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ALTMIŞINCI İNİKAT 

3 Ağustos 1337 Çarşamba 

Üçüncü Celse 

REİS : Reisisâni Adnan Beyefendi 

KÂTÎP : Ragıp Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsasını okuyoruz. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ELLİDÖRDÜNCÜ İNİKAT 

2 Ağustos 1337 Salı 

İKİNCİ CELSE 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin riyasetlerinde 

in'ikat ederek; cepheden avdet eden Sinop Mebusu Rı
za Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve İzmir Mebusu Mah
mut Esat Beylerin müştereken takdim ettikleri cephe

nin vaziyeti umumiyesi hakkındaki rapor okundu ve 
bu zevatın izahları dinlendikten sonra celseye son ve
rildi. 

Reis Kâtip 
Mustafa Kemal 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Vaziyeti Malîye hakkında müzakerat. 
HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen

dim; Heyeti Celileden cepheyi ziyarete giden zevatın 
avdeti üzerine burada cereyan eden müzakerat ve or
du hakkında verilen izahatta bir takım mesaili mali
yeye temas ediliyor. Bunlara dair arzı malûmat etmek 
lüzumuna kani oldum. Bu mesaili maliye ordunun ma-
aşatına, ilbas ve iaşesi, levazımı harbiyesi mesailine 
temas edildi.) (1) 

Müsaade buyurursanız doğrudan doğruya bu me
selelere rücu etmezden evvel, malûmu âlileri olduğu 
üzere, bendeniz Muvazenei Maliye Encümeninde iken 
evvelki Heyeti Vekile tarafından vaktiyle verilmiş 
olan bütçenin müzakeresine başlanmış ve ikmali tet-
kikatı beklenilmeksizin zaman geçmiş olmasına bina
en Müdafaai Millîye bütçesinin tetkikatına başlanma
sına karar verilmişti ve selefi muhteremim Ferit Be
yefendi tarafından verilen izahata binaen bütün tefer
ruatı hakkında arzı malûmat etmiştim. Şu neticeye va
sıl olmuştuk : 91 milyon liralık bir umumî bütçe var
dır. Bunun ... Müdafaai Millîye bütçesi ... Onu müte-

(/) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

91 milyon liralık bir bütçe vücuda gelmiş ve teşki-
ljtı lâzimenin itmamı maksadiyle Müdafaai Millîye 
akip Müdafaai Millîyenin ... lâyihai kanuniyesinin 
Meclisçe zabitan ve efrad lehine tadilinden mütevellit 
Müdafaai Millîye bütçesi, Devairi Devlet bütçeleriyle 
Vekâleti tahsisatı munzamme istiyordu. Nihayet 17 
milyonluk bir bütçe Muvazenei Maliye Encümeninde 
bulundu. Malûm olan tebeddül ve tahavvüller üzeri
ne yeni Heyeti Vekile bir bütçe hazırlamış ve bu büt
çe üzerinde Grupta da müzakerat cereyan etmiş ve 
Muvazenei Maliye Encümeninde de her Encümenden 
iki azanın iştiraki suretiyle yeni Bütçeler Encümeni 
teşekkül ederek bunların tetkikatına başlanmıştır. Ge
rek Hükümetin doğrudan doğruya ve gerek Heyeti 
Vekilenin ve gerek yeni Muvazenei Maliye Encüme
ninin neticei tetkikatiyle, tetkikatı ikmal edilmiş olan 
bütçeleri üzerinde nihayet dört, beş milyon liralık ve 
hakikî surette üç milyon liralık tasarruf yapılabilmiş 
ve Müdafaai Millîye bütçesine inzimam eden 85 mil
yon karib bir bütçemiz vücuda gelmiştir. Buna mu
kabil en iyi tahminlerle ve ihtiyatkârane tahminlerle 
ötedenberi beklediğimiz varidatımızın yekûnunun an
cak 50 milyon liraya baliğ olabileceği gerek Muva
zenei Maliye Encümeninde ve gerek icabeden yerler
de müteaddid defalar izah edilmiş ve 30 küsur milyon 
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liralık bir bütçe açığımız olduğu tebeyyün etmiştir. 
Buna mukabil Heyeti Vekile ötedenberi hazırlanmış 
ve sonradan hazırlanan levayihi kanuniye ile ancak 
15, 18 ... Fakat Muvazenei Maliye Encümeninin tabiî 
tetkikatım ikmal etmesi zamana muhtaç olduğu ve 
evvelbeevvel masarif bütçelerinden başlamak suretiy
le işe başlamak ... ve mevkii tatbika konulmasına im
kân hâsıl olamadı. 

Netice : Senenin altıncı ayına gelelim. Buna mu
kabil cibayet edebileceğimiz varidat tahmini senevi
si itibariyle yine 50 milyon. ... Masarif bütçeleri tet
kik edildikten sonra varidatı cedidenin tetkikina an
cak başlanılabilmiş ve bir kaç lâyihai kanuniye çıka
rılmış ve müzakeresine başlanmış... Fakat şunu ar-
zetmek mecburiyetindeyim ki; henüz Encümenlerden 
tetkikatı ikmâl edilmemiş ve Heyeti Celilece kabili 
müzakere bir hale gelmemiş eski tekâlüf kanunları
mızdan bir kısmı durmaktadır. Gümrük rüsumunun 
biraz tezyidini temin edecek olan yeni tarife kanu
nu tetkik edilebilmiştir. Erbabı ticaretten hasılatı gay
ri safiye üzerinden almaya lüzum gördüğümüz ve al
dığımız ve biraz madeletkârana hareket ettiğimize ka
ni olduğumuz ... eskiden verildiği halde henüz nok
sanı ikmal edilememiş ve bunlardan beklediğimiz 15 -
18 milyon lira varidatın cibayeti uzun zaman kalmış
tır. Şu halde biz senenin ihtidasından beri 50 milyon 
lira tahmin ettiğimiz varidat... masarif bütçemiz üze
rinden buraya gelmekteyiz. Maatteessüf ... Kayseri'ye 
sevkedilmiş olmak itibariyle şimdiye kadar ... bende
nizi Maliye Vekâletine intihab buyurduğunuz günden 
beri vaziyeti maliye hakkında elde ettiğim dosya hu
lâsası hakkında malûmat vereyim : Tahminatımızın 
hepsi sahih olduğu ve yani 50 milyon lira varidatın 
tamamen tahakkuku farzedildiği surette, masarifimizin 
şu yolda olmasına nazaran, henüz varidatı cedide-
mizi tespit edip ve mevkii tatbike koyup, vaziyeti ha
kikiye ae hemen bu şekilde ... Şimdiye kadar bütün 
mal sandıkları üzerine verilen havalâttan ne miktarı 
tediye edilmiş ye ne miktarı tedahülde bulunduğuna 
dair elde ettiğim malûmatın yekûnu sene ihtidasından 
beri Hükümetin maaş ve masraf ve vacibüttediye ve 
müteahhid matlubatı da bunun içinde olmak şartiyle 
... Haddi asgari olarak bu malûmatı topladığım güne 
kadar, ki Temmuz 15'e kadar, ... Binaenaleyh; gerek 
ordu maaşatının ve gerek müteahhitler matlubatının, 
ki dünkü izahatı veren arkadaşlarımızın dokundukla
rı malî mesailin ehemmiyeti bu esbabtan neşet et
mektedir. Şunu arzetmek isterim ki toplamak mecbu
riyetinde olduğumuz yeni varidat yine oldukça uzun 
bir zaman ve bu yeni tekâlif Meclisi Âlice mazharı 

