceksiniz. Btîtçe^ 
mizdeki- harcırah. îsâmı !to|>laı*ani2f sekiz- yüz 
yiraaı̂ beşıbiöjf-' hattâ dokte yüz bin lira bafcıra-
ha verdiğimizi görürsünüz. Müteferrikaya: t€»p-
larsanız, ,üç yü# altı. bin.^ekiz. yüz jşu kadar.lira
nın ntiÛşiferrikiya .. şaçfe44mjş çiduas^u göre
ceksiniz/' Fanların mecmui 2,66[4 2$İ1Öra eder. 
Yaihizf tenvir* ve "teşhisi,/'fenrtasjye, narcirah, 
mütefifrrlfea v« salrt... Bunun iç^risîn^ % b% 
lira blarak evrakı nakdîye bedeli dâhil değildir. 
Şimdi -efendiler, burfda israfat vâr mrdir? tok 
mudur? Meselâ5 Müd*öfaai Milliye bütçesini eli
mize aîdîğsnız vakit göreceksiniz kix I7Ö bin li
ra kâğıt pttüst var. Bu, çoktur dediğitniz zaman, 
göreceksiniz kî, • derhal Mudafâai Miiliyenin 
bütçestei müdafaa edecek zat buraya " çıkacak 
ve diyöeek ki :'1§5 askerî idare, 85'ahzı askşr' 
riyaseti, 45 kalem dairesi, 35 şube' daireli, '72 
fırka, 32 -«Hay, şu! kadar tabur...; l^mam be'-
şer yü» kuraş- düşüyeri- Efendiler;- bü zaûıknda 
kâğıdın-tabakası beş kuruş.iken çok ttradûr? çok 
deği}di^4iy«cek. Böyle değil efendSer.;iBu doğ-f 
rudur ammaben#0niz d^orum ki, yin* israf var-i 
dır. Bir mi«d'ile bu- israf r söyliyeyöa .* En son- mâ* 
halli memuriyetimde evrak kaleBÜnd&bir mü* 
vezzi bir top kâğıt almağa gitmiş, dört:litaya 
almıştım T#wdtifeii', tüccarın ismini .söyiemiy^-
yim, tüeea?m maf asasında bulunari bir memu--
ruı»az^a bir topu tiç buçuk liraya alryorrBrt 
arayerdekî yanm? lira farkı- benim ' memu^uın 
hiç-bir zattan- sıtiisti'mal etmemiştir. Faâtât o 
memur paresin* köadasi vermiyor. Kendi -̂ a«na-
fiine ait bir iş değildir. Kâğıtçıdan pazarlıksız: 
alıyor. Fakat ben. kendi şahsıma alırken öyle 
yapmam. Demek- oluyor ki efendiler,- bu israf 
hususunda, biraz da ulemanın dediği gibi, büt
çelere ahlâk-; meselesi de- karışmış• olmalıdır. 
Beytübnai yani kesdfö&e tevdi edilen Beytül-
mali israf ve telefte kendi malı giba düşülmek 
meselesi -vardın (Brava sesleri). Bendeaiar de
miyorum-ki, bu;-kâğıt parası yeniyor. Bvet-ym* 
miyor. î alraâ bu - surette-israî olunuyor.. • 

Malûmu -İhşanmız ne yaparız? En büyük bir 
memuru ziyarete gid.eriz. Ainan birade:r azıcık 
bir kâğrt İtfffeder misiniz, ' bir mektüjp yazıve,re-
yim. Kimin kâğıdıdır bd efendiler rÖeytfölm'âle 
aittir. Sonra bir de zarf Mtfedermisiniz d^i^. 
Evet, maatteessüf'feeöedenize gelen bazi huisusi 
mektupla* büfe Tesmi'' daireye ait zarflarla ge
liyor. îşte, israf bûiılâr'dır/ 6îöüdiler. 

Efendim sen beş paradan başlıyorsun, 6w& 
israf t^liakk|.et^eğ(a vaJktib|z yoktur üiyecokr 
siniz. Önuh ^hu&.ki , . ^o^-le bir daireye 170 
bin lira kağıt fearajı vermeğe mecbıır.Qİaıc^ğfz. 

G eleHm t€«hinı m«setesine: Bica ederim, Mec-
simizde men^tıriytt't: yâpmjş -z«vat vardır*. <Pe^âia 
bilirsiniz ki, HüMrr»»t« 'geldiğicüte zsm&n^ıydtteı 
gei, kapuyu açı. ̂ ençtreîieıji a^, burast' pefc sı
cak olmuş tj«fizv Nie içitt.o kadar aobalaf ya»-
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mıstar, acaba bir miktarla bu iş olmaz mı ? Olur. 
Fakat tasarrufa riayetsizlik vardîr. İsraf var-
dır, künahtır. Böyle iki milyon 600 bin kadar 
lira üç kaleme verilemez. 

1 MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Hftreırah-
tanda bahset, bir livada sekiz mutasarrıf değişti. 

5İAZHAR MÜFİD B. (Devamla).— Tevazu-
nün ; husulüne mâni olan esbaptan rlördüneüsü 
de, demin Vehbi Bey biraderimizin bahşettiği 
gibi, umum devairde esaslı, sabit bir teşkiiâit 
kanunu ve umumî memurin kanunu bulunmama
sıdır. Arkadaşlar; ne gibi hututu esasiye dai
resinde hareket,edeceğiz? nereden geldik, nere
ye gideceğiz? hututu esaşiyeyi sabit ve kati 
bîr kanunla tâyin etmek lâzımdır. Bu taayyün 
ettikten sonra ona göre teşkilâtı esasiye ya-
plmalıdır. Hututu esasiyesini tâyin edemeyen 
b|r hükümetin teşkilâtı olamaz. Teşkilât teşki
lat diyoruz. Evvelâ Hükümet istihdaf ettiği ga-
yesijnde hututu esasiyesini çizer, onu bir pro
gram, bir kanun şekline sokar, ondan sonra 
kadk*o denilen şeylere bina edilerek yapılabilir. 
Demek evvelemirde bir teşkilâtı esasiye istiyo
rum Teşkilâtı esasiyeden sonra bir memurin 
kadrosu istiyoruz. Bittabi memurinin azli ve 
nasbi - ki hayata taallûk eder - bunu; gösteı?ecek 
saralı kanunlar isteriz. Siz. bir memurun azil 
ve nasbi hakkında bir.kanun lütuf buyurursanız 
Q vakit işte böyle 400 bin lira harcırah vermeğe 
maebur olmazsınız. Zira ne için bir memur azil 
olunuyor? Bugün ne için gidiyor, ne için geli
yor? Bittabi bunlar harcırah meselesidir, para 
meselesidir. Bir memuru bir yere mutasarrıf 
y&îjrtık, iki bin lira harcırah verdik. İkinci gü* 
nü: azlediyoruz, Elimizde memurların azil ve 
naibim gösterir bir memurin kanunu yoktur. 
İşte, böyle dokuz yüz bin lira, hareırah verme
ğe ;mecbur oluruz. Demek oluyor ki, bu esbap, 
büiçede bir muvazenesizlik husule getirmiştir. 
Binaenaleyh biz encümeninizde bir açık kar
şısında kaldık. Bu açığa çare bulmak mecbu
riyeti uin tahakkuk ettiğini arzettiğim.gibi al
tı |buçuk, yedi buçuk milyon, Peyefendi Haz
retleri, dün altı buçuk dedi amma biz yedi bu-
çujk buluyorduk ve bunu kabul buyuruyorlar 
zannediyorum, Dokuz milyonu bütçeden tenzil 
etlikten sonra yine dört buçuk milyon bir açı-
ğıjmız vardır. Şimdi yegane yapacağımız şey 
edendiler j bunun için encümenimiz, muhtelif ça
reler düşündü. Meselâ tenzilât yapalım diyoruz. 
iki aylık bütçe üzerinden nihayet böyle bir bu
çuk milyon lira tenzilât yapılabildi. İki aylık 
bütçeden başka tenzilât yapmağa imkân yokr 
tur kî, yapalım. Gelmiş geçmiş. Altı ay evvel büt
çe elimize gelseydi bittabi belki böyle alt*-yedi 
milyon bir tasarruf yapılabilirdik Nihayet iki ay-
â& ancak bir buçuk milyon kadar bir tenzilât 
yapabildik. Onun için bugün bu dört buçuk 
jfrilyon açığın hiç olmazsa iki milyonunu bir ta-
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kim hafif zannettiğimiz tekâlif ile kapatmak 
mecburiyetinde kaldık. Meselâ onlar da; hazine 
pulları, mahakimi nizamiye ve şer'iye ve kâtibi-
âdil harçları gibi olan tekâlife zam yapmak. 
İkincisi; ispirto, ciheti askeriyeye ait olmayan 
ispirtolardan resim almak, üçüncüsü bir ta
kım ithalât ve ihracat eşyası var, bilhassa it
halât eşyasına bir resim vazetmek. Meselâ çi
kolata, nedir bu efendim? Bu memlekete bir 
senede, bir buçuk milyon liralık çikolata girmiş 
kokau bilmem ne kau, bunlar girmezse olmaz 
mt efendiler? 

' MUSTAFA B. (Tokad) -^ Pekmez vardır. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Pekmez 

mi yok? Reçel mi süt mü yok ki, efendiler bize 
Avrupadan süt girsin? Onun için ithalât üze
rine ağır resimler tarhederiz. Bunu zannederim 
ki Heyeti Âliyeniz kabul eder." 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Dantelâ-
lar, (fistolar, kordelâlar... Bunlara zam yok mu? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Cetvelde 
yazılıyor, manzuru âliniz olur beyim. 

Efendim, bir de «aydiberri ve bahri resminin 
tezyidini düşündük. Sonra liman idarelerimizde-
ki seyrisefain rüsumunun biraz tezyidini düşün
dük. Esnan dahilindeki gayri müsiümlerin si
lâh, altına davet edilen sınıflardan yalnız o da
vete münhasır olmak üzere bedeli nakdi alm-

! maöını düşündük ve sonra.,. Emin Beyefendi mü-
müşaade buyurunuz (Gürültüler). Bunlara ya-

; naşmak yanaşmamak için arzı malûmat etmiyo-
1 rıım. Heyeti, umumiyesi hakkında beyanatta bıı-
, umuyorum. Sırası geldiği zaman yanaşılır ya-
; naşılmaz. Mesele o zaman hallolunur. 

Sonra efendim, posta idarelerinde mektupla
rın. kıymetini beş kuruşa çıkarmağı düşündük. 
Başka çare yok. Heyeti ÂUyeniz bilir bunu. 

Sonra dedik ki, bu temettü vergisinin nis
petsizliği meydandadr. Bazısından beş, bazısın
dan on misli alınıyor, bu zamlar kalksın ve bu 
temettü vergisi artık idarei hususiyelere dev
redilmek suretiyle onların varidatı olsun, iki 
yüz kuruşa kadar temettü vergisiyle mükellef 
olanlar varsa onlardan onun yerine bir ticaret 
vergisi alınsın. Velhasıl' bu gibi bazı ka-
vanin ile iki milyon kadar bir varidat hâsıl 
olacaktır. Bütçenin dört buçuk milyon olan 
açğımn iki milyonunu bu suretle kapatmağı dü
şündük, geride yine iki buçuk milyon açık ka
lıyor. Bu iki buçuk milyonda derseniz ki, ta
sarruf yaparız. Efendim demin arzettim. Zaten 
bir buçuk milyon tasarruf yaptık, sarf olunmuş 
bir parada ne gibi tasarruf yapacağız? Bu iki 
buçuk milyonu ne yapacağız! Bittabi eneümeni-
miz istikraza pek taraftar olamadı ve bum se
ne i âtiyeye devirden başka çare yoktur. 

OPERATÖR EMİN B. (Eskişehir) — Maliye 
Vekili Bey, iki milyon tasarruf edeceğiz, iki 
buçuk milyon açığımız kalır dedi. 

*T5. 
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MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Hayır I 

hayır gelecek sene bütçemiz yüz milyon olaca- | 
gına nazaran ehemmiyeti yok. ı 

îşte efendiler tevazan için bulduğumuz ça
reler bunlardan ibarettir. Şimdi efendim, malû
mu ihsanınızdır ki, bütçelere siyasetin çok dâ
hil ve tesiri vardır. Evet bütçelerin tezyidini 
mucip olan esbap ve avamilden birisi de hiç 
şüphesiz siyasettir. Acaba bizim bütçemizde 
siyasetin ne derece tesiri olur? Bunu dün Ma
liye Vekili Muhteremimiz uzun uzadıya beyana
tın sonlarında bahis buyurdular. Bizim o iflâs 
eden Avrupa siyaseti hakkında hiç söyleyecek 
sözümüz yoktur. Yalnız bir kaç kelimemiz 
vardır. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) ~ Deniz 
kurbağaları. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) —Malûmu 
zerafetinizdir ki, Avrupanm. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Ne gibi 
zürefa.!. 

