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YÜZ ALTMIŞINCI İÇTİMA 

BİRİNCİ CELSE 

16Q. İnikat, 1, 3 ve 4. Celse 

Açılma Saati : 9̂ 45 ^ 

: Birinci Reis vekili Musa Kâzım Efendi 

KÂTİP : Atıf Bev (Kayseri) 

REİS 
rum. 

Efendim, celsei hafiyeyi kuşat ediyo- Zaptı sabık hülâsası kıraat olunacaktır. 

1. 

Yüz Etti Dokuzuncu İnikat 

ZAPTI SABİK HULASASI 

13 Şubat 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Musa Kâzım Efendinin tahtı riyasetlerinde inikat 

ederek Mersin, İzmit ve Karadeniz limanlarına vü-
rut edecek zehairden alınacak gümrük resminin ten
zili hakkındaki kanunun heyeti umümiyesine dair 
müzakere cereyan ederek teneffüs için celse tatil 
olundu. 

Kâtip 
Reis Lâzistan 

Musa Kâzım Ziya Hurşit 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Adnan Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zehair 
gümrük resminin tenzili hakkındaki kanunun müza
keresine devam olunarak Trabzon Mebusu Ali Şük
rü Beyin teklifindeki madde kabul olunup ikinci mad

de için nazarı dikkate alınan takrirler mucibince 
maddenin tespitine karar verilip celse tatil olundu. 

Kâtip 
Reis Muş 

Musa Kâzım Mahmut Sait 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Adnan Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zahire 

gümrük resminin tenzili hakkındaki takrirler muci
bince ikinci madde tespit edilmek üzere Muvazenei 
Maliye Encümenine havalesi tespit edilerek bütçenin 
müzakeresine geçildi. Ve bir müddet müzakereden 
sonra Perşembe günü içtima olunmak üzere celse
ye nihayet verildi. 

Reis Kâtip w. 
Adnan Lâzistan 

Ziya Hurşit 

REİS — Zaptı sabık hülâsasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu Lâ
yihası. 

REİS — Bütçe üzerindeki müzakerata devam edi
yoruz. 

Söz sırası Tahsin Beyde. Buyurun efendim. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler, Maliye Ve

kili Beyefendi bütçe münasebetiyle beyanatta bulun
dukları sırada gümrük varidatının Sakarya Harbi sıra
larında mükellefiyeti harbiye münasebetiyle... (İşite
miyoruz sesleri) Mükellefiyeti harbiye münasebetiyle, 
tüccarların vaki olan muamelâtı münasebetiyle... 
(Anlaşdmıyor sesleri) Efendim, kabahat bendenizde 
değil. Ben sesimin yettiği kadar söylerim. 

REİS — Efendim, rica ederim sükût ediniz. 
TAHSİN BEY (Devamla) — Gümrük varidatı

nın tedennisine sebebiyet verdiğini beyan buyurdular. 
Sonra ahiren bazı livalarımızın felâkete, işgale maruz 
kalması münasebetiyle aşar varidatından tenezzül vu-
kubulduğunu söylediler. Şüphesiz ki bunlarda bir se
beptir ve bunlar şayanı kabul esbabdan olmakla Ve
kil Beyefendi bunu sebep gösterebilir. Fakat beyefen
diler hatın âlinizde olmak lâzım gelir ki bundan bir 
buçuk iki ay evvel rüsumat muamelâtını teftiş için 
dört müfettişlik memuriyetinin kadroya idhali ve 
bunun için lâzım gelen tahkikatın ilâvesi için burada 
Maliye Vekili Bey namına ispatı vücut eden.., 
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HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Efendim, 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. 

Hafi celseyi biz gürültü yapmak için yapmadık. 
Açığımızı nereden kapatacağız? Onu müzakere ede
ceğiz. Aleni celsede öyle bombardıman yapalım ki 
kafaları yansın. (Handeler) 

TAHSİN BEY (Devamla) — Şimdi efendim, ben
deniz menabii devletin bu davamızı halletmek için 
kifayet edemiyeceği kanaatında değilim. Bugün bizim 
vücudunu hissetmekte bulunduğumuz ihtiyaç ve ta-
karrübünü istidlal etmekte bulunduğumuz bahranı 
malimizin ancak hükümetin idaresizliği yüzünden ol
duğundan dolayı, bendenizin zaten ifadelerim hafi 
celsede ifade edilmesi lâzım gelir kanaatında değilim. 
Mademki söz bana teveccüh etti, bunu söylemek iste
dim. Binaenaleyh bu hukukumu celsei aleni yede mu
hafaza etmek üzere, şimdilik bu kadarla iktifa ediyo
rum. 