kabul olursa, son dört ayı zarfında tesiratını görebi
liriz. Halbuki cümlenizce malûm olduğu üzere, yin© 
nisbeti muayyene dairesinde noksan vaki olduğu ... 
kısa dört beş ay ... bu mevsimlerde elimizdeki vari
datımız, ağnam, gümrük resmi, düyunu umumiye, ki 
vaziyeti umumiyesi cümlenizce malûmdur ve buna 
müteferri bulunan varidat bu vaziyete gelmiştir. Şu 
halde Devletin vuku bulan masarif ve maaşatında 
ehemmiyetli bir tedahül vaki olduğu sahihtir. O zaman 
da bu vaziyeti izah etmiş ve topladığım hali mensub 
olduğum gruba ve doğrudan doğruya Meclisinize de 
arzı malûmat etmiştim. Grubum heyeti umumiyeye 
taallûku olmadığını biliyorum. Binaenaleyh şu mu
kaddimeden sonra ordunun maaşatı hakkında da ma
lûmatta bulunduktan sonra vaziyetimiz hakkında iza
hatta ... 

Maaşat meselesine geleceğim : Bendeniz Maliye 
Vekâletini Mayıs aylarında deruhde etmiştim. Ordu
nun maaşatı ve muhtaç olduğu mebaliği temin etmek 
için, Heyeti Vekile Erkânından olmak itibariyle, ge
lir gelmez bu meseleyi açtı. ... Gelmezden evvel doğ
rudan doğruya kendi imzasiyle cepheden yazdığı tah
riratta münderiç olduğu ve buraya geldikten sonra 
kendilerinin de izahatta ... ve masarifi bulunduğunu 
ortaya koydu. Haziran beş tarihinde bizden ayrıldı; 
cepheye gitti. Cepheye giderken elimizdeki müessesatı 
maliyeden alabildiği para miktarı dört yüz bin lira 
idi. 

Her ay bir maaş temin edilmek suretiyle haddi as
gari olarak sekiz bin ile ... Bu dört yüz bin liradan 
maada temmuz beşe kadar gerek merkezde ve gerek 
muamelâtı nakdiye itibariyle merkezlerden sekiz yüz 
otuz bin lira temin ettim ve bunda kendi muhase-
becileriyle de mutabık kaldım. Ahiren son muhare
beden sonra da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri de git
tiği zaman ve orada Levazım Reisinin ve Levazıma 
mensup bir memurun vesatatiyle haziran beş tarihin
den itibaren bir buçuk milyon lira verdim. Ordu 
heyeti hesabiyesi, Maliye Vekâletinin boş kaimi} 
odalarında çalışıyor ve hesabatı tetkik ediyor ve bu
gün bendenize borç olarak gösterdiği altı yüz bin 
liraya baliğ olmuştu ve belki Ordu Kumandanının 
yazdığı hesap ve burada ordu ... itirafı veçhile te
dahülünde olan borçlar iki buçuk milyon lira oldu
ğu halde ... Tedahülünden ... kurtulmuştur. Mevsi
min kısa iki ay içinde toplayabildiğim, yani düyunu 
umumiye vesaireden topladığım ... Orduya tamamen 
hasretmek ... 

Oraya tahsis etmek suretiyle ancak müterakim 
tedahüllerden dokuz yüz ... Bu paranın bir aylığı beş 
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yüz elli bin lira Ue beş yüz liradır ki tamamen maa
şa tahsis edilmek mütebakisiyle müteahhit matlubatı 
temin ... Ordu Kumandanının tensibiyle maaşattan 
ziyade Ordunun ihtiyacını temin etmek ve gönderilen 
dokuz yüz bin liranın sekiz yüz bin lirasını müteahhit 
matlubatına tahsis ederek maaşa ele geçen miktardan 
cüzî bir miktarını ayırdığı ... ve kıtaatın müsavi su
rette maaş aldığını iddia edemem. Çünkü bilemem ... 
Kendi ihtiyaçlarına göre tanzim ederler. Ben kendi 
verdiğimi bilirim. ... İki buçuk aylık müfredatıdır. ... 
ve mütemadiyen de ordunun bu tedahüllerini kapat
mak üzere elimizden geldiği kadar tamamen bir nis
pet ve müsavat temin edilmediğinden ihtimal ki bazı
sının tedahülü vardır. Bahusus yeniden iltihak eden 
kıtaların hiç yoktur belki... Bu suretle yeniden tesvi-
yei hesabat husule gelememiştir, iki buçuk aylık bir 
tedahül maaşı vardır. Yalnız Kocaeli bundan hariç
tir. Kocaeli sonradan teşekkül etmiş bir cephedir. 
Kendisine müretteb olan paraların vaktü zamaniyle 
tedarik edilerek tediye ... sipariş maaşlarını ... itiraf 
etmek mecburiyetindeyiz. Maaş tedahülü yalnız ordu
ya münhasır değildir. Varidatı masarifine kifayet et
meyen menatıkta alelumum memurinin maaşatından 
da üç aylık verilememiştir. Bazı yerlerde altı ay, hat
ta yedi ay... 