MAZHARMÜ^ÎD B. (Devamla) — Mecliste 
zati âliniz gibi züref a mevcut olduğu için mecbur 
oluyorum böyle demeğe. Avrupanın lisanında ne 
zaman hak gelimesi geçmişse emin olunuz maz
lum Şark bir defa daha inlemiş ve titremiş. Efen
diler zannediyorum M, amali hafiyesi, amali mef-

sedetkârânesi nakabili ifşa bir hale geldiği zaman l 
yine zannediyorum ki, Avrupa bu güzel kelime
nin lûtfüha iltica etmiştir. Hak kelimesiyle o 
amali melanetkâranesini örtmek istemiştir. Efen
diler beftdenizee ahit, uhut, hukuku düvel, konfe- I 
ranşlar, sulh mahkemeleri ve Lâheyde beşeriye
tin safdilliğiyle istihza edercesine sulh konfe
ransları yapılmıştır,- bu muahedeler, bu konferans
lar, bu sulh mahkemeleri çifte çifte tevlit ettiği 
bir maskara nevzattan başka bir şey değildir. 
Halbuki efendiler o nevzadın beşiği bizim mem
leketimiz olamıyacaktır. Binaenaleyh siyasiyatm ı 
bütçemiz üzerine olan tesiri malûm olmakla be
raber, dün Maliye Vekili muhtereminin buyur
du gibi, biz bütçe müsabakasına çıkmadık. Yu
nan 100 milyon liralık bir bütçe yapmış. Yapa
bilir. Yaptığı 100 milyon liralık bütçede mevcut 
olan tekâlife zam ve ilâve suretiyle bir şey yap
mış mıdır, Yoksa bütçesini Avrupanm ianatı 
ile mi yapmıştır? Nitekim yine kendilerinin bu
yurdukları gibi, ianat kesilir kesilmez suyu kesi
lir değirmen gibi palikaryalar orada durmuşlar 
Binaenaleyh,- o hisabatı riyaziyenin hissi- | 
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yat ve ilham üzerine tahakkümünü kabul ede* 
riz. Hissiyatın da bir mevkii vardır. Binaena
leyh bu muharebeyi maddiyatla değil, para ile 
değil, maneviyatla yaparız. Onun yüz milyon li 
ralık bir bütçesi varsa bizim elli milyon liralık 
bütçemiz el^et ve elbette istiklâlimizi muhafaza 
ve memleketimizi kurtarmağa kâfi gelir. Ne için 
elendiler? Bir defa yüz milyonluk bütçesiyle 
harp etmiyor. İkincisi; memleketimizi istimlâk 
niyetiyle mücadele ediyor. Biz hayatı mücade
lemizi düşünüyoruz. Efendiler; Tabiidir ki, bu 
mücadele yalnız maddiyatla, para ile olmaz. Bi
naenaleyh, siyasete akıl ermez. Siyasetin bütçe 
üzerine olan tesirata nedir? Yunan yüz milyon 
yapmış, biz de yüz milyon yapıyoruz, değil 
efendiler; bizim yalnız yapacağımız şudur ki; 
memleketimizin hayatını, istiklâlini müdafaa ve 
muhafaza uğramda bile israftan tevakki edelim, 
Mjemleketi müdafaa, israf ile değildir efendiler. 
Bu biae, Semin Ğs arzettiğim gifei^bir kanunu 
ilâhi ile, Şeriatı Garrayi Ahmediye ile emrü fer
man buyurulmuştur. Biz israftan tevakkiye mec
buruz. Beytülmali muhafazaya mecburuz. Tabii
dir ki, bazı rüfe^âûin buyurdukları gibi, gele
cek sene bütçe yaz milyon oluyor, İki müyonu-
da ona devrederseniz yüz iki milyon olacaktır. 
Maliye- Vekilimiz de dün; 100 milyon bütçe ile 
geleceğim demekle israfı kast buyurdular demek 
değildir. Yani biz de demek istiyoruz ki/bu yüz 
milyon bütçeden hemen tasarruf edilmek mjim-
küııse on paradan bile geri durmayalım? 

Sonra efendim, bir de bu iki. milyon için tevzi 
vergisinden bahsedildi. Bazı rüfekânın fikrini 
buna muvafık gibi gördüm. Fakat Encümenimiz 
bunun aleyhinde bulundu. Heyeti Aiıyenizde 
müzakere île tabii hakikat tezahür eder ye isabet 
nerede ine o kabul olunur. Tevzi vergisini muva
fık görmedik. Açık olan bu iki milyon lirayı 
erbabı iktidara tevzi etmek suretiyle Bütçenin 
tevazünü meselesinde bu usulü pek te muvafık 
görmedik. 

Efendiler hulâsai maruzatım bu oluyor ki; 
on.paranın kadir ve kıymetini biimiyen bir zat 
tam' Osmanlv olamaz sözüne karşı bendeniz de 
müsaadtMiizle aft'mıza mağruran diyeceğim ki, 
bütçede fazla israf olduğunu gördüğü:'; zaman 
on paranın tenziline gayret etmiyen hakikî vekil 
olamaz,;{Şiddetli alkışlar). 

REİS — Efendim, bir çeyrek -celseyi; tatil 
ediyorum. • 



İKİNOİ OKtÖl 
Açılma saati : Saat 3,25 sonra 

REİS — Reisisaili: Celâleddin Arif Beyefendi 

KATÎELAfr- HefikB; (Konya), Ragıb B. (Kütahya;) 

RKtH — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi acıyorum, yanlız rüfekayi muhtöremeden bir 
ricam var. İlk zil sadasjna hemen icabet buyur
sunlar. Bir (jG.vrok olmak üzere celseyi tatil et
tim, ynnm saat oldu, Meclis henüz toplanamadı* 
Onun için çok istirham ederim efendim, ilk zil 
secine icabet buyursunlar. 

2, AZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. —• Kskişehdr Mebusu Abdullah Azmi Efen
dinin, mezuniyetinin temdidi. 

REİS — K! fendi m, rü tokamızdan Abdullah 
Azmi Efendi, malûmu aliniz üç ay mezun idi. 
Hastalığı elan devam ediyormuş. Biraz daha is
tirahata ihtiyacı varmış. İki ay daha temdidini 
talep-ediyor-(Muvafık «adaları) Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

. J. — Muhtelif yerlerden mevrut tebrik tel-
gmflanv 

BİfeîS— Tebriki hâvi bir çok yerlerden tel
graflar gelmiştir, Divanı Riyasetten cevap ya
zılır, (Nerelerden sadaları). 

Telgraflar: Zonguldak Belediye Riyasetin-
dne, Teke mutasarrıf lığından,. Keskin Müdafaai 
Hukuk Cemiyetinden, Polatlı, Gerede Belediye 
Riyasetlerinden, Pozanti Belediye Riyasetinden, 
Kastamonu Askerî Kumandanlığından, Kasta
monu İstiklâl.mahkemesinden, Ayaş Müdafaai 
Hıikük Riyasetinden, Nallıhan Belediye Riya
setinden, Zonguldak ahalisinden, Samsun Bele
diye Riyasetinden, Beypazarı Kaymakamlığın
dan, Ordu Belediye Riyasetinden, Maraş, Havza 
Belediye Riyasetlerinden, Kalecik Kaymakam
lığından, İzmir Mebusu IIacı Süleyman efendi
den, Akşehir Belediye Riyasetinden, Antalya Mü
dafaai Hukuk Riyasetinden, Eskişehir muta
sarrıflığından, Bolu mutasarrıflığından, İspar
ta mutasarrıflığından, Niğde Sultani Müdiriye-
tinden. 

Tabii Divanı Riyaset icabeden cevabı verir. 
Efendim, bütçe müzakeresine devam ediyo

ruz. Söz Hasan Fehmi Beyindir. Yok mu? (Yok 
sadaları) Sözünü muhafaza ediyoruz efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) —. Maliye 
Vekili Beyefendi Hazretleri dün 1336 senesinin 
bahtiyar bütçesini takdim etmekle kesbi şeref 

etnıişlcı-di. Vakıa bu bahtiyar kelimesi pek ho
şuma gitti. Amma zannediyorum kir 1336 senesi 
bütçesinde bahtiyar bütçe denilecek kadar hiç bir 
icraat yoktur. Kn kıymettar beyanatını memle
ketin müdafaası hususunda vermiş oldukları kon
feransta buldum. Evet bütün millet gömleğini 
satıucaya kadar vatanın müdafaasına azmettiği 
cümlece malum ve bunda câyi şüphe bir şey yok
tur efendim. Millet buna. atılmış, karar vermiş 
çalışıyor. Yalnız bütçenin rakkamlan üzerinde 
oynamak lâzımdır. Tabiidir ki, sırası geldiği za
man söylenecektir. Şimdi bütçe ayrı ayrı tetkik 
olunacak. Heyeti umumiyesi üzerinde söylüyo
rum ki, on sene veyahut beş altı sene evvelki dev
letin teşkilâtı neden ibaret ise bugünkü rakkam-
lar da onlardan başka bir. şey değildir. Biz is
terdik ki, Heyeti Vekilcmiz bidayeti teşekkülün
den beri bir çok icraat yaparak fazla teşkilâtları 
yıkıp sağlam bir bütçe ile, yani israftan tevakki 
edilmiş* bir bütçe ile gelmeli idiler. Biz 1336 senesi 
bütçesiyle sarf olunmuş bir para ile oynamaktan 
ziyade istikbal için Heyeti Vekileden bunu istir
ham ederiz ve bir de Mustafa Beyin teklif i veç
hile teşkilâtımıza kuvvet vererek ıslah edersek 
daha ziyade isabet etmiş oluruz. Yoksa, ölünün 
arkasından ağlamak kabilinden 1336 senesi büt
çesi olsun mu? olmasın mı? kabilinden bir şey, 
bir fayda hâsıl etmiyecektir. Size acı misaller 
söyliyeeeğim: Bu defa Anadolu seyahatımda gör
düğüm pek çok isirafat hâtıra defterimdedir efen
dim. Evet yine Vekil Beyin beyanatları sıra
sında söz Avrupa devletlerine intikal etmiş ve 
onların bütçelerinin fazlalığından bahis buyur
muşlardı. Zannediyorum ki, onlar fazla para alır
lar fakat sarf ettikleri zaman bizimki gibi israf et
mezler. Biz para vermiyeİim demiyoruz. Vere
lim fakat mahalline sarfedelim. 

Şar kışladan geçiyordum. Acı bir misal olarak 
arzediyorum. Her şeyi tetkik ediyordum, bunu da 
sordum: Ne varidatınız var? (4900) lira varidatı
mız var dediler. Lâkin bu \aridatin yalnız (3200) 
lirası tahsildar maaşına sarf ediliyor. Efendiler 
düşününüz! (3200) lira tahsildar maaşı olursa 
yani bu varidatın yüzde yetmişi tahsildarlar ma
aşı olursa hiç bütçe üzerinde oynanmamış de
mektir. 

Sonra bu bütçe içerisinde maalesef görüyorum 
ki Erzurum Orman teşkilâtı dâhildir. Bugün 
Erzurum'da diş karıştıracak bir ağaç parçası 
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yoktur. Ta senekrdeıaberi orman* memurini teşki
lâtı mevcuttur. Hâlâ o teşkilât hâlâ o bütçe içe
risine dâhildir. Bunu 'tasdik ederken ayni za
manda; kalbim titriyor. Arzettiğdm gibi, alınmış 
ve yenmiş bir para olduğu için fasla uzatmayıp 
sükût ederek kapatacağım. 

Binaenaleyh 1336 senesi için1 (Üsküt bilha-
yir) deyip kapatacağım. Tekrar Î337 bütçesi için 
çalışmağa oturacağım.. Bendeniz bu acı misalleri 
arzediyorum.' Erzurum'da Orman müdüriyetinin 
(17000) lira senevi bir masrafı vardır. Buna mu
kabil (400) lira varidatı vardır. Erzurum'u teş
rif edenler bilirler, bir takım kapıları vardır. 
Oradan girecek mahrukattan alınacak yirmişer 
paradan dört yüz lira varidat hasıl olur. Şimdi 
böyle acı bir hakikati bilen kimsenin bütçeyi 
tasdik içm kalkan elleri mutlaka' kırılır. -Demek 
ki buraı tetkik etmeğe Heyeti Vekile vakit bu
lamamıştır.'Muaheze etmek istemiyorum. Bu gibi 
hakikati anlamak için ıy. tetkikat yapmaları lâ-
zrmgelir. Bitmiştir, gitmiştir, fakat 1337 senesi 
için korkuyorum ki yine böyle aylar geçecek, 
böyle sözlerle gelecek sene bu vakit yine bu acı 
hakikatleri burada ağlayarak söyliyeceğiz. Ben 
bundan korkuyorum. Hepimiz idrâk etmişisdir 
ki Meclisi Alide her âza bilir ki bütçe bizim 
halimizle mütenasip değildir. Fazlaları vardır. 
Buraya geldiğimiz vakit bu acı hakikatle ağlandı. 
Söylendi ve bunun için takrirler verildi. Maatte
essüf bunlar henüz gayya kuyusunda uyumakta
dır. Maamafih yine de bir taraftan, ben insaf 
ederim ki Maliye Vekili Bey geldikten az zaman 
sonra bütçeyi hazırladılar ve encümene verdiler. 
îşte eylülde verilen bütçe ancak kânunusanide 
müzakere edilir. Düşününüz ki 1337 senesi bütçesi 
ne vakit verilecek, ne kadar müzakere edilecek 
ve ne vakit kabul edilecek? îşte bu israfat yine ke-
makân devam edecektir. Her halde telâfisi gayıi 
kabili vuku bulan şu zarardan dönmek çaresine 
bakmaktan başka çaremiz yoktur. îşte bugün bu 
bütçeye zavallı bütçe demekten başka çare yoktur. 
Yoksa inşaallah bahtiyar bütçe olmasına himmet 
edelim, ve çalışalım. 

REÎS—r Salih Efendi (yok sadaları) yok mu? 
sözü mahfuzdır. Süleyman Sırrı Bey. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim malûmu âliniz şu tetkik edeceğimiz bütçe 
masarif kısmıdır. Bu bütçe evvelce Meclisi âlide 
tetkik ve tasdik edilmiş bir kadronun bütçesi de
ğildir. Yalnız muhtelif tarihlerde, muhtehlif su
retlerle verilen paraların sureti sarfını bildiren 
evrakı müsbite demektir. Binaenaleyh bendenizee 
bütçeyi müzakere etmekten ise - çünki bir emri 
vâkidir - doğrudan doğruya tasdik etmek ve 
J 337 senesi için Heyeti Vekileden muntazam bir 
kadro isteyip o kadroya göre yeniden bütçe tan
zim etmek lâzımdır. Bendenizin mâruzâtım bun
dan ibarettir. Ona dairde bir takrirde takdim 
ettim. 

<BEİS — /VabfafcBey t Yoksaülwr)-sö*fcıtiâlı-
fua$ur. tyVuür&ey (Karahkar) (fek »adaları) 
sözü mahfuzdur,r>Yü^a (üatibıBep. 