VASIF BEY (Sivas) — 1337 bütçesi tamamiyle 
tatbik edildikten sonra bize gelmiş oluyor, ki artık 
bunu bütçe sıfatiyle müzakere etmek, münakaşa et
mek faydasızdır. Bu adeta bir masraf puslası oldu. 
Halbuki çok şayan ehemmiyet noktalar var. Eğer 1338 
bütçesi de böyle gelecek olursa bizim için çok fena 
neticeler verir. Yani açık bir tabirle, bizi iflâs ma
liye götürür. Bugün bütçemize baktığımız zaman 77 
milyon sarfiyat vukubulduğu gözüküyor. 52 milyon 
da varidat. Halbuki varidat az. Sarfiyat nereden vu-
kubuldu? Ara yerdeki bu 25 milyon fark nedir? De
mek borçlandık. Zaten Vekâletle bütçesi alınırsa - ki 
bunun bir kaçını misâl göstereceğim - ne kadar borç
landığımızı ve binaenaleyh bütçe açığının 25 milyon 
değil, belki 50 milyonu da tecavüz edeceği meydana 
çıkar. Onun için bu bütçe bize hakikatte milletin ma
liyesini göstermek icap ederken, lâzım gelen surette 
kafiyen bunu göstermez. Varidatımız tamamiyle 
muayyen değil. Sarfiyatımız tamamiyle muayyen de
ğildir. Binaenaleyh buria şu şerait devam ettikçe Ma
liye Vekili mani olamaz ve ben milletin hakikati ma
liyesine hakimim diyemez. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Zaten de
diği yok ya... 

VASIF BEY (Devamla) — Çünkü ordunun hesa-
batı çok senedir görülmemiştir ve veremez. Yani Mü
dafaa! milliye - ben tarihini iyi bilmiyorum - fakat 
işittiğime göre ta 1297 tarihinden beri hesabını ver
memiştir. Biz giriştiğimiz mücadeleyi başa çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Bu da paraya mütevakkıf. Hariç
ten para alınamıyor, Dahilde de vergi artamaz. Ar