Maaşat hakkında bir dereceye kadar müsavatı 
temin-etmek maksadiyle ... Uzak sahalarda varidatı 
kifayet etmeyen yerlerde dört aya inmiştir. ... Bu 
tedahüller mevcud olan yerlerde aie sipariş maaşları 
.. bir mal sandığı dahilinde mümkün mertebe müte-
savi gidiyor, sureti umumiyede maaş verilmek im
kânı hâsıl olursa bir maaş veriniz. ... Vesair saha
lardaki sipariş maaşları ehemmiyetle bittakip tediye 
edilmekte olduğu ... merkezde, Ankara'da son Heyeti 
Vekilece ittihaz edilen bir karar mucibince tahsisatı 
fevkalâdesi dahil olmak şartiyle ailesine de nısıf ma
aş verilmiştir ... ve o günden beri Müdafaai Millîye-
nin Maliye Vekâletine gönderdiği sipariş maaşı ... za-
bitanın ailesinden nısıf maaşını almayan kalmamıştır. 
Eğer sipariş maaşı ita emirleri maaşı tamamen tediye 
edilmiştir. Müteahhitlerin vaziyeti; bendeniz geldiğim 
günden beri müteahhitlere tediyatta - vaziyeti maliye
nin müsaade nispetinde, derecesinde - bulunmuştum. 

... Miktarını tespit edebilmek için bir iki aylık 
hesabatı gözümün önüne alıp ... Ordunun Garb Or
dusundan müteahhit müterakimatı olmak üzere he
yeti hesabiyesinden ... Doksan altı bin liradan iba
rettir. itiraf ederim ki veznei umumîde müteahhitle
rin ... Hükümette iş yapmış olan hidematın şimdiye 
kadar ve son vaziyet üzerine şimdiye kadar bunlara 

ceste ceste muavenet ... hadis olan müşkülâtı maliye 
daha doğrusu tezayüt eden ihtiyacatı askeriye ... 
Merkez veznesinden müteahhitlere tediyata imkân bı
rakmadığı için yapılmamıştır. Sureti umumiyede şim
diye kadar tahakkuk eden masarif ve cibayet edilen 
açığı itibariyle yedi milyon liraya bir ihtiyaç var
dır. 

Bunun laakâl sureti umumiyede on dört bin li
rasını maaş teşkil eder. 

... Kalmamak suretiyle tediyatı temin edebiliyo
ruz. Ordunun tütüne fevkalâde ihtiyacı olduğunu da 
haber aldım. Vuku bulan bir müracaatı yapamam. 
Tütünüm yoktur diye mukabelede bulunmadım ve iki 
yüz bin paket cepheye tütün şevkettim. Birinci nevi
den iki bin yüz... Yirmi sekiz bin kilo tütünüm var
dır. ... Lâzım gelen tertibatı almışımdır. Ciheti aske
riye nakliyata muavenet ederse bilhassa burada bu
lunan depolarından tütün ve sigara celbi için Reji 
idarem vasıtasiyle bulacağım vesaiti nakliyeyi temini 
deruhde ederim ve buna hazırım. Burada elyevm Re
jide ... 

MAZHAR BEY (Aydın) — Icabederse beher pa
keti on beş, yirmi kuruşa nefer satın mı alacaktır? 

HASAN BEY (Davamla) — ... Tevkifat »icra ede^ 
ceğiım. Tevziat yapıldığı zaman ... Tutacak ve her-< 
kesin istihkakından mahsüb edecektir... Orduya 
•meecanen tütün yetiştirmek istiyorsa o başkadır. 
Yirmi yedi milyon kilo da yaprak tütünüm, var
dır. Bir kanunla - Em - vaM Devletten olduğundan/ 
- veya bir kararla meecanen vermek, istiyorsanız... 
ve kemali teessüfle söylerim ki bir çoik yerlerde em
vali metrukeye tasarruf etmek... Orduya ianaliınLn te-< 
berrü ettiği tütünler nerede ise... Orduya teberru 
edilmiş tütün var ve bunu ortaya çıkarırsak... Hattai 
emıvali metruk eden heyeti celilece... 

TUNALI HİLMÎ BEY (Bolu) — Hasan Bey 
dün Düzceden 'bir telgraf aldım. Ahali tarafından... 

HASAN BEY MALİYE VEKİLÎ — (Devamla) 
Otuz bin kilo tütün bir ordunun laâikai on beş gün
lük ihtiyacıdır. Tespit ederim ve nakliyat için tefrik 
edeceğim vesaiti bırakırsa bu suretle ordunun tütün 
ihtiyacı temin edilımıiş olur ve yapılacak başka bir 
vazûyet göremediğim için buna., ve yeni varidatın... 
zamanında ve hizıim haainerruzie henüz daha 'kanun.. 
vaziyeti hazıra hepimizin malumudur. Kjymeüti ve 
serveti! ve hazine 'için... bir kısmına maatteessüf bu
gün hâkim değiliz... bunların maatteessüf... tahmin 
edilen elli milyon Mralıik varidat (bütçemizden tenzıil 
edilmesi lâzım gelen varidattır ve zannediyorum kıt 
buna mukabil ordunun gayet seri ve süraitlıi ve 
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elıemımiyetH .bir teşÜdiiât (ile .az zaman zarfında mik- I 
taam jfceztyıüd etmek *e levâzmm isairösM iihz^ ve temıin; 
etradk... Şimdiye Ucadan cereyan eden nüsibet 'ihtiya
cının... şu günler zarfında daha (büyük mikyasta ha
zineye ibâr vazife talbmil etmiştir.. Hazineye tahmil 
olunup ve yeniden yeniye teşkil edilen ve nevakı&ı 
lügmaıl edilen filikaların teşkiilâtı... 'bunlarım hepsi âcil 
ve mülbrem ilhtiyacatı askeriyeden olduğu... ihtiyaca-
tınuzın sarfiyatımızın mikyasatını gayet büyütmüş
tür, 

lYirmd ülç Temmuzdan liıtibaren sanfiyatrmızın 
yalnız merkezde altı yüz bin liradan ibaret oldu
ğunu söylersem... ifade etmiş olacağıma kanom, 
İBAr (taraftan ıvaradatta tenakus var, 'bir taraftan faz
la, masraflar, âcil (masrafların artışının vaziyeti ma
liyemizi daha ziyade düşündürmeğe bizıi ıiribar ettiği
ne (kaniim. (Bu itibarla âni surette para 'bulımak için 
teşebbüsatta (bulundum. Bu teşebbüsatım fie dere-
eeye kadar mlüsmdr olalbileceğini Hariciye Vekaletıi 
bilir. Kenditerile ibir muhadenetname aktetbiğimiz 
(Ruslarla... Zaten bizim hay alttım ıza va âla'kai askerî-
vyemüze aılâkaidar gösterilerek !biz de kendilerine ihti-
yacatımızı anlatarak para ihtiyacati'mızı temun... Vakit 
ve zamanıile teşeibbüs yapılmıştır. 