YAHYA GALÎB B. («üşenir) •—îBfeniailer 
bend«ni»iıı; düşüncem başka bir surettedir. iJtea-
deniz -jüyoısnas ki - bu- b*foçf,yi Meciisiâlinhre tevdi 
edea Maliye Vfekili şaym tebriktir^ 

Çünkî bütçeler vakti asutkide tanzim, ediür, 
vakti inkilâbda .değil. Düşünürsek tamaıuiyfe 
buluruz £3 hiç bir Devlet infcü&bları aamanmda 
bütçelerini tanzim etmemişlerdir. Türklerin zat
larına has olan bîr bürüklİEğ-üdür ki inkiJâb za
manımda feüe. bütçeîermi tanzim etmeğe muvaf
fak i ötüyorlar, Bugün. ınkilâb geçirmiş iwsleree 
millet' vardır. Aeaba habisi ' gösterilebilir ki 
vakti inküâbmda; bütçe tanzim ve meclisine tak
dim'>etaaiş? şu noktai Kazardan Hükümet şayanı 
teşekküvdür. 

Efeödüer-bütçe iki kesim masrafir muhftwidir. 
Birisi masarif atı muhatı kaka diğeri gayri mu
hakkaka. Size sual ederim, inlrilâbdafa daha he
nüz kurtuliHa4!İığımız< halde nasd tamzkni unrar 
edeceğiz ki meclisinize tevdi ettiğimiz bütçeyi 
müfcevöain bir vaziyette verelim? lötonbul'un, 
afcurane tecavüz eden düşmanların redaetleri'al
tında kaldığı bir dakikada Anadolah kendi mev
cudiyetim göstermiş, Haniden liliâhi taâlâ pek 
az zamanda azim bir Millet Meclisi Tacuda -ge
tirmiştir. Hepiniz pek iyi bilirsiniz ki o sıralar
da ne ordumuz ne topumuz^ ne tüfeğimiz vardı. 
Ne de muamelâtı umumiyemizi tedvir edecek teş
kilâtımız vardı.'23'nisandan bu ana gelineeye ka
dar Hükümet demileeek bir teşkâHt vücuda geti
rildi. Bir ordu Haındenlillâh m«veut buidu. 
Bunlar tabii aded üzerine yaprlmazdt. Adedi 
malûm değildi. Bugün <m iki, yaran yüz oluyordı. 
Yarın yüz iken obürgün on bin ötüyordu. Nasrl 
bir muhaeib tasavvur edersiniz ki her gün zuhura 
gelecek tezayüdü nazarr dikkate alamda bir büt
çe tanzim :etsin. Onu da buyurunuz, tetkik edi
niz dîye Meclise versin. 4yt düşünmek lâzım gelir. 
Bugün bütçemiz mütevazm değildir. Olabilir ki 
masraf biraz fazla gösterilmiştir. Fakat sarfe-
dilmiş değildir. Faalalığj o kadar istiksar etme
yiniz. Bugün yüz iken yarın bön olması-itibariyle 
muhasebe memuru efendi bunu nazarı dikkate 
alarak bütçeye bir erfeam vaz edecektir. 3en-
deniz masraf hakkında en ziyade iktisat edilme
sine tara£fcar olmakla beıaber bütçenin fazla 
gösterilmesine veyahut noksan tanzim edilmesine 
itiraz etmiyeeeğim, yalnı? teşekkül edeceğim ve 
hattâ diyeceğim ki: farkında değilim, Eğer Ma
liye Vekili Beyefendi bahtiyar decHyse evet, 
bahtiyar milletin bahtiyar bütçesidir. İmin olun 
bize bugün vukubulan tecavüz eğer Fransız *lara, 
ingiliz'lere yapılmış olsaydr yerlerinde/ yeller 
eserdi. Düşüameliyiz. Bendeniz kimseyi tenkit 
etmiyorum efendim. Yalnız fikrimi söylüyorum. 
Eyiee düşünmeliyiz. Dalıa inkilâb&itama erme
miş, böyle bâr «rr&da muntazam bir Meeliss vücuda 
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getiren, bir millet ve o muntazam Meclise, gayri 
muhtaaam dahi olsa, bir bütçe takdim eden Maliye 
Vekili her zaman şayanı takdirdir. 

Efendiler! tasarruf hakkmda milletimden 
mülheıh olduğum bir iki kelimeyi zikredeceğim, 
Evet biz heyeti Hükümete teşekkür etmeliyiz. 
Fakat bir cihet var ki onu biz ne kadar düşünür
sek heyeti celilei Hükümet te bizim düşüncemiz-
den belki fazla düşünür Çünki anlar da Meclisi 
âlinin âzayi faalesinden, onlar da muhterem ve 
mübeccel milletimizin vekilleridir. Milletimiz di
yorlar ki: bize hücum eden âda bu sırada haya
tımıza bütün kasdetmiştir. Bizde mevcudiyet bı
rakmak istememiştir. Bizim ruhumuza,- mülkü
müze, mevcudiyetimize taarruz etmiştir. Bilirsi
niz kiı sinini vefireden beri bize ettikleri tecavüz 
neticesi, memleketimiz mamur iken harabizare 
dönmüş, binlerce yğitlerimiz memleketimizin dağ
larında, bağlarında gezerken nüfus ekallikalil 
bir dereceyi, bulmuştır. Biz mevcudiyetimizi, va
tanımızı, dinimizi, namusumuzu kurtarmak için 
bu vegayi azimeye atıldık ve atılacağız. Harabele
rimizden toplayabildiğimiz yeğitlerimizi, vatanı
mızı müdafaa etmek için harb meydanlarına 
sevk • ettik. Yıpranmış libâslarımızın içe
risinde tedarik ettiğimiz beş on parayı da 
size veriyoruz. Ancak bu uğurda sarf ediniz. 
Gönderdiğimiz yeğitleri sakaf altında ötekinin 
berikinin elinde hizmetkârlıkta bulundurmayınız. 
verdiğimi/ paraları muhteşem teşkilât yapmak 
suretiyle sarf etmeyiniz. Girö^iğimiz dâvayı kaza
nabilmek Jçin sarf ediniz. İşte milletin bizden bek
lediği budjur. Biz temenni ederiz ki sarfiyatı bi
zim vaziyetimize «öve yapsınlar, yeğitleri sakaf 
altnıda hizmetçilikte tutmasınlar, meydanı viga-
ye sevketsinler. Verdiğimiz paralan men/afü 
vataniyeyi temin için sarf etsinler. Bunun bir 
kısmını \ben »örmekle mübahiyim. tnşaallah za
manı geldiğinde müfredatı ile arzedeeeğim. . 

Efendiler, bugün, emin olunuz Heyeti Hü
kümet laznngeldiği surette çalışmıştır. Vehbi 
Bey biraderimizin burada bulunmaması dolayı-
siylı», bütçesini müdafaa etmek ve muamelâtı
na bir derece daha vâkıf olmak dolayısiyle, Har
biye Nezareti bütçesini, yani Müdafaai Milliye 
Vekâleti bütçesini tetkik ettim. Benim kalbim 
fahHle doldu. Sırasında onu da arzedeeeğim. 
Maahaza bendeniz bu bütçenin teahhüründen do
layı hiç bir kimseyi mesul etmek istemediğim gi
bi, bütçeye vazedilen erkanım fazlalığından do
layı da kimseyi tenkit etmek istemiyorum. Ne-
tieei kelâmım, böyle bir fırsatta bize bütçe tak
dim etmek inayetinde bulunan Maliye Vekâle
tin** teşekkür etmekten ibarettir. 

REİS ~ Ragıp Bey. 
RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, bir kere 

23 nisanda, Büyük Millet Meclisinin kuşat edil
diği anda vaziyetimizi, bir de şimdiki vaziyeti
mizi nazarı tetkika alacak olursak hakikaten 
1386 bütçesini müzakereye başlamak dolayısiy-
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le kalplerimizin fahrile dolması iktiza eder. 
Malumu âlileri 23 nisanda ve 23 nisandan son
ra geçirdiğimiz bir iki aylrk iptidai vaziyet; 
memlekette öyle bir vaziyet idi - ki iyice hatı-
rımdadır - Ankara »Hükümetinin yedinde bir 
gümrük tarifesi veyahut teşkilâtı idariyeye ait 
bir çokj kavanin mevcut bile değildi. Memleket 
ise malûmu âlileri bir çok teşeyvüşat içerisinde 
bulunuyordu. Bir çok müşkülâta rağmen Hü
kümetimiz eylül nihayetlerinde bütçeyi Meclisi 
Âliye verdi. Meclisi Âli de şimdiye kadar Encü
men vasıtasiyle tetkikatım yaptırdı, bilâhare 
kendisi aldı. 

Yedi sekiz aylık mesai neticejsinde büyük 
bir Devlet esası kurmak suretiyle ibrazı muvaf
fakiyet eden Hükümetimi? ve Meclisi Âliniz 
herhalde şayanı iftihar ve şayanı teşekkürdür. 
Ancak 1336 bütçesinin tetkiki ve Meclisi Âlini
zin kabulü katisine iktiranı şüphesiz sene niha-
yetino kadar kabil değildir. Sene nihayetine ka
dar kabil olduğunu tasavvur bile etsek Meclisi 
Âli şimdiye kadar bir çok masarifi emrivaki ola
rak kabul ve telâkkide muztardır. Binaenaleyh 
bu emvivakileri kabul etmek suretiyle, ihtimal 
ki, 1337 senesi bütçesini senenin bir kaç ayın
da yetiştiremiyeceğimiz de varidihatır obuası
na göre, Hükümet bittabi 1336 bütçesinin istir 
nat'ettiği kadroyu 1337 senesinde de tatbik ede
cektir. Vücudu gayrikabili inkâr olan israf at 
- şüphesiz suiniyete müstenit değildir - bir hata
yı idaridir. Vücudu gayrikabili inkâr olan is-. 
rafat 13*37 bütçesinin tetkikine kadar devam 
edip gidecektir, tsrafatın veçhe ve keyfiyetin
den ıızıınu-zadıya hııhsctmiyeçeğim. Yalnız, re
fiki muhterememiz Yahya. Galip Beyefendi «ben 
Müdafaa i "Milliye bütçesini tetkik ettiğim vakit 
kalbim fahrile doldu» dedi. Ben de Müdafaai 
Milliye bütçesine şöyle bir imalei nazarj ettiğim 
vakit kalbim teessürle doluyor ve bunu mevaddı 
müteaddide ile ispata hazırım. Müdafaai Mil 11-
yede vukua getirilen bu israf at hiç şüphe yok ki 
kasta makrun değildir ve Müdafaai Milliyeyi 
böyle bir şeyle şaibedar etmek arzusunda deği
lim. Vaknt herhalde memleketin icabatına, ih-
tiyaciitına. tahammülü malisine göre kadro tan
zim etmek, yeniden bir teşkilâtı idariye kadrosu 
vücude getirmek Meclisi Âliniz için hemen bir 
ihtiyacı zaruri ve mübrem halindedir. 

Tarholunan vergiler içerisinde bir takım 
yolsuz vergilerin de olduğu, gerek Encümen 
Mazbata Muharrri Bey tarafından, gerek bazı 
arkadaşlarımız 1 aralından dermeyan edildi. Ez
cümle temettü vergisi misal ittihaz edildi. 

Efendiler, temettü vergisi 1331 senesinde 
vazolunan kanuna tevfikan tarh ve cibayet olu
nuyordu. 1331 senesindeki paranm kıymetine 
nazaran bugünkü paranm ikıymeti herhalde beş 
misli fazla olmasına göre, hattâ emvale, eşyayi 
ticariyeye nispet edecek olursak bU nispet yüz
de yirmiye baliğ olursa da temettü vergisinin 
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yüzde beş olarak kabulü herhalde muhiktir. 

Temettü nizamnamesindeki sakamete gelince, 
bu sakamet doğrudan doğruya Ne Maliye Ve
kâletine, ne Heyeti Vekileye, ne de Meclisi Âli
nize izafe edilemez. Çünkü 1331 senesindenberi 
onu tatbik eden istanbul Hükümetidir ki, onun 
mesulü onlardır. 

Meclisi Âlinin ve bilhassa Heyeti Vekilenin 
temettü vergisi ve emsali tekâlifin sakim olan
larını kaldırması bir emrü zaruridir. Temenni 
ederiz ki, ve tekrar Mazbata Muharriri Beyin 
temenniyatmı tekrar ederim M, 1337 senesinde 
bu sakamet ortadan kalkmış olsun. Ancak bir 
şey rica edeceğim; biz 1336 senesi.bütçesini bu 
sene tetkika ve tasdika iktiran ettirirsek herhal
de zannediyorum ki - zannediyorum değil kati
yen biliyorum ki - biz 1337 senesi bütçesini sene
nin birinci, ikinci aylarında dahi çıkaramryaca-
ğımızdân, 1336 senesinde kabul ettiğimiz isra-
fat; 1337 senesinde de, bütçenin tasdik edileme
diği müddet zarfmda, devam edeceğinden, 1336 
bütçesinin tetkik ve tasdikinin 1337 senesi büt
çesinin Meclisi Âliden sureti katiyede kabul ve 
tasdikından sonraya taliki lâzımdır. Malûmu âli
niz memleket sureti katiyede vergi vermekten 
müteessir olmaz. Yeter ki, verdiği paraların 
santimi santimine mavuzualehine sarfedildiğini 
fiilen görsün. Bendeniz kendi muhitime ve bil
diğim muhitlere nazaran söylüyorum. Halk ver
diği vergiyi/ parayı, ne kadar fazla olursa olsun, 
mavuzualehinin gayriye sarfedildiğini gördüğü 
gün şiddetle müteessir olur. Mavuzualehinin 
gayriye sarf edilmeyip mevkufun lehine sarfedil
diğini gördüğü vakit ise memnun olarak verir. 

Şimdi vaziyeti hazıramıza nazaran memleke
tin on para, beş para, bir santim bile israfa ta
hammülü yoktur. Bu sene hataen vukua getiri
len israf atı 1337 senesine de devam ettirmek ise 
şayanı kabul ve şayanı terviç bir şey değildir. 
Onun için bunun 1337 senesinde de devamının 
önüne geçmek için 1336 bütçesinin tasdikini; 
1337 senesi bütçesinin kabulü katiye iktiranın
dan sonraya talikini teklif ediyorum ve bu hu
susta bir takrir takdim ediyorum. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Reis Bey, 
cevap vereceğim. 

REİS — Olamaz efendim. 
YAHYA GALİP B. — Nizamname! Dahilide 

sarahat vardır efendim. 
REİS — Nizamnamei Dahilideki sarahat şah

sa aittir. Şahsınıza bir şey yoktur. Şahsa ait 
olan. şeye cevap verilir efendim. 

YAHYA GALİP B. — Bendenize bir tariz 
vardır. Müsaade buyurun cevap vereyim efen
dim. 

REÎS — Olamaz Beyefendi, rica ederim. 
^AHYA GALİP B. — Bendeniz «medarı 

mefharet» diye söylemedim* Rica ederim onu 
tashih edeceğim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — [Tahya 

Galip Beye hitaben] buyurduğunuz zapta geçti 
efendim. 

SIRRI B. (İzmit) — Kendi düşünceme göre 
dörtte^ üçünde, üç kartında maksada tevafuk, 
temas eder ifadat bulmadığım Maliye Vekili 
Beyefendi Hazretlerinin mutavvel nutukları be
ni aynı suretle Heyeti Celilelerini tenvir edecek 
bazı bayanatta bulunmağa mecbur etti. Fakat 
bendeniz beyanatımda; muhafızları yedinden 
kaçırılmak istenilen bir hazineyi ele geçirmek 
için muhafızlarını uyutmağa teşebbüs edenler 
kabilinden, asıl maksadımı nazarınızdan setre-
deeek surette, ecdadımızın mefahirinden bahse
derek sizin ulüvvü hissiyatınızı tahrik ve tehyiç 
edici sözlerde bulunmayacağım. (Bravo sadalan). 
Sizin hissiyatınızı tehyiç ederek o anı tehyiç-
te hakikati örtmeğe çalışmak elbette Heyeti 
Muhteremenin kuvvei mümeyyizesine karşı bir 
ademi hürmet olur ki, bittabi bendeniz onu 
yapmağa cesaret edemem. Haddim değildir. 
Onun için sözlerim gayet kısa olacaktır. Beye
fendi Hazretlerinin beyanatı sırasında aynen şu 
ibare vardı : «Bütçenin vaziyeti gayeye vusul 
için en emniyetbahş bir şekilde olduğu hakkın
da Heyeti Vekilenin kanaati vardır.» İbarede 
sakatat varsa da bu kadar zaptedebildim. Hal
buki arkadaşlar! ben makûs olarak - kanaatimin 
neden tevellüt ettiğini söylemek şartiyle - büt
çenin heyeti hazırasını gayeye vusulümüz içiiı 
emniyet bahş bir mahiyette görmek değil, belki 
tariki mücahedatınuzda ayaklarımıza ilişecek 
pür nallık ve çalılık kabilinden görüyorum. Ve
kil Beyefendi Hazretleri beyanatı sırasında, 
bütçenin yüzde yüz tezayüt ettiğini de beyan 
buyurdular. Bu söz üzerine bittabi sizinle be
raber bana da verilen bütçe lâyihasının sutur ve 
erkamı araşma atfı nazar ettim. Evet, ifadeleri 
doğrudur. Bütçe yüzde yüz tezayüt etmiştir, fa
kat ne gibi esbap ve tedabire tevessül ile bu 
maksat temin olundu? Bu yekûn nasıl husule 
geldi? Bunu düşünmek lâzım. Dmi malî müte
hassısı demiyeceğim, ona dair yazılan kitapların 
mabadisine olsun atfı nazar edenlerce malûmdur 
ki; bütçenin tevazününde makbul olan mesele, 
nazarı takdire arzolunan tedabir, ancak Kava-
nioi maliye dairesinden ihdas olunan vergilerle 
husule gelen varidattır. Eğer temin olunan va
ridat, umum maliye ülemasmm kabul ettikleri 
lâyetegayyer kavanine muvafık bir surette de
ğilse, o hiç bir zaman makbul ve muteber ola
maz. Şimdiye kadar buradan, bizim tasdiki
mizden geçen kanunlar, hep zamaime rnütaal-
lik şeylerdir. Hiç bir kanun görmedim ki - bu
rada bulunmadığım zaman gelmişse tashih bu
yurular - benim muttali olduğum kavanin ara
sında hiç bir tanesi yoktu M, yeniden nafiz bir 
nazarin gördüğü yeni bir men olsun. Yüz para 
olsun bize bir varidat gösterilmedi ki şimdiye 
k a d a r . . . - , ' . . ' 
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MÜ&TAFÂB. (Tokad) — Nereden yükseldi 

ya? 
SIRRI B. (Dövamla) — Mustafa Bey; size 

de sıra gelir . . . Bizdeki tevazün, -varidatüı bir 
kaç defa gayri mantıkî ve gayiri nlikul feir «li
rette tezayüt edilmesiyle hnsule geldi, Hiattâ 
Vekil Beyefendi Hazretleri beyanatları «pasın
da buyurdular ki; bu tevaeftn bMtia içîjt mtteibi 
fahir dir̂  Hayır! Şu tarzdaki tev&fcüh hiç W?r va
kit mucibi fahir olan esbap *Bey*,*snda zifer-tdi-
lemez. Eğer böyle kâvanini maleyinin fei^ bir 
millet ve dievlet nezdihde şayanı kabul Jföüfftlmi-
yen suretleriyle biz hütçemizi- tezyide Jakfamk 
olursak, daha kolayları vardı, zamaimi dalıa 
bir kaç misli fâzlalaftırârâk o vsikiidiyebiMsâik 
ki: Efendiler;, bakınız masrafımız ©ti kuruş, 
varidatımız 25 kuruş. Onun İçin böyU gayri 
mantıkî olduğundan dolayı hiç bir vakit hu te
vazün mucibi fahir bir mahiyettedir denilemez, 
Şüphe etmeyiz ki, milletin kabiliyeti tahammü-
liyesi fevkinde vazedilen malî kavamn memleke
timizi harabiye doğru sürükler. Bize hiç bir za
man tariki necatı gösteremez ve temin edemez. 
Bu, âdeta basit bir. misal ile: Sütü aimmakta 
olan bir koyunun defaten bir «ervete nail elmak 
için boğazlanması kabilinden ölür. Bize tedrici 
bir surette para veren millete, böyle gayri ka
bili tahammül "hir mahiyette bir vergi -tahmil 
edecek olursak işte onu boğa#ainrç tûuruz efen-
diler (Alkışlar) ve bizde b *teâ#ei su-rette va
ridat veren milleti, dd&aten hir lfeoyuhu, êtfeıe 
malik olmak için, to^a^lâmak kabilinden %ir 
tedbiri bakim yft^miş oluruz. E§e* bu usule &e-
vam edtecek olursak - bu kusurîia tab^ Mze Jet
tir - tabii Maliye Vekili Beyefendi b u l t o s a f c ı 
kendiliğinden yapıpta çıkarıafemĵ tH*. 

MAZ&AR MUFtD B- (IlalâeM) — £#tfe *ö-
"zün doğrusu. 

' SlRfEI B. (Devamla) — Bizim de nasarı *tes. 
vîbimizden geçmiştir. Bu vebafin'kışmıftajmî <dş 
bize aittir. (î*ek dtîfru mdtilûfî). Bitten içindi? 
daha Sazla ihmalkar elâe&k ölutsak emin <ela* 
hm ki, bize güneş'ten aksi zıya, aksi h«*«retf 
teneffüs resmi kanunları gibi' aeip feir talkım 
kanunlar getirilecektir. 

OEMÎL B. fKütahya) — Sirn Beyefiettdii 
Başka jtürlü varidat imkânı varsa Sİfc i ^ t ^ e i -
diniz efendim. 

MJSTAFA B, (Tokad) — f enkit «tmek ko* 
layaöMa, e varidatı bulmak £ttçl 

$ M İ Î B . (©eva^îfo) —Memieb^fe #e*vet 
ve Mi&adiyle v*e İçtim%4y«tlyle >»»!§&% ala
cak ve'hiç hır m ı a ü bar$eşt$»etmİyee%k vergi
ler ihdasına e^er muktedir elta»âmaka«ş tee, hiç 
olmazsa memalki mü%eiöeft€me^e malîye to; *er-
vet ulemasının kendi wemi*teitteFdı*ie ne gibi 
esasta tevessül - e ^ e k ^Bşte* w *$ tarh 
ettikleriklerini anlayıp tetkik e d e ^ burada 
kabili tatbik olanlarını'bize nakletmek i^fiza 
ederdi. Ne memleketin kabiliyeti tahammüliyesi 

L.1S37 " ' « " : * 
I nazarı dikkate alındı, ne de ulemayı mahsusu

nun hu tiaptaki ihtisaslarında» istif ade cihetleri' 
ne gidildi, 

Öeşen gün muhterem arkadaşımız dolcfcor 
Emin ©ey bir malîye meselesine dair söz söy-

İemeğle kalktıkları zaman Mâliye VekilîBeyefeMi 
hazretleri bu kürsüden «doktorun «yet hazakatine 
diyeceğim yoktur. Fakat maliye de bir ilimdir, 
onun da'bir mektebi, vardır» buyurmuşlardı. Bu 
gözleriyle Emin Beye anlatmak istediler ki, mali
yede ihtisasımız yoktur, Ona dair söz sözlemek ba
na aittir. Bu kadar müf ehirane bir surette be-' 
yanı mütalâa ettikleri halde, kendi fiilleri, ken
di eserleri olan -şu hütçe kanununun ilmi maliye 
muvafık, olmasını kendilerinden beklemek bi
zim hift^ımtz idi. 

Vekil Beyefendi Hazretlerinin beyanatları sı-
rasmda ;bi* de, mileli sairenin düyunu umumi-
yeleri a k t a r ı ve her ferdin o düyunu umumiye-
âen uhdesine düşen deyninin nispeti zikredilmiş
ti, Buna dair uzun uzadıya soz söylemiyeceğim. 
Biı malûmat âdi tiearet gazetelerinin her sayfa
sında görülür şeylerdir. Onları toplamak kabi-
lindendİr. 

Bendeniz vaktinizi izaa etmek istemiyeceğim. 
Biraz da Bütçe kanununun balâsında yazılı olan 
encümen mazbatasının mündericatmdan bahse
deyim, Bu bir mazbata değil arkadaşlar, bir it-
tihâmnamedir. Her satırında siyaseti maliyenin 

I sakatatı gösterilmektedir. Benim gibi sizde eli
nizde biı Bütçe kanununu tutmaktasınız. Aynı
nı okuyorum. Efendiler! «MYayı meşruu milli
mizin istihsaline kadar devam etmek üzere bir 
kısım kanunlarla tekâlifi meveudeye icra edi
len zamaım ve müceddeden vazedilen tekâlif, 
memleket ahvali iktİBadiyesi lâyık olduğu ehem-

| mjyetie tetkik olunarak konulmuş maM ve îhşaî 
es®glara istinat ettirilmiş oldufeu bîttaM id^lia 
edilemez». Bu; efendim işte bizim tarafımtsidan 

j mîtetanap olan ve bütçeyi tetkike ntemur edi
len encümenimizin mazbatasında zikrediliyor ve 
şüphe yok bunu nakşedecek surette Mâliye Ve-

1 feâleti tarafmöan bütçeye bir esbabı mucibe 
mazbatası raptedilmiş d i l d i r ki bunu muka
yese edelim de bunun hakikate makrûn veya 
bait olduğunu istintaç edelim. Bu mazbatanın 
ŞU suretle vâkıfane, hakikaten milletin yarasını 
görürcesine hane hane bir surette yazılmasın
dan dolayı kendi hesabıma muharriri muhtere-

j mi Bâsim Beyefendiye teşekkiir ederim ve bir 
1 gün olur Maliye Vekili intihahatma girişecek 

olursak, benim tarafemdan kendine rey verile-
eeğirii, şimdiden söylerim. 

SO&ÎTE VBKHiî PBRÎD B. — Ben de za
tı âlinize vereceğim. 

şraiU: B. (femit) j(DevamU) — Son söz ol-
mak üzere, bir meseleden daha bahsedeeeğim: 

Hükümetten matlübâtı bulunan zeyata matlu-
J batlarının suveri muntazamada tesviye olun-
1 dubarına dair Vekil Beyefendi'Hazretleri bir 
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şey buyurdular. Bendeniz o sırada ve o dakika
da posta mütaahhitlerine verilen paranın âde
ta pazarlıkla verilmekte olduğunu ve bunun 
da Hükümetin şerefiyle mütenasip olmadığını 
söylemiştim. Sonra buyurdular ki (kendi ta
lepleriyle) hayır efendiler! şerefimi mevzuuba-
his ederek söyliyorum. Sizin içinizden bir he
yet seçilsin, dosyayı tetkik buyursun. Hiç bir 
vakit mütaahhitler; kendileri, matlubatımızdan 
bir kısmını size terkedeceğiz, bakiyesini bize ve
riniz dememişlerdir. Fakat bir mütaahhidin 
8 - 10 bin lira alacağı vardır. Bundan bir pa
ra alamamıştır. Niçin verilmedi demiyorum, 
fakat para verileceği zaman ağa, efendi gel bu
raya, matlubundan kaç kuruşunu terkedersin 
ki bakiyesini sana vereyim. Bu denilemez efen
dim* Böyle para mukabilinde Hükümetin hay
siyeti terhin edilemez. Bu denilemez. Nasıl tâ
bir istimal edeyim ki, maksadımı söylemiş ola
yım ve hem de muhatabımı rencide etmemiş ola
yım. Şu suretle yapılan tedbir elbette sakimdir. 
Elbette hükümet için kabili teeviz değildir. 

Hulâsai kelâm olmak üzere bu bütçe pek ça
resiz olan kabulü yanında böyle artık tadile, 
tetkika, tenkide vakit bulamamaktan dolayı ız-
tırari bir surette evet acı bir his duymaktayız, 
Buna vakit müsait olsaydı bu bütçenin erkam ve 
şutum arasında elbette pek çok kusur görür ve 
milletin menafimi mucip bazı esasat dermeyan 
ederdim. Onun için esasatı umumiyesi hakkın
da nazarı dikkati âlinizin celbini kendim için 
bir vazife gördüm. 