Yeniden de, öslkiden de teşebbüs olmuştur. Rusla
rın itasım taahhüt ettiği on milyon Kütleden beş 
milyon Rulble verilmiştir... geliıken Rıza Nur Beyin 
vedaatile gelmişti., ve bir kısmı sefarethane lihtiyacatı 
için 'sefarethaneye gönderilmişti. 

]Bu (müvaredatın (bir kramı Tralbzona inmiştir.. Âcil 
<ve mülbrem ihtiyacaıtıimız için âdeta bir depo mıahi-
lyetindıeldir. Bu para bedeli 'sekiz yüz bin liraya baliğ.. 
li'htiyacatımıza ıtaımaımüle karşı çıkacak mahiyette ol
madığı için ve (bundan maada bize daha ehemmiyetli 
muavenette bulunulacağı.. ve yazıldığını soyuluyor
lar. Fakat henüz miüsfböt bir neticeye isal edilmemiş
tir.. 

Sekiz yüz 'bin lira (kâğıt para olacaktır. Trabzon.. 
Amerika vüe 'biz muayyen şeniaıt altında istikraz tek-
lifi karşısında kalımadik 

-Şu halde bir taraftan ve bir uzak zamanda ol
sun ıbize muhtaç olduğumuz varidatı temin edecek 
edam... ıhususatı maliye ve ajhvali iktüsadıiye hakkında 
otemiofcliıtter.. ve bu şirketi yapabilmek (içsin de Ankara-
"inebolu şosesi üzerinde... Ödayduğumuz aşar senenin 
feyoai bereketi oihetlile yüzde on, on beş fazlasiieve 
beyeöi uımsniyesd Jtibarfle yüzde om (beş olmasına.. 
yifiaflgüt Auatm tökııyei memalikitniizden ellimizde bula
nan -maihaÜler âşın da... fiir zarureti maliye olduğu 

gibi diğer taraftan şu 'ilki ay zarfında varidatı Dev
letin âdeta amudu fılkaıtüsini teşkil eden aşar... 

... Nihayetten evvel kavuşmak, ihtimali şu hafide 
tezayüdatı maliyemizin... temettü tahakkukatı ve saüre 
vergiler taihaktkuikatı ile idarei (maslahat tarzjile şu ayı 
zarfında on 'beş, yirmıi gün zarfında foeOki çok paraya 
lüzum görulcektir. 

İki fırkanın (istilzam ettiği masarif cepheye gel
mek üzere... nevakısı ikmal edilen, levazımı ihzar 
edilen cebhelere... 

Bumun yetmiş (bin lirasını 'ben temin etmişim'-* 
dür. Kırk bin lirasını da mahallerine havale vermek 
suretiyle... iMiyacatımızın tezayütiü nisbetinde tedar 
hüle mani olacak ve fbellkli eski tedahüMen kalacak.., 
Heyeti ceülenize arzetmek isterim. Ihtiyacatı askeri-
yenıin... Teçhizat vesaire valkıfile icajb eden yerlerde 
kısmi bir tarzda ordu lilhbiyacatı için tekâlifi ıharfoiye 
tatbik... Müdafaaıi 'Milliye Rei'si Paşanın ımüvafaka-
tile ve bazı gösterilen komisyonlar vasıtasile erzaka 
müteallik... Eğer defaten bir masraf karştöıinda kala
cak olursak 'belki tekâlifi harbiyeye kadar gitmek 
mecburiyetıi hasıl ölür. Âni ühtiyacata... Şu ilki ay 
zarfında karşılanacak fevkalâde tedbir olmak üzere 
o da lisitikraz tedbiridir. Diğer menabilden bir şey 
yapmak imkânı yoktur. Lâzım gelen teşebbüsü yap
mışızdır. Vaziyeti umumi yei mafi yemiz bundan iba
rettir. Rüfelkayı mıuıhtereminin suallerine de cevap ver
mek isterim, 

IHACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Bizim 
gittiğimiz yerlerde ordumun ve hayvanatın iaşesini 
o kjöyliüımün orada bıraktığı mezuat temin edtiyorr 
du< 

(HASAN ıBEY MALİYE VERİLİ (Devamla) — 
... Bizimi memleketimizde ceryan ettiği yoktur. Bi
naenaleyh İklime /taalluku varsa malumat aümak üzere 
çalışırını... Bendeniz ordumun ve gerek 'Meclîsin ar-< 

i zusuyla seve seve yaptığı., hastoeliıycap naklıiyatı temıini 
edelbilmelk liçıin tounllann mikıtarını tespıit etmek, ta
yin etmek bendenizin vesalitim dahilinde değildıir. 'Bu
nu ordumuz ıtespit eder. !Benideniz de Paşa Hz...in
den rica edııim :' 

... ve imkân zamanında herhalde ahalinin hu
kukunu muhafaza etmek üzere evvelâ bunun hesa-
tbatınm tanzim >ve tespit edilmeai lâzım gelir. 

IBen istirham ederim M ordu, mahallerini tespit 
etsin. Biz de yavaş yavaş tedüye etmeğe gayret ede
riz. 

I IHACI MUSTAIFIA EFBNBI (Ambara) — ... 
I tetkiki maliye ölmalk t̂ibarüte diğer köylerde 'beş, om 
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ıbugdaiy tarlası... Diğer köyde o da yök ve "bir köyde 
buğday tarlasundan astker ahp gödûiyor. Bunların, şim
diden 'kimilerin ne (kadar zayiatı var, yani ne kadar 
alınmış, bunlara hiç olmazsa ellerine ıbir şey vere
rek, gönüllerini... Sonra müsade 'buyurun camım. 
sonra 'bazı köyler var ki ekinlerdim işlemeğe hazır. 
Fakat bunların vesaıiti nakliyesi... ve arabaya mün
hasır... Gayet mühim köyler... Bunlar eli 'koynunda 
duruyor. iBe yavrum siz ne için duruyorsunuz?... Son
ra alıp gidecetkier diyor. Hallbuki isıe bazı fırkalar 
var ki o fırkalarda etkinler işleniyor ve o fırlka ku
mandanı bir şey kopartmıyor, her yerde ot yığılıdır. 
Bunlardan başlıca Müdafaai Milliye Vekili Paşa... 
Size de her suretle söylüyorum. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Devamla) — Mü
sade buyurursanız bunlar hakkında maruzatta bulu
nayım : 

. . . Yaptığımız şeyi öşrü tabii temin edilmek su
retiyle onu işleyecek... Yine vermektir. Adapazarın-
da ve diğer mahallerde böyle yapıyoruz... Bu ordu 
sahasında zannetmem ki bunlara talip olsun.. Eğer 
bunlar talip ise o şerait dahilinde yine yapsın. Or
dunun istediği kendi vesaiti ile isteği mezruatın... Sa
hibinin hukuku muhafaza edilmek lâzım geldiğine 
bendeniz de kaniim... iş olmadığını teslim buyurur
sunuz. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Husrev 
Bey... Bu vesaiti sairedir. Yani bu davanın çıkması 
için para var mıdır, yok mudur?.. Bizim bu hususta 
itimat hâsıl olursa karar alır... 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Devamla) — Mü
saade buyurur musunuz? Bendeniz yanlış anlaşılma
sını istemem. Elli milyon liralık bir varidatımız var
dır. Bunu masraf bütçemizin ihtiyacı derecesine çı
karılmak üzere bir çok levayihi kanuniyemiz de var
dır ki bunun bir ikisi çıkmıştır. Muafiyeti askeriye 
vergisi vesaire... Fakat bunlar çıkıp mevkii tatbike 
konduktan sonra bu seneki ihtiyacımıza yardım et
mesi pek zaif bir ümittir. Bundan sonra bu tekâlifin 
icra edeceği muavenat ve tesirat büyük olmayacak
tır. Şu halde bizim vaziyeti maliyemiz menbaı varida
tımız itibariyle... Biz Muvazenei Maliye Encümeninin 
pek müktesidane yapmış olduğu masraf bütçesi üze
rine... ve bunun bir neticesi olarak yalnız müspet 
tedbirlerle yeni menabi bulmak suretiyle tevazün hu
sule getiremiyeceğimiz için yani masarifi tenkis su
retiyle de varidat seviyesine masrafı indirmek sure
tiyle bir tedbir almak çaresine... Netekim Muvazene! 
Umumiye lâyihasının birisinde de... tahsisatı fevkalâ

desinin yüzde otuz derecesinde tevkifat... Muvazenei 
Maliye Encümeni henüz teflriatını... Muvazenei Umu
miye lâyiha ve müzeyyelesini... Biz yeni bir maddei 
kanuniye ile heyeti ceJilenize alelumum tahsisatı fev-
kalâdei şehriyenin nısıf verilmesine karar verilme
sini... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Bir şey 
soracağım : Üç yüz otuz altı senesinde bir bütçe ka
bul etmiştik. Yapılan teşkilâtı lüzumsuz addettik. 
Onları kestik, 1336 senesinin nihayetinde teşkil edi
len memuriyetler ve daireler burada teşkil edilen 
nedir?.. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Devamla) — Efen
dim, biraz aramızda bir şey var. Temmuz ihtidasın
dan mevkii tatbike konulan kadrolar 36*daki vaziyeti 
değil... Bu defa bütçeyi tetkik ederken teklif ettiği... 

DURAK BEY (Erzurum) — 1336 senesi ihtida
sından 1337 senesine kadar... 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Devamla) — Bu 
fark 1336 bütçesiyle 1337 senesi... Derhatır buyurur
sunuz ki bendeniz yeni, Heyeti Vekileye iltihak et
miştim... Meclisinizin kahul ettiği 63 küsur milyon 
liradır. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Ben 
bunu sormuyorum. 1337*de devairce bir takım teşkî-
>ât yapıldı. Bu nedir? 63 milyon lira 1336 senesi için 
bir bütçe kabul... Aradaki fark 22 milyon liradır... 
Daha evvelki Muvazenei Maliyenin kabul ettiği büt
çe midir? 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Devamla) — He
nüz tasdik edilmemiş masraf bü'tçesi arasında... 

DURAK BEY (Erzurum) — Rica ederim bunu 
sormuyorum efendim. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Devamla) — 
Şimdi 1 336 bütçeniz 27 milyon liradır. Masraf büt
çemizin yekûnu arasındaki fark 1 336 bütçesiyle. Bu 
sene Martından itibaren birtakım teşkilât yaptınız di
yorsunuz. Ondan mütevellit masarif eski avans kanu
niyle... O zaman eski Heyeti Vekileye avans tarikiyle 
vermiş olduğunuz... Tevsian veya tecdiden ifa edi
lecek hidemata sarfedilmek üzere... Avans sarfiyatı 
1 336 kadrosu üzerinden... 1336 senesi nihayetlerine 
doğru alınız, fark yoktur. Çünkü Heyeti Celileniz 
avans kanuniyle Hükümetten para istemişsiniz... Fa
kat heyet... Vekâletler kendi kendilerine masraf yap
mışlar ve teşkilât yapmışlarsa... Yoktur, zanniyle ko
nuşuyorsunuz. 

MAHMUT CELAL BEY İKTİSAT VEKİLİ 
(Saruhan) — Bendeniz, Durak Bey arkadaşımızın be
yanlarını 1336 senesi bütçesiyle 1337 senesi bütçe-
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leri arasında bir fark olduğu ve bu farkın Meclisin 
tasdikina iktiran etmediği ve bu haliyle icra edilmiş 
olduğu istikametinde anladım. Bu, bittabi şayanı dik
kat bir meseledir. Vekâletler, hatırı âlilerindedir ki, 
1336 senesi bütçesini heyeti celilenize takdim ettiği 
zaman ihtiyaca göre bir kadro getirmişler (1) ve son
ra memleketin menabii varidatını tanzim için ve büt
çelerin yeniden tanzimi hususu Heyeti Vekileye tevdi 
edilmiş ve Heyeti Vekile bütçesinde bazı tasarrufta 
bulunmuştur. Ama 1336 senesi bütçesinde de vukua 
gelmiş ve neticei müzakeratta Heyeti Vekile 1337 se
nesi devair bütçesinin (2) 1336 senesinde kabul edilen 
umumi rakamı tecavüz ettirmemek üzere bir bütçe ter
tip ve tanzim ederek heyeti âliyenize takdim ede
ceğini söylemişti ve her Vekâlette 1336 senesi umu
mi rakamı dahilinde olmak üzere bir bütçe tanzim 
ve Muvazenei Maliye Encümenine (tevdi olundu ve 
Encümeninde) (3) cidden müşikâfane bir surette tet-
kikat ve tahkikat yaparak bütçeyi tanzim etmiş bu
lundu. Binaenaleyh 1336 senesi bütçesiyle 1337 büt
çesi arasında fark yoktur. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Bir şey 
soracağım zatı âlinizden... Zatı âlinizden Vekil sıfa-
tiyle bütçenizde tasamıfatta bulundunuz mu? 