REİS — Yahya Galip Bey sözü arasında bir 
fıkranın yanlış anlaşıldığını ve kendisine hilâ
fında bir şey isnat edildiğini dermeyan ediyor. 
O ciheti de izah edeceklerdir. 

YAHYA GALtP B. (Kırşehir) — Efendim, 
benim medarı müfahharetim olan . bu bütçedeki 
erkam değildir. Bütçenin tetkiki münasebetiy
le, Müdafaai Milliye Vekâletinin gösterdiği 
azimkârlrk» celâdet, faaliyet ve milletin azamet 
ve ceberutunu gösterecek kuvvet ve kudrete sai 
oluorasıdır, Bunu tashih ediyorum. 

NEŞET B. (îstanbul) — Beyefendi buyur
muşlardı ki : Maliye Vekili bütçeyi inayet bu
yurmuşlardır, dediler. Bendeniz diyorum ki : 
Belki şahsen kendileri için inayet buyurmuşlar, 
fakat hiç bir kimse, bilhassa Meclis hiç bir kim
senin inayetine muhtaç değildir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — înayet bu-
yurıaamışlardır. Efendim evet. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendiler, bendeniz 
hal ve vaziyetimiz ve deruhte ettiğimiz dâvayi 
mukaddesimiz ve Meclisin küşadındanberi mem
leketim geçirmekte olduğu safahatı adide noktai 
nazarından takdirkâr bir his ile bu bütçe hak
kındaki mütalâatımı arzetmek ve tam zamanın
da Maliye Vekâleti makamına teşrifleri neticesi 
olmak üzere bugün bu bütçeyi hîç olmazsa sene 
nihayetinde olsun tetkik fırsatına bizi nail et

tiğinden dolayı Maliye Vekili Beyefendi Haz
retlerine evvelemirde teşekküratımı arzetmeği 
bir vecibe bilirim. 

Efendiler, bendenizden evvel söz alan bazı 
rüfekayi kiram, bu bütçe ile millete tahmil olu
nan vergilerin kavanini maliye esasatına, ulû
mu maliye desatirine muvafık olmadığından do
layı bütçeye ve tarhedilen vergilere kusur bul
mak istediler. Hakkalinsaf düşünelim. Deruh
te ettiğimiz, dâvanın ulvi gayesine vâsıl ol
mak için kendi cebindeki parasından ve dairei 
nüfuzunda bulunan silâhından ve kendi kuvvei 
pazusundan başka hiç bir kuvveti olmayan bir 
millet istiklâlinin şerefini, asırlarca müddet 
dünyâlara velvele veren şan ve şerefini muha
faza için tarh edeceği vergilerde, desatiri mali
yeye, usulü fenniye mutabakatını aramamak 
mecburiyetinde bulunmuştur. Rüfekayi kiram
dan bazısı ve ezcümle Maliye Vekili Beyefendi 
Hazretleri dünkü nutuklarında bir takım kıya-
sat yaparken Yunan ordusu bütçesinin 100 mil
yon raddesinde olduğunu beyan buyurdular. 
Evet, onlar yüz milyonluk bütçe yaparlar, onla
rın arkasında, bütün dünyaya para ikraz eden 
en zengin bil takım milletler kendi dâvalarını 
kazanmak için yardım ediyorlar. Fakat sırf ken
di kuvvetimize, kendi mevcudiyetimize istina
den dâvamızı fasletmek mecburiyetinde bulun
duğumuz için artık vergilerin kavaidi f enniyeye 
muvafık oltıp olmadığım aramak mecburiye
tindeyiz. Bendeniz bütçenin şu halde Meclise 
takdim edildiğinden dolayı ve hergün bir kat da
ha kesbi intizam etmek ve nefes aldıkça büyü
mek şartiyle şu hale gelen ordumuzun ve kuv
vei mukavemetinin günbegün yükselmesine hiz
met ettiklerinden dolayı Heyeti Vekileye arzı 
teşekkür etmeğe mecburum. Bu bütçe hakkında 
esasen fazla söz söylemek bendenizce zaittir. 
Çünkü bunun muhteviyatı esasen sarf olunmuş 
ve sene nihayetine de az bir şey kalmış oldu
ğundan dolayı, tabiatiyle söylenecek sözlerin, 
beyan edilecek mütalâatın bu sene için tesiri 
olmaz. Fakat bendeniz senei âtiyeyi .düşünmek 
noktai nazarından bazı mütalâatımı arzetmek 
isterim. 

Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri gelecek 
senenin bütçesini inşaallah (100) milyon lira 
olarak takdim etmek mecburiyetinde bulunaca
ğını söylüyorlar ki, bu pek doğrudur. Efendi
ler, milletimiz ancak şimdi gayesinin neden 
ibaret olduğunu en hücra köşelerindeki efrada 
kadar anlamış ve fevç fevç sürülerle ordumu
za iitİhak etmekte bulunmuş olduğunu maal-
şükran görüyoruz. 

Deruhte ettiğimiz dâvayi mukaddesin mille
timize tahmil ettiği vazife pek büyüktür ve pek 
çokttır ve bunun daha ne kadar devam edeceği
ni şimdiden tâyin etmek mümkün değildir. Asıl 
bundan sonradır ki, biz ordumuzu daha ziyade 
tanzim edeceğim. Gerek Garpteki ve gerek Şark-
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takı düşmanlarımıza karşı dâvamızı kabul et- I 
tirmek hususunda kuvvetli bulunmak lüzumu
nu herhalde teslim etmekliğimiz icabeder. 

Geçen gün İstanbul'dan üç yüz kadar zabitin 
buraya gelmekte olduklarını istihbar ettiklerin
den dolayı bazı rüfekam bunların ademi kabulü 
hususunun tahtı karara alınmasını teklif ettiler. 
Bendeniz bu teklife karşı (Bütçeye ait söyleyi
niz sadalan). Bütçeye taallûk edecektir bu me
sele. (Sadede sadalan). Sadettir efendim. Şim
di arzedeceğim sadettir. Efendiler, hergün or
duya koşup gelmekte olan bu evlâdı vatana, ta
burların, alayların, kadrolarını doldurmak için 
bu kıymetli zabitlere ihtiyacımız vardır. O kıy
metli zabitler ki, Romanya arazisinden en mu
azzam orduları ricati kahkariyeye duçar ettiler. 
Galiçya cephelerinde, Bağdat'ta (Sadede sada
lan) . Bilhassa Çanakkale'de cihanpesendane 
kahramanlıklar ibraz ettiler. (Gürültüler) ve 
henüz bugün hitam bulmamış olan dâvayı ka
zanmak için onların vücutlarına şiddeti ihti
yacımız vardır ve bunlar altmış milyon değil, 
belki yüz milyondan ziyade bütçe kabul etmeğe 
bizi mecbur edeceklerdir. Türk mektebinin ye
tiştirdiği o kıymetli kahramanlar bugün dünya
nın en muazzam bir askerî mektebi olan Alman 
mektebinin mahsulâtına da kat kat tefevvuk et
mek meziyetini göstermişlerdir. Çünkü onlar 
cevheri hamiyetlerini, meziyetlerini (Gürültüler). 
Kabiliyetlerini Türk kardeşlerimizden alıyorlar. 
Bunları kabul etmek ve ordumuzu onlarla tak
viye ederek... (Sadede sadalan). Şimdi efendim 
gelelim sadedimize. (Handeler). Mesele şudur: 

Efendiler, bugün mesele şu noktadadır. Şim
di yetmiş milyonluk bir bütçemiz 3 - 5 milyon 
liralık bir açıkla bu Meclise geliyor. Fakat büt-
çemizdeki tevazünü hâsıl edebilmek için milletin 
tekmil menabiini hak olarak değil,, hattâ desa-
tiri ilmiyeye muvafık olarak değil, fakat ne al
dığını teemmül ederek ancak bu dâvamızı ka
zanmak için bu vergileri tarhettik. Fakat bun
dan sonra vergileri: tezyide imkân yoktur. Bu 
müşkül noktayı halletmek mütalâasındayız. Ben
denize kalırsa bundan sonra aşarın ne teslis ve 
ne de tahmisi suretiyle, gelecek sene dahi bu 
sene tatbik ettiğimiz usul dairesinde alacağımız 
bir para ile ve ne de ağnamı sekiz misline iblâğ 
etmekle ve ne de ticaret vergilerine mükerreren 
zamaim ve tezyidat ilâve etmekle, gelecek sene 
hâsıl olacak yirmi milyon veyahut otuz milyon 
liralık açığı nasıl kapatacağımızı düşünüyorum. 

Efendim, bendeniz bu bapta iki çare bulabil
dim : Biri, Ereğli ve Zonguldak havzasındaki kö
mürlerimiz. Malûmu âliniz kömür öyle bir cev
herdir ki, çıkarçıkmaz müşterisi başındadır. 
Vatanın kıymettar evlâtları şerefimizi, haysiye
timizi müdafaa etmek için cepheye koşuyorlar. 
Fakat gayri müslim efrat ise bu mükellefiyet
ten, bu mecburiyetten hâlâ azadedir. Mükem
mel bir teşkilâtla bu madenleri işletirsek ve hiç | 
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olmazsa bir sene zarfında bir milyon ton kö
mür ihraç edersek bunu Romanya ve sair ta
lip olan müşterilere satmak suretiyle senede yir
mi otuz milyon lira para kazanmış oluruz. 

Sonra efendim, binlerle kilometrelik yolları
mız bugün hüsnü idare ve istimal edilmiyor. 
Ticaretimize hiç ehemmiyet verilmiyor. Bir za
bit, bir kumandan bir treni mahsusu kaldırıyor. 
îşte ticaret böyle mutazarrır oluyor, varidat 
mahvoluyor. Elde mevcut olan membalardan 
para çıkarmak usulünü bilemiyoruz ve bunu 
hatırımıza bile getirmiyoruz. Maliye Vekili Be
yin yaptığı iş vergilere zamdır. Çünkü bunu 
yapmak zaruridir. Fakat buna milletin kuvvei 
tahammüliyesi yoktur. Gelecek sene bunu da 
nazarı dikkate almalarını gerek Nafıa Vekili 
Beyefendiden ve gerek İktisat Vekili Beyefen
diden hassatan temenni ederim. Bendenizin mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Tahsin Bey, müsa-
denizle bir şey soracağım. 1337 senesi bütçesi 
için mi bir şeyler soyuyorsun, yoksa geçmiş za
mana ait şeylerden mi karıştırıyorsun? 

TAHSİN B. (Devamla) — Ne geçmişten ne 
gelecekten bahsetmiyorum* 1336 senesi bütçesi 
esasen sarf olunmuş ve kabul olunmuştur. Bu 
emri vâkıdır. Yalnız gelecek sene için Heyeti 
Vekilenin şimdiden nazan dikkatini celbederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendenizde uzun 
uzadıya bir şeyler tasavvur etmedim. Zaten bu 
kürsüde söylenmedik bir laf kalmadı. Yalnız 
berveçhi peşin bir şey arzedeceğim. Maliye Ve
kili Ferid Beyin o müselsel beyanatından dolayı 
kendisine arzı teşekkür ederim. Kulağı çın
lasın, Cavid'i andırır gibi bize anlattı (Yaşı 
benzemesin sesleri). Yalnız arkadaşlar icabeden 
tenzilâtı yaptılar. Bendeniz şunu size arzet-
mek istiyorum ki, 1336 senesi bütçesi hakkında 
uzun uzadıya söz söylemek zaittir. Ben bu ka-
naattayım. Çünkü Meclisin samimiyetinden is
tifade eden Maliye Vekili Ferid Beyefendi ba
şımıza öyle bir siyaset çevirdi ki bizi emri vâ
ki karşısında bıraktı. Senenin on ayı gitmiş. 
İşte şimdi size bir mesele. Bu neye benziyor? 
Âdeta çocuklann çam parçasında ceviz yuvar
lamasına benzer. Böyle münakaşa ile 1336 se
nesi bütçesi uzayacak olursa 1337 senesi bütçe
sinde de böyle emrivaki karşısında kalacağız. 
Ragıb Bey biraderimiz bir şey teklif etmişti. 
Bendenize kalırsa bu bütçeyi malî bir encüme
ne, bir komisyona tevdi edelim. Tetkik etsin
ler. Ragıb Beyin mütalâası pek doğrudur. 1337 
senesi için bir bütçe hazırlatalım, bir teşkilât 
yaptıralım. Bu mesele ile uğraşalım. Eğer böyle 
yapmazda biz bu bütçe ile 5 - 6 ay sallanırsak 
1337 bütçesi de senenin on iki ayı geçtikten 
sonra elimize gelecek, yine emrivaki karşısın
da kalacağız ve yine böyle dedikodu ile vakit 
geçirip sağlam bir bütçe ile bir masraf ve bir 
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varidat elde edemiyeceğiz. Yalnız ben bunu kâfi 
görüyorum: 1337 senesi bütçesinin biran evvel 
meydana gelmesini teklif ederim. 