MAHMUT CELAL BEY İKTİSAT VEKİLİ 
(Devamla) — 1337 bütçesi dahilinde bazı tasarrufa- . 
tim vardı da yaptım. Fakat bunu kanunun her Vekâ
lete verdiği salahiyete istinaden yaptım. Fakat bütçe 
haricindeki belki bunu da Muvazenei Maliye Encüme
nine.... Şu halde maksadı asli, fazla paranın sarfedilip 
edilmediği keyfiyetidir, 

DURAK BEY (Erzurum) — Teşkilat için kimden 
emir aldınız? (Gürültüler) 

2. — istiklal Mahkemeleri Azalarına verilecek 
tahsisat, harcırah ve yevmi hakkında müzakerat. 

REİS — Mustafa Durak Bey, müsaade buyurunuz. 
BİR MEBUS — Usulü müzakere hakkında söy

leyeceğim. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — İstiklâl 

Mahkemelerinin lüzumu teşkili ve sürati mümküne ile 
mıntakalarına gitmelerindeki müstaceliyeti bütün arka
daşlar ihsas etmektedir. Binaenaleyh bu hususta bastı 
makale hacet yoktur. 

Para meselesi, mevzubahis edildiği veçhile, yalnız 
Divanı Riyasetin tensibi veçhile... memurlar gibi mülki
ye vesair müfettişleri gibi İstiklâl Mahkemesi azalarına 
da arkadaşlarımıza ikamet yevmiyesi ve harcırah ver-

(1, 2, 3,) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi .M. Ünver 

misler. Meclisi âlinin muvafakatine bina edilip edil
mediği meselesini biliyorum. Olmadıysa dahi bu hal 
kabul edilmiştir. 

Yalnız bu senenin vaziyetine gelince : İki noktai 
nazardan aleyhindeyim. 

Bütün rüfekayı muhtereme bu kadar en hayati bir 
anda ruhî ve samimi halleriyle memleketi kurtar
mak için koşup gidiyorlar; İstiklâl Mahkemesi aza-
lığını ifa ediyorlar. Her ne kadar-fedakârane ve va-
tanperverane hareket ettiklerini göstermek... 

İkincisi : Şimdi Maliye Vekili Beyefendiyi dinle
dik. Vaziyeti maliyemiz çok idamesinde biz duçarı 
endişe edecek mahiyette iken arkadaşlarımızın şah
si maişet ve endişesini düşünmekten vareste kılmış
tır. Ben de kendime nisbetle arkadaşlarımdan bir 
zarar; olsa olsa kendilerinin seyahati kabul ettikleri 
zaman için masarifi zarııriyelerinin tesbiti ve onların 
kabulü zaruridir. Filân tarafa gidinceye kadar bin
dikleri arabanın ücreti. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Mazhar Bey 
bendenizin söyleyeceğimi söyledi. Tabiatiyle masraf 
edecek olan zatamasarif verilir. Masarifi zaruriyesi 
kabul edilmez. Harcırah kabul edilir. Mesele haliolu-
nur. 

REİS — Süleyman Sırrı Bey buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Şu okunan 

takrirde istiklâl Mahkemesi azalarına.. 1336 sene
sine ait olduğundan 1337 senesi için bir had kabul 
edilmesi teklif olunuyor. Kastamonu İstiklâl Mahke
mesinin almış olduğu yevmiyenin azlığına... Teşrif
lerinde teklif yapıldı. Teşrifleri 1336 mı, 1337 mi bil
miyorum. Teşriflerinden sonra İstiklâl Mahkemesi. 
Harcırah ve yevmiye ve müddeti ikameti on beş gü
nü tecavüz. (Hayır hayır sesleri.) 

Bu karar 1336'dadır. Bu kararı kabul ettirmek.. 
REİS — Efendim bugün müstacelen halledeceği

miz mesele buna bir karar vermek... O noktayı ko
nuşalım. 

Şükrü Bey buyurun. 
ŞÜKRÜ BEY — Mazhar Bey biraderimizin his

siyatına böyle müzayakai maliyeye giriftar olduğu
muz zamanda elbette arkadaşlarımız yevmiye almak 
gibi bir talepte bulunmazlar. Çünkü Mecliste... Yev
miye esasen tahsisattan aldıkları için yevmiye ver
mek doğru değildir. Çünkü Meclisin içinde yapacakla
rı işi orada vazifeten görüyorlar. Çünkü burada ya
pacakları hizmeti orada yapıyorlar. Yalnız araba gibi 
vesaire masarifi zaruriyeyi vermek elbette lâzımclır. 
Bundan başka esasen bu mesele geçen sene halledil
miştir. 
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VEHBİ EFENDİ (Konya) — Verilmesi hakkın
da Meclisi âlinin zannederim bir kararı vardır. Har
cırahtan. başka yevmiye verilmemesi hakkında bir 
karar vardı. Yeniden bir karar almaya zannedersem 
ki lüzum yoktur. Mesele bu arkadaşların tahsisatını 
vermektir. Bir yerden bir yere gidecekleri zaman Di
vanı Riyasetin yapacağı vazife onlara harcırahlarının 
vermektir. Onun içinde gittikleri yerleri kendileri 
Divanı Riyasete bildirmeleri lâzım gelir. Öyle zanne
diyorum ki; geçen sene İstiklâl Mahkemelerine gi
den arkadaşlarımız hem yevmiye almışlar hem de 
harcırahtan zimmetlerine para geçirmişlerdir. Maa
lesef bu vaki olmuştur. Müsaade buyurunuz izahını 
arzu... Bendeniz de izah edeyim. Tahsisatlarından faz
la para almışlardır. Tahsisatlarından, yevmiyelerinden, 
harcırahlarından fazla para almışlardır. Bugün idareye 
borçludurlar. (Kimdir? sadaları.) Bayazıt Atıf Kasta
monu mahkemesi zimmetlidir. j 

REÎS — Müzakere kâfi görüldü. İki üç takrir var, 
Karesi Mebusu İbrahim Beyin takririni okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maaşı asli olan dört bin kuruş 

üzerinden bilhesap ancak harcırahlarının itasını tek
lif eylerim. 

Karesi Mebusu 
İbrahim 

REİS — Hacı Şükrü Beyin takriri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Memleketin maruz kaldığı buhranı mali esnasın

da bilhassa Mebusanı Kiramın en büyük fedakâr
lıkları ihtiyar etmeleri ve efradı millete numune olma
ları iktiza eylediğinden İstiklâl Mahkemelerine inti
hap olunan azanm harcırah ahzı ile iktifa ederek 
ikâmet ve sair yevmiye akmamalarını teklif ederim. 

Diyarıbekir Mebusu 
Hacı Şükrü 

REÎS — Nebil Efendinin takriri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
> İstiklâl Mahkemeleri azalarına dört bin kuruş 

maaşı şehri üzerinden şahsi harcırah itasını teklif ede
rim. 

Karahisarı Sahip 
Nebil 

ATIF BEY (Bayazıt) — Ancak altı binden yapılır
sa. 

REİS — Altı bin kuruş Kanunu Esasiye muhalif
tir. 

(İbrahim Beyin takriri ekseriyetle kabul olundu.) 
(Nebil Efendinin «şahsi» kaydı kabul olundu.) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
bir arkadaşımdan anladığıma göre. Nizamnamei da
hili mucibince ben söylemeye mecburum. 

REİS — Nizamnamei dahili mucibince söz ver
meye mecburum. Rica ederim bir dakika susunuz, böy
le müzakere olmaz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Efendim, 
bendeniz takatimin fevkinde olarak. İstiklâl Mahke
meleri tahsisatlarından fazla para almışlardır. Me
selâ ben üç aylık tahsisatı birden almışım. İdareye. 
(Gürültüler, şamatalar, sadalar.) Burada işe başladığı
mız zaman bütün arkadaşlar toplandık ve Jıepimiz 
1 200 lira avans üzere bir avans makbuzu imzaladık. 
Tahsisatımın fevkinde para asabiyet göstermemeye 
çalışacağım, bunu ne şahıs ve ne izzeti nefis meselesi 
edeceğim. Biz İstiklâl. Bin lira almışız, sekiz yüz lira 
almışız, masrafımız altyüz üç arkadaştan mürekkep 
zevatın tahsisat ve masarifatına mahsup edilmek üze
re verilmek üzere istediğimiz yerden alabilmek üzere 
birer ve her ay aldığım paranın hesabatım muntaza
man Meclise göndermişiz. Zimmet demek bu ise bunla
rın Divanı Riyasette hesabı vardır. Nitekim Canik 
İstiklâl Mahkemesi de hesap vermiştir. Buradan al
dığımız da diğer aya devrolunur. Son zamanda tatil 
olunduğu zaman bu devirden mütevellit paralar tabia-
tiyle İstiklâl Mahkemeelri hesabatı Divana verilmiş
tir efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisar) — Paralar vermiş mi
dir? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Hesabatım 
vermiştir. Bendeniz Kastamonu,.. Zimmet demek borç 
demektir. Divanı Riyasetten sorunuz. Bu paralar 
ödenmiştir. Bu mesele hallolmuştur. Başka itiraz var 
mıdır? Kendi uhdesinde artan yani nezdinde kalan 
paranın hesabını vermiştir. 

Hesabatım vermek demek paralarını vermek de
mektir. Bendeniz Kastamonu ve Kângn Mebusu ar
kadaşlarımla çok temas ettim. Efendim sizlerin ha
kiki mümessili olmak üzere büütn mevcudiyetimle ça
lıştım ve arkadaşlarımla çalıştım ve hepinizin yegâne 
yegâne mazharı teveccühü olmaktan duyduğum zevki 
hayatımda duymadım. Benim hasmı canım olsaydı altı 
ay sonra zimmetinde para olduğu söylenmez. İrtikâ
bım bana söylememek lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Şahsınız 
mevzu. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Ben bu
nun için çok müteessifim. Gidecek olan arkadaşla
rım için iyi değildir. 
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EMÎN BEY (Canik) — Gitmez arkadaşlar. 
REFÎK ŞEVKET BEY (Devamla) — Rica ede

rim, sözlerimizi söylerken iyi tartalım. 
Ben hesabatımı vermek için daima hazırım. Fakat 

arkadaşlar gidecek. Bundan müteessir olmamak kabil 
değildir. 

Aynı suretle avans alacaklar, aynı suretle para 
artacak. Bu şekli bendeniz teklif ediyorum. Bu mua
mele sui zannı mucip olmasın. 

REİS — Şimdi efendim müsaade buyurun. 
BlR MEBUS — Bir mahkemeyi hesap ederek 

söylemedi. Hesap meselesidir.. Hiç şümulü yoktur. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Bu mesele bitsin. 
(Gürültüler, gürültüler,' gürültüler, gürültüler, gü

rültüler.) 
REİS — Maliye Vekili Beyin izahatı üzerine on 

iki arkadaş söz almıştır. (Devam devam, yarın yarın 
sesleri.) 

BÎR MEBUS — Yarın müzakere edelim. En mü
him mesele budur. 

REİS — Yarın saat iki de içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Not : 60 ncı içtima dosyasında bulunan bu ifade
ler, çok noksan olduğundan, bir celse olarak tanzim 
edilmemiştir. Bunun, bu içtimain dördüncü celsesinden 
bir kısım olması muhtemeldir. 