ZEKÂ1 B. (Adana) — Efendim, bendeniz 
1336 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında arzı mütalâa etmezden evvel Maliye Ve
kili Beyefendinin bütçenin heyeti um um iyesini 
müdafaa sırasında irat ettikeri... (İşitemiyoruz 
sadaları) 

Maliye Vekili Beyefendinin dermeyan et
tikleri bir iki esasa temas edeceğim. Heyeti 
umumiyesi hakkında arzı mütalâa etmezden ev
vel Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki: 
Bütçemiz mütevazindir. Yahut tevazüne karip--
tir. Yalnız 2,5 milyon kadar noksanı vardır. 
Böyle olduğu için Heyeti Vekilece.ve Meclisçe 
medarı iftihar olacak derecededir ve bahtiyar 
bütçelerdendir. Filhakika bahtiyar bütçe ve 
betbaht bütçeyi Vekil Beyefendi tasnif ederken 
afif olan bütçeleri bahtiyar bütçeler meyanın-
da kabul buyurdular. Bu fikir doğrudur. Ben
deniz bu tarife bir küçük mülâhaza daha ilâve 
etmek isterim. Zanm âcizaneme kalırsa bahti
yar bütçeler o bütçelerdir ki; milletten vergi 
namiyle aldıkları paranın hâsılatı umumiyesiyle 
Hükümetin o paralara mukabil millete eda et
tiği hidamatm bedeli nakdisi arasındaki farkı 
haddi asgariye tenzil eder. O bütçeler bahtiyar
dır. Yoksa alelade mütevazin ve afif olan büt
çeler değildir. Hükümetin milletten, memleket
ten vergi namiyle aldığı para ile buna muka
bil memlekete eda ettiği hidematm bedeli nak
disi arasındaki farkın gayet küçük olması lâ
zımdır. Bu da istihdam edilecek memurin ade-
diyle, maaşatınm haddi asgariye tenziliyle müm
kündür. Vekil Beyefendi Hazretleri de pekâla 
biliyorlar ki, İngiltere'de istihdam edilen me
murinin maaşı İngiltere ahalisinin nüfusu ba
şına on frank olarak isabet etmektedir. İngil
tere böyle on frank, Amerika'da sekiz frank, 
Avusturya 'da on dört franktır. En merkezi 
bir şekilde, en çok memur istihdam eden Fran
sa'da yirmi dört franktır. Biz de ise bu kırk 
sekiz milyon masrafı ihtiva eden bütçemizin 
maalesef otuz iki milyon lirası memur masrafı
dır. Yani yüzde yetmiş beşi memur masrafıdır. 
O kadar sıkr bir merkeziyetle fazla memur is
tihdamına ihtiyaç görmek, bu kadar az varidat 
içerisinde memlekete eda edilecek hidematı had
di asgariye indirmek demektir. Azaltmak de
mektir. Meselâ tetkik buyurunuz. Bunun te
ferruatını, fasıllarını ayrı ayrı tetkik ederken 
göreceğiz: Faraza iktisat bütçesini ıtetkik 
ederseniz göreceksiniz ki, orada maatteessüf 
bu memleket için, bütün bu heyet için, hepimiz 
için bu adeta bir ar ve hacalet damgasıdır. Ben 
deniz öyle kabul ederim. (440) lira nebatatı mü
fide karşılığı konmuş, eşcar, fidan yetiştirmek ve 
saire dört yüz kırk liradır. Sonra arzedeyim 

efendim. Memlekette yer yer günlerce, hafta
larca yanan ormanlarımızın itfası için (700) 
lira tahsis olunmuştur. Bütün Memaliki Osma
niye ormanlarına (700) lira konulmuştur. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUD 
CELÂL B. (Saruhan) — Çok teşekkür ederim. 
Ormanların muhafızı hakikisi olan bekçiler için 
fazla tahsisat isteyeceğim. Yardım ediyorsunuz. 

ZEKÂ! B. (Devamla) — Bendeniz heyeti 
umumiyesi .hakkında soyuyorum. Bunlar tah
sis edilmiştir, Binaenaleyh yine bidayette ar-
zettiğim ifadeyi tekrar edeyim: Bütçe medarı 
iftihar olacak bahtiyar bütçelerden olabilmek 
için memurin masrafını azaltmak, ahalinin (Ba
bıâli teşkilâtını kaldırsak sadaları). kuvvei in-
tihabiyesinden istifade etmek, az memur istih
dam etmek. (Alkışlar). 

MUSTAFA B. (Tokad).—' Türk Teşkilâtını 
ona göre tertip etmek lâzım. 

ZEKÂ! B. (Devamla) — Mustafa Bey daima 
sözümü kesersiniz. Ben natuk değilim, şaşırırım. 
Sonra Vekil Beyefendi bütçemizin tevazünü se
bebiyle memleketin rüşdü malisinden, rüşdü ik
tisadisinden, Avrupaya karşı, Garp emper
yalist devletlerine karşı harp için müdafaai mil
liye teşkilâtı ne kadar lâzım ise, ne kadar mü
him ise ispatı rüşdi malî de o kadar mühim ol
duğundan ve bunun da vesaiti müdafaadan bu
lunduğu 'cihetlerinden bahsettiler. Filhakika 
doğrudur ve bul rüşdi iktisadimizi, rüşdi malimi
zi müdafaa sadedinde mütalâa dermeyan bu-
yurulurken en mühim bir delil olmak üzere 
de, evrakı nakdiyemizin kıyemi itibarisinin yük
selmekte olduğundan bahsettiler. Hatta bu
gün İtalyan parasiyle, İtalyan evrakı nakdiye-
siyle kiymetinin muadil olduğunu söylediler. 
Evet böyledir. Bugün Osmanlı evrakı nakdiye-
siyle İtalyan evrakı nakdiyesi arasında fark 
yoktur ve kendileri ondan istidlal ederek bu
yurdular ki; İtalyan Hükümeti bugün düveli 
garibiyenin galip devletler arasında tadat edi
lenlerinden bir devlet olduğu ve bittabi varidatı 
maliyesi, iktisadiyatı itibariyle bizden daha 
yüksek olduğu halde Osmanlı evrakı nakdiye-
sinin bu miktara yükselmesi maliyeciliğimiz 
itibariyle bizim için bir şereftir dediler; Ben
deniz bunda hata ettiklerini anlıyorum. 

MALİYE VEKİLİ FEEİD B. — öyle söyle
medim ki. 

ZEKÂ! B. — İhracatımızı tezyit edeceğiz 
ve tezyit ettikçe buyurdunuz ki, evrakı nakdi
yemizin kıyemi nakdisi yükselecektir. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — İtalyanla 
alâkası yok (Devam sadaları). 

ZEKÂl B. — İtalyanların derecesine çıkmış
tır buyurdunuz. (Hay hay sesleri) İtalyan frangı 
4,80 santimdir dediniz. O halde tabii bizim para 
ile beraberdir. Bendeniz arzetmek isterim ki, 
evrakı nakdiyemizin kıyemi itibarisinin yüksel-
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mesi bizim için baisi şeref olmaktan çok uzak
tır^ Bunu kemali cüretle huzuru âlinizde arze-
diyorum. Çünkü evrakı nakdiyei Osmaniye deni
len bu evrak, evrakı nakdiyei Osmaniye değildir. 
Osmanlı Bankasının. Osmanlılığı kadar Osmanlı
dır. Daha fazla değildir. Bu evrakı nakdiye ingi
liz ve Fransız parasıdır ve onların itibarına mür-
tabitan terakki etmektedir. Osmanlı Hükümeti
nin idamına karar veren mütarekenin imzasiyle 
beraber bu evrakı nakdiye eğer evrakı nakdiyei 
milliyemiz olsaydı, Alman parası gibi bir san
time kadar tenezzül etmek icabederken, Fran
sızlar ve İngilizler gibi galip devletlerin para-
lariyle beraber, onlarla beraber yükselmiştir 
efendiler ve onlara merbuten yükselmiştir. Çün
kü btı paralar Düyunu Umumiyenin parasıdır ve 
Düyunu Umumiye müessesesi bugün ecnebi mü
essesesidir ve bugün Fransız ve İngilizlerin 
elindedir efendim. Binaenaleyh siyaseti maliye 
ve iktisadiyeyi takip edecek olan Vekil Beye
fendiden ve diğer alâkadar zevattan ümit ve te
menni etmeliyiz ki, hakikaten memleketin ikti
sadiyatına merbut evrakı nakdiye ihdas etsinler. 
Memleketin ithalâtını değil, ihracatını tezyit et
mek suretiyle eğer bu evrakı nakdiyenin kıymeti 
yükselirse o zaman iftihar edelim. Yoksa evrakı 
nakdiyenin yükselmesi meselesi bir Avrupa mese
lesidir. Bizim meselemiz değildir. Bugün evrakı 
nakdiye bize mürtabit olmaktan ziyade dayinleri-
mizeı, Fransızlara ve İngilizlere mürtabittir. İh
racât rüsumunu vazederken o zaman arzetmiş-
tim* İhracatımızı tezyit ettikçe filhakika hariçte 
bulunan müşteriler bizdeki mevaddı iptidaiye 
ve mevaddı gıdaiyeyi satın almak için hariçte 
Osmanlı evrakı nakdiyesi arayacaklar ve Os
manlı evrakı nakdiyesinin hariçte talebi ziyade-
lejtikçe bittabi fiyatı da artacaktır. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B, — Binaenaleyh 
bize merbuttur. 

ZEKÂ1 B, (Adana) (Devamla) — Binaena
leyh vukubulacak fazla ihracatımız Osmanlı ev
rakı nakdiyesinin kıymetini yükseltecekse de, bu 
bizim için mucibi menfaat değildir. Osmanlı ev
rakı nakliyesinin kıymetinin yükselmesi mem
leketin siyaseti milliye ve iktisadiyesi için naf i ol
maktan çok uzaktır. Katiyen bizi alâkadar et
mez, onun için ihracatımızı tezyit etmekten do
layı memlekete yapacağımız iyilik, memleket 
dahiline evrakı nakdiyei Osmaniyeyi celbetmek 
değil, ihracatımıza mukabil altın ithalâtını §art 
koyarak, memlekete altın ithal etmek olmalıdır. 
Millî iktisadiyatı takip eden nazırlardan memle
ket hakkında bu gibi naf i şeraiti ittihaz etmele
rini bekleriz ve bendeniz bunu istirham ederim 
ve bu kürsüden bunu kendilerine teklif ederim. 

Avrıipanm bugün bütün düveli merkeziyesi 
yaptıkları ihracatı iki esas üzerine yapmakta- j 
dırlar. Ya memlekete altın ithali mukabilinde 
yapmaktadırlar veyahut memlekete lâzım olan 
mevaddı mamulei saireyi (kompans&syon) tari- I 

j kiyle mübadele ve ithal etmek üzere yaparlar. 
Bizim pek çok şeylere, mevaddı mamuleye ihti
yacımız vardır. Bir çok da mevaddı iptidaiye 
ihraç edecek bir halde bulunuyoruz. Neden ace-
ba Maliye Vekâleti bizim hariçte muhtaç oldu
ğumuz eşyaya karşı dâhilden ihraç edeceğimiz 
eşyayı karşılık göstererek bu şekilde bir müba
dele yapmıyor? Zannederim ki, kendileri de niha-

j yet bu fikri tervicen son zamanda Meclisi Âli
nize bir kanun teklif ettiler ve memlekete ha
riçten eşya celbetmek için bir milyon yahut iki 
milyon lira kadar bir tahsisat istiyorlar. Yalnız 
o kanuna hariçten eşya celbetmeği Öercederek 
dâhilden mevaddı iptidaiye ihracını mevzuubahis 
etmemişlerdir. Maliye Vekâletinden; gerek it
halât ve gerek ihracat Hususunda bir tarassut 
ifa etmesini, âdeta bir kooperatif teşkilâtı yap
masını bu vesile ile temenni ederiz. 

Sonra Vekil Beyefendi varidatımızdan bah
sederken ezcümle aşar varidatının, tahminden 
fazla, on iki buçuk milyon liraya baliğ olduğu
nu dermeyan ettiler. Bendeniz bu parayı çok 
değil az görüyorum. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Ben de az 
görüyorum. 

ZEKÂ! B. (Devamla) — Gelecek sene yirmi 
milyon liraya çıkaracağınızı söylediniz. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Çıkar inşa-
allah. 

ZEKÂ1 B. (Devamla) — Bendeniz yirmi mil
yon lirayı da az görmekteyim. Bu memleketin 
aşar varidatını zatı âlinize hesap edeyim. Bu 
memleketin Balkan muharebesinde aşar varidatı 
yedi milyon lira altın para,idi. Yedi milyon lira
nın para farkı ve o zamanki zahire bedeliyle 
bugünkü zahire bedeli arasındaki fark hesap 
edilirse seksen milyon lira eder. Seksen milyon 
lira hasılatı Öşriyesi bulunan bir memleketin 
eğer yarısı bugün havzai tasarrufumuz 'hari
cinde kalmadıysa bile yine hasılatı öşriyenin 
miktarı kırk milyon lira etmek lâzımgelir. Bu
nun da onda birini, bir rubunu terkediniz, otuz 
milyon lira etsin. Yansını terkedin, yirmi mil
yon lira etsin, onun için 12,5 milyon lira bende
nizin zihnime sığmadı. Eğer müsaade buyurur
sanız zatı alillerinden bu on iki buçuk milyon 
lira hasılatı öşriyenin hangi vilâyetlerden ta
hakkuk ve hangilerinden ne miktar tahsil edil
diğine dair bir liste istirham ederiz. Yani Me-
maliki Osmaniye'de hâsılatı öşriye hangi vilâ
yetlerde, hangi nispette ve ne miktarda tahsil 
edilmiştir? Zannededim ki tahakkuk ve tahsil 
arasında çok büyük fark var. Bu 1336 senesi 
içindir.. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Tahtı idare
mizde bulunan arazide değil mi efendim? 