Mustafa Ünver 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Samsun) — 
Memurin memlekette asayişi temine memur olduğu 
halde asayişi memurinimiz ihlâl etmiştir. Bir zabita-
nın devamı vazifede, devamı memuriyette. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Bolu) — Yerine ne ko
yacağız? 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — Ben 
hatırımda kaldığına göre diyorum. Şimdi hatırımda 
kaldığına göre 160, 170 milyon liralık banknot ih
raç edilmiştir. Adet olan yedi, sekiz milyon lira da 
gümüş para kabul ediyorum. Şu halde âzami otuz kırk 
milyon lira tahmin ediyorum. Benim anlayamadığım 
bir mesele var. Harbi umuminin müthiş bir devresin
de Devletin üç milyon. (Gürültüler) 

1333'te filvaki biz bu bütçeyi tekâlifi haribiye su
retiyle alınan eşya ile ve Almanya'dan istikraz ile 
Devletin bütçesi seksen milyona iblağ edilmiş ve 
bugüne nisbetle daha vasi olan memlektte elli üç 
milyon lira değil. Bendeniz arkadaşlarımdan yalnız 

a Vehbi Beyefendi Hazretlerinin üzerinde yürüdüğü 

Müdafaai Milliye Levzım. Memleket dahilinde Yu
nan, İtalya, İngiliz teşkilâtının mecburiyeti karşısın
dayız ve bu mecburiyeti mutlaka icra edeceğiz. Buh
ran ancak bu suretle zail olur. Biz mevcut olmayan 
şeylere vücut vererek memleket dahilinde teşkilâta 
ehemmiyet vermezsek ordular. 

Nafıa; vazifesini ifa etmiyor. Fakat rica ederini 
arkadaşlar., nefekim yine üç milyon insan idare et
mek ordular teşkil etmek için tesis olunan şubeler 
kalem riyasetleri yine ihdas olunmuştur. 

Halk o kadar üzüntü içinde, tazyik altında kaldı 
ki Millet Meclisi .kürsüsünden. Bu paralar elyevm ve
rilmemiştir ve elyevm ahalinin alacağıdır. Tedbiri ma-. 
li olmak üzere Maliye Vekili Beyefendi memurların 
Ben de cevap olmak üzere şimdi söylüyorum ve ben 
görüyordum ki; Teşkilâtı Devlet namına bir çok me
murlar istihdam olunuyor ve memurini mülkiyeye 27 
milyon lira bırakılmıştı. Bu sene bu tesisat 47 mil
yon lira oluyor. Çünkü Millet Meclisi geçen sene bu 
parayı vermiş, bu sene ise katedildi. Bu sene veril
mediği takdirde bizden müteessir olmamasını temin 
için müdafaa ettim, 

HAŞİM BEY (Çorum) — Ne demek o?, 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Devamla) — Ben 
memleketim dahilinde Rusya altınlarının gerek ikraz 
ve gerekse hediye suretiyle girmesine taraftar değilim. 
Aslolan şey; parasız muamelatı idareyi tedvirdir. As
gari bir raddeye düşürün. Alman parası tab ederek 
memleket dahilindeki paranın kıymetini düşürmek için 
girecek ve bu para teşkilât hediye şeklinde girmesi ga
yet fenadır. Binaenaleyh ikraz "ve hediye suretiyle. O 
güne nisbetle bugün halkın ahvali maddiye ve mane-
viyesi istikrazı dahiliye manidir ve bunu herkes bilmek
tedir. 

Merkez Kumandanlığı, Mevki Kumandanlığı; bun
lardan bir kısmı müstahsildirler. Bir kısmı müstehlik
tirler. Bunları müstehlik vaziyetinden kurtarmak ve 
çıkarmak için, masarıfatı Devlet meyamndan çıkarıl
masını temin etmelidir. 

Reji dairesinin salahiyeti hitama ermiştir. Çünkü 
Rejide dehşetli masarif ve para vardır. Bugün bize 
lâzım olan şey Müdafaai Milliye teşkilâtıdır. Maliye 
ve Dahiliye teşkilâtıdır. Diğerlerini ifa için lâzım ge
len esasatı ihzar etseler. 

Sonra memlekette idhalat alabildiğine oluyor. Bu 
suretle bu muazzam teşkilâtı Devleti idameye imkân 
yoktur. Bu meselede de Paşa Hazretleri lüzumsuz ıs
rardan rica ederim feragat etsinler. Memletket kahır 
altında inliyor. 
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EESaiL^A>îdÜnAFAALMtLLİXE VEKİLİ 
(KozanL — Ren;. Qıdıu.knrtfflndan1ıfr ettim. Efendim 
l&U harbi* umumide* EakaL hiç, bit. vakit üç milyonj 
ordıumeydana gelmedi. Badeniz üç. orduya kumanda.. 
ettim ki .dört beş., bin. kişiye, bir ordu. namı, verilirdi. 
Şimdi hamdolsun beş altı. bin, kişilik fırkalarım var* 
dır.» 

FERİT BEY MALÎYE VEKİLİ - - Buyurdukları 
şeyjeri. bu tarzda müzakere etmeyeceğiz.- Bizim-Heye-. 
ti Celilenizden ricamız.,şundan< ibarettir. Biz.lâzım.ge? 
len gayreti yapacağız, çalışacağız, herşeyi yapacağız. 
Döşmam memleketten kovacağız. 

Vet- bit' mtztlakat düşmsm - ezeceğiz. î§- nereye kalı-
yov» şimdi?" Zannederim- ki- bu teklif, müşkülâtın azar-
ımtİBden * ddkyr düştürülmüş' bir tedbiri fevkaladedir. 
FftlâU* Heyeti Geüleniz- böyle- on milyon- aşağı, otur 

- . « * * . 
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milyon, İka* yukarı, olsun derse* neticede: hiç; hk: şey 
hâüL olmaz.. Neticede- nev olarak?; Biraza sonnr He
yeti Celilenize yine» bk. teklif getinneyec.mecbnrrola., 
cağız. Bugün- hiç, düşmana*, söylenir mi* ki; biz teşki
lâtı. ilga.etmekJstiypruz2. (Gürültüler.) 

Meselenin aksamı sairesi üzerinde hakikaten-teva
züne-karık. bir surette-bütçemiz, vardın Fakat, karşı
mızda on.beş.milyon. açık, olduğunu dasunııtmayajun, 

İşbu ceîieye ait zabıt müsveddeleri numarasız ve 
tarihsiz olarak' bir bîrine girift'olan perakende evrak 
meyamnda müteaddid' tetkikaf neticesinde yine noksan 
zuhur, etmiş ve bizzarur; tevhidi elzem olmakla noksan 
olarak tevhid. edilmiştir. 

Remzi Cevat 

»4.*.. 
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