ZEKÂl B. (Devamla) — Evet, tabii efendim. 
Sonra Vekil Beyefendi şimendifer bütçesinden 
bahşederken, şimendifer bütçesinin varidat ve 
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masarifi ihtiva eden bir müessesei hususiye 
bulunduğunu, binaenaleyh varidatının hiç olmaz
sa masrafına tekabül etmesi lâzımgeldiğini ve 
eğer varidatından fazla bir şey çıkarmasa bile va
ridatı masrafına tekabül etmek icabettiği için 
bütçesinin mülhak bütçe olarak yaptırılacağını 
beyan buyurdular, öyle değil mi efendim? Fil
hakika Devlet bütçesinde mülhak bütçeler de 
vardır. Ancak bendeniz Beyefendi Hazretleri
nin şimendifer gibi, Reji gibi, Düyunu Umumi
ye gibi müessesatı ecnebiyenin elan muhafazai 
hususiyet etmesine taraftar olmasının hikmeti
ni aniıyamadım. Bendeniz zannederim ki; Hü-
Irümet ve Meclis ayrı ayrı şahsiyetler değildir. 
Yani Heyeti Vekilenin temsil ettiği şahsiyeti 
maneviye bir heyeti Hükümet halinde mütaaz-
zuv ve müteeessem değildir. Hükümet; Meclis
tir. O sebepten dolayı Heyeti VekHeyi teşkil 
eden zevattan herbirisi - kanaati ilmiyeleri, iç
tihadı siyasileri her ne olursa olsun - herhalde 
Meclisin Heyeti . Umumiyesinin kanaati siyasiye-
sinderç mülhem olarak o tarzda takip ve hare
ket etmek ve ona göre cephe almak mecburiye
tindedir. Söyle olduğuna^ nazaran bendeniz 
zannediyorum ki, Meclisi Âlileri hâlâ Düyunu 
Umumiyenm, Rejinin velhasıl bu gibi müesse
satı eeanfbin, elyevm memlekette Kapitülâsyon
lar cari imiş gibi, muhafazai hususiyet etmele
rine taraftar olsun. Bugün eğer bizler Avru
pa'ya, Garp Emperyalistlerine, Kapitalistlerine-
karşı harbediyorsak, ancak memlekette munta
zam bir istiklâli iktisadi ve bir istiklâli miHî hâ
sıl-etmek için harbetmekteyiz., Binaenalâzalik 
harbederken; müeahede ederken memleket içe-̂  
risinde Wtlâ ecnebi tahakkümünün, tagallübümin 
asarını gözümüzün önünde mtitecelîrt ve mevcut 
ve mürtekiz görmek istemeyiz. Burada Düyu
nu Umumiye İdaresi namına bir hesap açılmış
tır. Maatteessüf diyeceğim - bendenizin noktai 
nazarımca - Encümenimiz dahi Düyunu Umumi
ye İdaresinin hususiyetini kabul etmiş ve Dü
yunu Umumiye memurlarına, başmüdürlerine 
falan 386 lira veyahut 300 lira maaş ita edilmek
te olduğunu görmüştür. Bunu da istiksar ederek 
ayrıca bir şekil ihdas eylemiştir. 

MAZUAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Cevap 
vereceğim, tasarruf için... 

ZEKAÎ B, (Devamla) — Burada diyorsunuz 
ki, 1 600 den itibaren, beher yüz kuruşuna 275 
kuruş... Neden Düyunu Umumiye memurları 
işi» bu hususiyeti kabul ediyorsunuz da bütün • 
Devle* memurunun tâbi olduğu kanunlara on
lara, da tâbi etmiyor sunuz? (Bravo sesleri). 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Devletin 
memurin için kabul ettiği tahsisatı munzamma. 
kanonunu eğer Duyunu Umumiye memurlarına 
tatbik edeeek olursak binlerce lira fazla vermek 
ioa'bediyoî'. Hususiyet olmadığı için ve milletin 
malı addettiğimiz ve o masrafı yapmamak iste-

diğimİK için onların tâbi oldukları o tahsisatı 
muHMBamayıı bu şekle koyduk. Tasarruf etmek 
için, eğer Devletimizin, Hükümetimizin vermek
te olduğu tahsisatı munzamma kanununu ona 
tatbik edersek binlerce lira fazla vermemiz ieab 
ediyor. İşte onun için vermedik. 

ESKÂ1 B. (Adana) Devamla —• Burada iki 
bin kuruştan beş bin kuruşa kadar maaş alan 
zevata beher yüz kuruş için 275 kuruş zam 
edeceğiz. Bu iki yüz yetmi beş kuruş zam, birim 
memurlarımızın aldığı zamlardan pek fazladır. 
(Gürültüler). Müsaade buyurun bizim memurla-
rrraazöan fazladır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) ^ - Sordu
ğunuz sual pek doğrudıı. Düyunu umumiye... 

REİS — Sos kesmeyin. 
ZEKÂÎ B. (Devamla) — Sözüm bitsin 

ondan sonra söyleyin. Bizde malûmu âli
niz memurinin tâbi olduğu uşul> me
selâ 5 000 kuruş veya üç bin kuruş maaş 
alan bir memur; birinci bin kuruş için 
(4000) kuruş; ikinci bin kuruş için iki bin kuruş 
alır. Diğer birileri muteakıb yalnız onun nısfı de
recesinde bir zam alır. Binaenaleyh 3000 kuruş 
maaş alan bir efendi bini için dört bin, diğer 
ikinci bin için 2000 kuruş alır, altı bin olur. 
Üçüncü bin kuruşu da nısıf zamla beraber ilâve 
ediniz (7500) kuruş alır. (7500) kuruşa karşı bu
rada 3000 kuruşun beher yüz kuruşu için 250 
şer kuruştan, bin kuruş için (2500) ve üç bin 
kuruş için üç kerre (2500), (7500) oluyor velhasıl 
her ne ise alıyorlar, tasarruf olsun olmasın. Ben
deniz katiyen Düyunu umumiye memurlarının 
hususiyetini, ayrıca bir istisnaiyete mazhariyetle
rini memleketin istiklâl iktisadisi, istiklâli millisi 
içki caiz görmemekteyim. 

Sonra Beyefendi Hazretleri Sultansuyu Çift
liğinden bahsettiler. Onun bedelinin ihtimal ki 
bütçe açığını kapayacağından bahsettiler. Bunun 
gibi daha 3 tane çiftlik vardır; Hatırlarına ge
tirmek işin arzedeyim. Çifteler Çiftliği var Eski
şehir'de, sonra (Çukurova) var Adana-da, bun
larda esasen satılarak içlerinde iskân edilmiş -olan 
ahaliye verilmesi için 1336 senesindenberi devir 

edi!egeİEftek.t© ve fakat tatbik edilmemiş plan gü
zel bir kânun mevcuttur. Bu kanun tatbik edilse 
furadaki Çifteler Çiftliği ki bir milyon 700 bin 
dönüm araziyi ihtiva etmektedir ve içinde fev
kalâde çalışkan muhacirler vardır. Ve bunlar 
bugün zaten ziraat etmekte olduğu araziyi satın 

• ateıa^a te^aftardır, 3 u hem ahaliyi arazi sahibi 
yapar ve hem de Hükümeti böyle ier#yi sanat 
ve zjnçat etmek külfetinden kurtarır. Çünki za
ten Hükümet t e buna muktedir değildir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Beye
fendiye -encümen namına eevab vereceğim. Efen
dim ZekM Bey şimendiferlerin, Rejinin ve bir de 
Düyunu Umusaif enin hâlâ hususiyeti hâlimi mu
hafaza ettiklerinden bahis buyurdular. Kendîle-
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rine soruyorum; tstanbuı Hükümeti zamanında I 
acaba Meclisi Mebusan Düyunu Umumiye memur

larının maaşatınm tenziline veya Düyunu Umu-
miyeye ait bazı kavanin vazetmeğe ve Rejinin 
idaresine, varidatına vaziyed etmek, şimendi
ferleri, Anadoluntm göbeğinde işleyen şimendi
ferleri. Hükümet idaresine alabilmek gibi bir 
karar verebilmiş midir? İşte bunu yapan, işte 
o kudreti... (Gürültüler devam sesleri). Alt ta
rafını dinlemenizi rica ederim, istanbul Hükü
meti o kudreti kendisinde görememiştir. Türkiye 
Devleti Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu kud
reti göstermiştir. Efendiler söylemek istediğimiz 
budur. Anlamadan bağırıyorsunuz. İstanbul Hü
kümetinin yapamadığı, gösteremediği kudreti bu 
Hükümet göstermiştir. Efendiler hususiyet yok
tur. Zira her şeye vazıyecl ettik. Onların kanunları
nı da ıslâh edeceğiz ve heyeti âliyenize takdim 
edilecektir, istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Bun
lara hususiyeti yoktur. 

Saniyen Zekâi Beyeiendi buyurdular ki; ni
çin acaba Hükümet memurlarına tatbik edilen 
tahsisatı fevkalâde kanunu Düyunu Umumiye 
memurlarına tatbik edilmiyor ve bundan dolayı 
encümenimizi müahaze etmek istediler. Düyunu 
Umumiyenin bir müfettişi umumisi vardır. Bu 
zati muhterem Islâmdır. O zatı çağırdık ve de
dik ki; niçin bizim kendi idaremiz gibi addetti
ğimiz Düyunu Umumiye tahsisatı munzamma al
sın da ve başka bir kanuna tâbi olsun? O zat bize 
dedi ki: frenkler büyük memuriyetleri, çok ma- ' 
aslı memuriyetleri frenkltre tahsis ederler, iç
lerinde 3, 4 tane tslâm vardır. Fakat küçük me
muriyetler, az maaşlı memuriyetler zavallı Islâm-
lara verilmiştir ve onlara münhasırdır. Onun 
içindir ki; büyük memurların maaşmı muhtelif 
sebeblerle, muhtelif zamanlarda tezyit etmişler
dir. Fakat küçük yani İslâm olan mennurcukla-
n n tahsisatları pek azdır ve bunlara zam etme
mişlerdir bir, ikincisi, eğeı şimdi sizin tahsisatı N 
fevkalâde kanununuzu bunlara tatbik ederseniz 
elyevm verilmekte olan paradan binlerle lira 
fazla bir masraf ihtiyarına mecbur olacaksınız. 
Zira sizin kanununuzla memurlara çok para 
vermek lâzım gelecektir dedi. Maamafih büyük
lerden kesmek ve küçüklerin bugünkü az olan 
maaşlarını mutedil bir dereceye ifrağ ile bu iki 
ayda hiç olmazsa lüzumundan fazla bir para 
vermemek için şu kanunu kabul edersek, hem 
küçük memurları terfih etmiş, hem de büyükle
rin maaşatından büyük bir tenzilât yapmış oluruz. 
Çünkü Sivas'taki bir Düyunu Umumiye memuru 
bu MilM Meclisinin hiç. bir büyük memurunun 
almadığı maaşı alıyor. (286) lira. Bu Millet 
Meclisi hiç bir memura 286 lira vermemiştir ve 
vermiyecektir efendiler. Binaenaleyh o nispette. 
küçüklere biraz zammiyat yaptık, Büyüklerden 
kestik. Peki şu halde bizim kanunumuzu tatbik 
edelim. Fakat o zaman binlerce lira vermek lâ
zım gelecektir ve saniyen bu gibi esaslı bir işte l 

oturupta encümen kendi kendine bir kanun ya
pamaz. -Heyeti umumiyedtn geçmeden bir kanun 
yapamaz. Düyunu Umumiyenin şekli ne olacak? 
Ne şekle girecek? maaşatı ne olacaktır? Bu hu
susta oturupta encümen kendi kendine kanun 
yapamaz. Bu, Heyeti Umumiyenizin bileceği iş
lerdir. 

Sonra Ragıb Beyefendi biraderimiz temettü 
vergisinden bahis buyurdular. Efendiler zanne
diyorum ki bendeniz buradaki mâruzâtımda te
mettü vergisinin kemmıyetinden bahsetmedim. 
Efendiler ben temettü vergisinin tarh ve tevzi-
indeki usulün sekametinden bahsettim. Ben de
medim ki temettü vergisine beş misli zam azdır, 
on misli azdır demedim. Bundan bahsetmedim. 
öyle değil mi efendim. (Evet sesleri). Yalnız 
bunun tarzı sekametinden bahsettim. 

-Sonra Rgıb Bey buyurdular ki; bu, otuz bir 
senesinde istanbul Hükümetinin yaptığı bir 
şeydir. Mesuliyet ona aittir. Öyle değil efendiler! 
Bizler, zerre kadar kıymeti olmıyan istanbul Hü
kümetinin yapmış olduğu o kanunu tatbik eder
sek biz de mesul oluruz. Ne demek? istanbul Hü
kümetine ait mesuliyet deyibte burada o kanunu 
boyuna tatbik mi ettireceğiz? Sonra onları mesul 
edecek, onların kafasına vuracak bir çok cihetler 
vardır. O temettü vergisinden istanbul Hükü
metini mesul edeceğiz. Onları mesul edecek pek 
çok şeyler var. Binaenaleyh bu otuz senesinde 
yapılan temettü vergisinde madam ki mesuliyeti 
istanbul'a aitmiş, biz de devam ettirsek mesuli
yete biz de iştirak etmiş oluruz. Ceraimi mürta-
bita peyda olur. Binaenaleyh temettü vergisinden 
bahsetmedik. Tekrar aryediyorum; kemiyetten 
bahsedilmemiştir. Fakat vazedilen tarh ve tevzi 
usulleri çok fenadır. Bunları ıslâh edelim. Ve 
zammiyatı terkedelim. Idarei hususiyelere varidat 
ayırıyorduk, bu temettüü muvafık görürseniz ida-
rei hususiyelere terkedelim denmişti. 

Sonra Sırrı Beyefendi biraderimiz doğrudan 
. doğruya Maliye nasırına hücum etti. O meseleye 
encümen karışmaz. Encümen, Maliye Nazırının. 
avukatı değildir. O kendi kendisini müdafaa et
sin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bütçeler 
müzakere edilirken malûmu âlileri ki Devletin 
bütün muamelâtından ve siyasiyatından bahsetti
ler. Biz bütçeyi, demin de arzettiğim veçhile 
tetkik etmek üzere elimize almadık. Bu bütçe
nin tetkiki demek, gelecek bütçenin zeminini ha-ı 
zırlamak demektir. Çünkü bu senenin onuncu 
ayındayız ve masraf tahakkuk etmiştir. Geri 
kalan iki ay içinde eğer burada bütçe tetkikatı 
yapılacak olursa şubatın nihayetini bulur. Bina
enaleyh emri vâkiler tamamen tasvip edilmiş 
olur. Esasen bendenizin kanaatıma göre, şura
dan şimendifere binilir, garbe doğru gidilirse 
bittabii Eskişehir'e varılır. Bu tarzda idare tu
tulursa bittabii bu tarzda da bütçe ele geçer, ta-

— 186 — 



î : 129 4 . 
tanbul'daki Hükümet; bizim asırlardanberi mev
cut olan Hükümetimizin son zamanlardaki eşkâ
linin memlekete nafi olmadığını acı tecrübele
riyle .ve feci felâketleriyle gördük. Milletin ru
hundan doğacak ve doğmuş olan Ankara Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti, Ankara'da Büyük Mil
let Meclisi şeklinde bidayeten teşekkül etmek 
icabederdi. .îhtimalki esbap ve avamili mevcude 
tahtmda .bu suretle teşekkül ..etmiş olabilir. Mü
teselli olduğumuz bir nokta varsa; bu tarzı ida
renin asıl memlekete lâzım olan ve ruhuna,, mu
vafık bulunan şekli. idareye bir zemin istihale 
hazırlanmış olmasıdır. Onu da Meclise gelen ve 
geldiğini haber aldığımız köy ve idarei hususiye 
kanunlariyle anlıyacağız. • Ondan sonra battabii 
bütçemiz bu şekilde ' elimizde ~görülmiyeeektir. 
Fakat bugünkü bütçe mademki müzakere edili
yor ve bunun hakkında arkadaşlarımız bir çok 
mütalâat dermeyan ettiler muhakkak ve musib. 

Bendeniz Maliye . Vekili Beyefendinin beya
natı aliyelerinden tamamiyle istifade edemedim, 
bulunamadım. Buluhupta işidebildiğim ve anlıya-
bildiğim bazı nikat hakkında maruzatta Duluna-
eağım: Evvelâ Aşar meselesi... Maliye Vekili muh
tereminin varidat bulmakta, bilhassa vergi tezyit 
etmekte mehareti mahsusaları vardır. Bunları ben-, 
deniz kendi hesabıma, tamamen takdirle karşılı-
yacaktım. Eğer bu milletin bel kemiğine vurulmuş 
olan bir kurşunu çıkarmış olsaydı... 

O da aşar meselesi: Eğer aşar meselesi hak
kında bir usulü mâkûl ile Meclise gelmiş olsalar
dı diğer bütün yaptıkları kanunları seman ve 
taaten kabul edecektin. Ben o kanunların hiç 
birisine, v e ekserisine rey vermedim. Çünkü 
asıl memleketin büyük bir beliyesi olan ve yüzde 
seksen üzerinde, bir bârı azim teşkil eden ve 
ilelebet, bu memlekette kaldıkça, ziraatın terak-
kiyatına mâni..olacak şimdiği tarzı cibayet, şim
diki aşar vergisinin tadiline, ait buraya bir ka
nun getirmedikleri için bunun,: hakkında uzun 
mütalâat dermeyan edecek değilim. Tabii Maliye 
Vekili Beyefendi ve zatı âliniz... 

ZlYA HIJRŞİD B. (Lâzistan)-—.Zatı âliniz
den maksat kimdir? . . - ..' '-'~ . -

VEHBÎ B, (Karem) — Zatı âlinizdir. (De
vam sesleri) Mâruzâtımdan bu maksadr anlarsı
nız. Yanlız-demin refiki muhteremimiz Zekai Be
yefendinin aşar münasebetiyle hatırlarından çı
kardıkları bir-nokta var ki, memleketimizde esa
sen aşar şimdiki tarz.ile malızı zulüm olduğu halde, 
bunun iki katlısı Çifteler Çiftliğinde icra edilmek» 
tedir. Bir kerre Hükümet; bir misil aşar alîr.'İkin
cisi r güya arazii emiriyeden diye, ikinci bir misil 
de Çifteler çiftliği namına bir öşür alır. Bunun 
vaktiyle kadastrosu, Memaliki Osmaniyede en 
muntazam ve mühim bir kadastro olmak üzere 
Hükümet tarafından masraf edilerek tanzim 
edilmiş ve satılmasına da mezuniyet verilmişti. 
Maalesef şimdiye kadar halkı düşünmek Hükü-
jnetçe âdet olmadığı için, o halkın hakkı, hakkı 
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sarihi, millet tarafından tasdik ve kabul edil
diği halde onlara o arazi teffiz edilememiş, bi
naenaleyh Maliye Vekili Muhtereminden bunu 
olsun bekleriz. 

Reji meselesine gelince: Efendiler; görüyor
sunuz ki, Reji meselesinde yanlız varidat ola
rak yedi yüz küsur bin lira konmuştur. Reji 
hakkında bu milletin ferden ferda gösterdiği mu
kavemet meselâ şurada bir tütün kaçakçısı kaçar, 
onun' arkasından yüzlerce polisler saldırınız ve 
halkı da seyrediniz. Mutlaka polislerin üzerine 
hücum edecektir ve o kaçakçıyı kurtaracaktır. 
Halk bütün mevcudiyetiyle, şimdiye kadar, fiili-
yatiyle,- tezahüratiyle, aşariyle bu . Reji idarei 
zalimesinin tamamiyle aleyhinde bulunduğu hal
de maalesef bunu da baştan def etmeğe : mukte
dir olmamıştır: Bundan, yani Rejiden Devletin 
milletin alacağı varidat yedi sekiz yüz bin lira 
değil daha fazlasını, yedi sekiz 'milyon lirayı 
bu millet maaziyadetin ve müftehiren deruhte 
edecektir. Tâ ki, millet, doğrudan doğruya dö
nümü üzerinde, kendi arazisi üzerinde hakkı ta
sarrufunu istediği gibi serbestçe kullansın. İste
diği yerde satabilsin ve istediği yere ihraç ede
bilsin. Bunun bahsi. saatlerce sürer. Şunu da 
bilmelisiniz ki, efendiler, gerek İstanbul Meclisi 
Mebusanmda, gerek Ziraat Encümeni ve gerek
se Muvazenei Maliye Encümeni - bunu Arkadaş
larımız bilirler - Reddetmiş ve ; a İniz Heyeti 
Umumiyece reddi kalmıştı. Bunu da bekleriz ki, 
1337 senesi için gayet mühim olarak bu varidatı 
maa ziyadetin temin edecek olan bandrol usulü 
dönüni üzerine tevzi suretiyle istihsal ve istifa 
edilsin. 

Sonra efendiler! Maliye Vekili Muhteremi 
beyanatı arasında Hazine pullarından" balısetti ki, 
Meclisi Âliniz bunun Hicaz pullan olarak isti
maline karar vermişlerdi. Bunun hakkında ya 
zühulen beyanatta bulundular veyahut bir emri 
vâki ihdas etmek istediler. Her halde bendeniz1 

zühulen beyanatta bulunduklarına kaniim. Son
ra gümrük varidatında, gerek ithalât ve gerek 
ihracatın tezayüt ettiğini beyan buyurdular ki; 
bu tezayüt te bendenizce, geçen seneye nispetle, 
zahiridir, sebebi: Memleketin mahreçleri hep ka-
panmıştr ve o mahreçlere mukabil elinde iki 
veya üç mahreç kalmıştır.-- Bu varidat onlara 
nispet edilecek olursa bu, ' fahiş bir hatadır. 
memleketin heyeti umumiyesini de nazarı dikkate 
almak icabeder. Onu bize gösterirler ve o suretle 
tezayüt ettiğini dermeyan buyururlarsa kendile
rini teşekkürle karşılarız. Ve temenni ederiz ki, 
memlekete serbest mahreçler tedarik edilsin. 

Sonra borçlarımızdan da bahsettiler. Ben
deniz Maliye Vekili Muhtereminin şimdilik bu-
borçtan bahsetmesini kendi hesabıma kabul et
miyorum ve bundan bahse kimse salâhiyettar de
ğildir. Millet namına şu kadar borcu tahammül 
ederiz diye.. Bu, memleketin istikbal ve istiklali 
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yere imateı vakit etmemfek için üütç/enin derHSİ 
müzakeresine geçilmesini ve Encümeûden îzah£t 
alınarak - fasıllar zaten tahakkuk etnifö m a l ı 
lardı) • - kabul olûnmasrnt ve yapılacak tasar
rufların biran evvel ya'piîma&m Ve demirîdefc 
Kabul edilen encümenlerin de yarın şiıbeletfce 
intihap olunarak, on freş gün îtârfmda kadrola
rın da 1 arızım edilerek gelecek Sfene de böyle em
ri vftkiîer karşısında kalınmamalı arz ve istir
ham eylerim. 

ft\\\İ% fe. .(faitahva) — Ben&ehiz usulü igü-
zalterc n'âkkında arze#ece§ınl BeM&enızm tekli
fim bir m'eselei müstehare teindi, eaiyordü ve büt-
çpnîn,mûî5gk«Mvsinin 13Jİ7 tf&tçesfrrm tksaikinda'n 
şoiırava talikim te&lfıP etmişini. Teklifi acizâ-
nejıı kabul ecmerçk olursa tmyhude yaltît uzama
sına ve, zıyârnâ mahal kalmaz, ofıtm îçiri tâkri-
rM^ııtfeh bir. kerre (taba OKunsun. 

K$tS —; Efendim, büt^eniri Kefeli uriiûıni-
yeşi tıakkrncla müzakere kâfi gömüldükten lüohra 
takrirleri ^eye vazederiz. Neşet !Bey büyürün.. 

NE§$İÎ\B. (İstanbul) — Kf eridim, benîm 
^pyİıyecçkterîmi Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Bey söylediler. 
„ ZÎYÂ HFKŞÎT B. (Lazistan) — Efendim, 

Maliye Vekjileti 1336 sene&i bütçesini ^senenin on 
İki ayı geçtikten sonra karcımıza getirdi; buna ar
tık bir bütçe diyemeyiz. Bü, g0çen senenin bir 
hilânçosudur. Çünkü malumu âliniz^ bütçe se#e 
ihtidasında getirilir, seöe nihayetinde değil.. 
Maliye Ve&iîi bütçeyi getirdikten sonra buyur
dular ki: Bu bizim için bahtiyar bir bütçedir 
ve bu,bapta bir çok arkadaşlar söylediler. Müsa-
â '̂eıuzle Vçnd'eniz de bîr kaç şeyler soyliyeceiğim: 
„ ^Malîye Vjekili Bey, butçenMjnSfc bahtiyar oldu
ğunu spyle'dı'kfen ğonra bunu bîr, tatftm Avrupa 
fut,eeleriyjie 'de mukay.ese et'̂ üe^ 'luretîyte şÖzferî-
h.'ir$bat etmek 'işediler. Fakİt Iş&n&erfîi şafttı 
Şiyte'rijîı ^.y evvelâ bizim bütçenin Varidat,Ve 
Pl^rıfatırıif nazarı îtinare alarak Ayrup'a VOLt-
çeterîyîe Mukayese _ve, ırfspej 'fctıft&c DİT "hatayı 
fpişf)!r. "Bu gavri mümkündür. 'Avrupa üev-
iSerîıvin tgnfei öfkesiyle mtMye'se &fyöfa&î 
*f&-'TLixJ- ı _TarfLi 'j*ı4.ı_i'_ ^'i^j.01 ı . i„ **£*. ^jAiilîriUlf 
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ar sırf memurlara tahsis edilmiştir. 

;ai.3ejîn büyürdıikljkn "gibi... ^ 
SagijKen : 'Avrupa bütçelerinde; bir düyu

nu umumiye itfa ediliyor. 'Bizim 'bütçemizde 

b4ir düyunun itfa edildiği yoktur. Bu sebepten 
dolay r bizim bûiçenın açfjpnî, Alman, Avus
turya, ttalvâ İmtceleriyle nispet ve kıyas ederek-, 
Stalîye Vekili ^ Beyefendi büfcamızı c(e bahtiyar 
gostermejk istejntşü^ ki^ bu gayrı mumküridılr. 
Avfûpa bütçelerinde, bjzjlm, muvâz^eî umumi
yete i'th'âl, edilen varidat, tâ mahâlterme oira-
İpWş ve bu sayede memleketleri Jre ânâîısiriin 
de her tabakası mamur ve mîirerteh olmuştur. 
Sizde ise memurlara maaş verelim diye adali
nin nesi r var, nesi yok hepsi alınmıştır. 6un-
dân Mudâfaai Milliye bütçesini^iKraç eâiyörîım. 
O'nâ, verilen £eda olsun. Fakat diğer memurlara 
verilen ve geri kalan ne otursa ölsün... 

Varidat bütçesine bakalım : Bica ederim, bu 
mfH'etteu ihracat r^şrrti alryoAz ve ihraç edi
le^ mallar üzerinden belki bira^ fâzla para âhiı-
*nn dive Beyefendiler bugün millet parasız 
kaİdı^mdan dolayı hah ihraç ediyor ve Serveti 
umum iyesinden millet zarar ediyor. Mâliye Ve
kili do bunu elinde senet tutarak, ihracat yük
selmiştir diyor. Bilirsiniz beyefendi, millette 
nara kalmamıştır. Millet eltedeki son sîğıtthı, 
kbyunmra, flküzünü nesi vaıssa s&tayıih, elime 
bir küçük para gelsin diyor. Memleketin serveti 
umumi^esi p<*k cok zarara u§ran\öştır. Sani
yen; kendisinin bir ilmi malî mütehassısı oldu
ğunu bu kürsüden iddia eden Maliye Vekili 
Beyefendi bu bütçeyi .ilmi malî ihtısasatıhâ tev
fikan yapmamıştır. Bunda milletin hukuku ka
tiyen hiç bir yerde gözedümemiştir. Eğer bana 
rüfekayi kiramdan birisi ^österebiîeeek olursa 
kendisine bilhassa arzı teşekkür ederim. 

$onra, bütçe tabii Muvâz'enei M&Hye 'Encü
menine gelmiş, o Efıcümen de te^kikat yat)mı^, 
fakat onun tetkikatı da hiç'tiV. Bîr yerde fari
za1, beş vüz lira bir para fâzl& görmüş, onu 
katetnüş, Mlme'm ık e^h% î̂fâ&a t«i:;Wn lira 
r&rrüf eâijdı Mnî$... Muvkzetfei MaHjjre ®h-
c^heriirım âe bufida 'hakkı vardrr, füırkÛv elîh-
Jde Icâftrb yoktur. ^6ı¥e%âlevh ~M 'Mt^eyi 1$bul 
etmek mecburiyetrK^z. B^nteiz % Vtfıbi 
^ e y ^ btryürdugü^'feie iştiri|: ̂ îyörtt^ı. Ya
ni biranevvçl o encümenler ay?ı̂ 4&, yelli k^dro-
îa'r teftik ellisin Ve 1337 ftrfç&i - ^i ^ n e oida-
^ f h 8 e m$*e Mtçe öltfr - *6^1e 'VflrAço, M&, 
vaktiyle gelsin. Tayıkiyle tetkik eHeliöı. 

Rİ5İS — Perşembe g'tinÜ 'nıuayyen Saatte iç
tima etmek üzere müzakereyi tatil ediyorum. 
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