tar mı, artmaz mı, o ihtisas meselesidir. Onun hak
kında bir şey söylemiyeceğim ve hakikaten bulun
duğumuz ahval içerisinde mütevazin bir bütçe ile 
açıksız işin içinden çıkmak imkânı yok. Mutlaka büt
çemiz açık olacaktır. Fakat bu açık ne kadar az olur
sa biz o kadar zinde bir hale kavuşacağız. Biz sulha 
kavuştuğumuzda ilânı iflâs etmiş bir halde varmıya-
cağız. Biz onu istiyoruz. Aynı zamanda yine iflâsı 
malî neticesini düşüneceğimiz giryev (çıkmaz yol) dan 
dolayı mukaddes vazifeden bir şey gayıt etmek iste
miyoruz. O halde yorganımıza göre ayağımızı uzat
mak lâzımgelir. Ne kadar tasarruf mümkün ise o ka
dar yapalım. Eğer bu mücadeleyi itmam etmek için 
lâzım geliyorsa, her vakit herkesin söylediği ve fakat 
hiç bir zaman kimsenin, bütün bütçelerin, bütün na
zari faidelerin gösterdiği hususata riayet edilmiyen 
bir gaye var. Mütemadiyen biz yağlı lokmamızdan 
feda etmiyerek mütemadiyen karnımız doysun der
sek, Allah muhafaza buyursun, fena bir vaziyet kar
şısında her şey heyeti umumiyesiyle kayıp olur. O za
man her şeyi kaybetmiş oluruz. Bugün kuru ekmek, 
peynir yiyelim, bu mücadeleyi nihayete erdirelim. 
Huzur ile yaşamak masrafları değil, bu milleti kur
tarmak için lâzım gelen esasat ne ise, tasarruf ne 
ise onları yapalım. Ben şimdi bir kaç misâl göste
receğim. Bu sene bütçesi için değildir. Senei hajiye 
bütçesine hâkim olalım. Bakınız efendiler geçen se
ne Müdafaai Milliyeyi misal olarak göstereceğim. 
Müdafaai Milliye geçen sene bizden takriben 21 mil
yon lira kadar maaş istedi maatahsisat. Bu sene de 
30 milyon istemişti. Kadrolar bir imparatorluk kad
rosu. Yani ordular müşir kumandasında. Müdafaai 
Milliye Vekili müşir, ordu kumandanları müşir, müs
teşar müşir... Bu itibarla bu rütbeler dahil ve umum 
kadrolarda noksanı bulunmamak şartiyle para tahsil 
edilmiştir. Halbuki vaziyete tamamen hâkim değildik. 
Elimizde bulunan kadrolar mevcut zabıtanın nıfsı yok
tur. Rütbelere gelince; rütbeler de yoktur. Biz biliyo
ruz ki bir tane müşirimiz var, biz biliyoruzki bir tane 
birinci ferikimiz var, üç tane ferikimiz var veyahut bu
gün dört tanedir. Halbuki biz bu kadrodan var farzile 
tamamen kabul etmiştik^ 1337 senesinde öyle iken kaç 
maaş verildi. Efendiler bugün ordu maaş itibariyle 
zabıtana ve askere borçlu muyuz, değil miyiz? Bu 
borcun miktarını bize Müdafaai Milliye bildirebilir 
mi? Bazı yerlerde üç maaş noksan, bazı yerlerde 
beş maaş noksan, altı yedi maaş noksan alan yerler 
var. Bu da ayrıca bir idaresizlik, adaletsizliktir. Bir 
taraf tam alsın, diğer taraf neden noksan alsın? Bu 
verdiğimiz fazla para nereye fitti? Şüphesizki diğer 
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masrafları hesapta bizim omuzumuza ağır yük bindi. 
Çünkü bize söylenmiyen yerlere maaş verildi. Ondan 
sonra Müdafaai MiMiyeye biz istediği parayı verdik. 
Geçen sene nefer başına 25 kuruş, bir hayvan başı
na yem olmak üzere 32 kuruş para, vasatî olarak, 
kabul ettik. Teçhizat ayrı... Fakat hayvanların öldü
ğüne dair buradan müteaddit takrirler geçti. Meclisi 
Âlinizin bir heyeti var, müdafaai milliyede, tahkikat 
yapan Meclisi Âlinizin memurları vardır. Bu da teyit 
ediyor. Şu halde hayvanat da tamamiyle beslenme
miş ve bakılmamış oluyor. Sabittir ki, zaman olmuş
tur, bir kilo arpa verilmemiş hayvanata. Buğday; o 
da kırılmadan verilmiş. Şimdi demekki biz verdiğimiz 
para ile ordumuzdaki mevcut hayvanatı besliyeme-
dik. Halbuki parasını da vermiştik, tlbas için lâzım 
gelen tahsisatı kabul ettik. Nefer başına 22 ilâ 25 li
ra bir para verdik. Buna rağmen askerimizin nasıl 
ve ne tarzda giyindiğini pekâlâ biliyor ve görüyoruz, 
Ne vakit giyindi, ve nasıl giyindi; pekâlâ biliyoruz. 
Ne kadar ilbas edildi ve ne oldu? Buna verdiğimiz 
para da nereye gidiyor? Asker kaça giyindi biliyoruz. 
6 - 6.5 liraya elbise alındı. Halbuki bizim derdimiz 
ne idi? Biz bunu teçhizat parası olarak vermiştik. 
1338 senesi bütçesine biz tekrar ağır bir teçhizat pa
rası koyuyoruz. Bunlar geçen sene de verilmişti. Ne 
oldu bilmiyoruz. Bunları her halde bir taraftan o bir 
tarafa, oradan oraya nakil ettirerek gelişi güzel ma-
vuz'uleyhinde istenilen yere sarfedilmedi. Gelecek 
sene de böyle mi olacak? Efendiler, geçen sene 45 
milyon liralık bütçe tasdik ettiniz. Bu sene ondan 
çok fazla tasdika mecburuz. Bunlardan başka tesisat 
için para verdik. Mektep açılacak, talimgah açılacak, 
şu yapılacak, bu yapılacak diye para istediler. Onla
rın yapılmadığını bu sene para isterken bize göster
diler. Yapılmamış efendiler. Bir vekâlet bütçesini tan
zim ettiği zaman yapılamıyacak işler için neden pa
ra istemeli? Yapılacak iş için istedikleri makul bir he
sapla ortaya koyduktan sonra, tatbikatını ve nasıl 
yapılacağını temin etmeli. Eğer bütçenin tatbikatını 
edemiyorsa, eğer düşündüklerini yapamıyorsa itimat 
edebilir miyiz, rica ederim. Çünkü bizi nereye gö
türüyor? Sonra, umumiyetle bakınca; bir bütçe bir 
devletin kabiliyeti idariyesi için en güzel bir misal
dir. Bakacağız; bugün Rus Bolşeviklerini irfan düş
manı diyoruz. % 60 maarif bütçesi veriyor. Bizim 
bütçemizin ne olduğunu biliyor muyuz. Masarifin bin
de yedisi, sarfiyatı devletin binde yedisi, varidat devle
tin yüzde biri... Efendiler mahbushaneleri idare et
mek için (Yedi yüz bin) liraya yakın bir tahsisat ka

bul etmişiz. Yedi yüz bin lira kadar bir para. O 
mahbusları toplamak için sarfiyat başka, yalnız içe
riye koyup beslemek için, idare etmek için yedi yüz 
bin lira... Fakat evlâdı şüheda, eytam çamurlara atıl
mıştır. Ondan başka nefsini vakfiyle cephedeki asker
lerimizin muinlerini kanunen vermeğe mecbur oldu
ğumuz para bütçede yoktur. Geçen sene tahsisat kon
mamış ve yerine bir kanun ikame edilmeksizin bir 
sene sürünmüştür. Onlara bakmayan, maarifine böyle 
bakan, muaveneti içtimaiyesine beş yüz bin lira ilâ
ve eden bir millet 700 000 liralık mahbus beslerse 
bunu gören bütün dünya, âlemi madeniyet, rica ede
rim, bizim için; asri bir devlet, asri bir millet ol
mak isteyen bir millete bakınız demezler mi? Biz ta
sarruf için en mühim esası bulunduğumuz buhranı 
maliyeyi, geçirmekte olduğumuz buhranı gözümüz 
önünde iyi görmeli ve bunu anlatacak kadar, bir 
memurla anlatacak kadar memurla işin içine girmeli
yiz. Evet. o vakit de olacak, o gayri kabili inkârdır. 
Fakat o açık. gayet haklı bir açık olmalıdır. Gayet 
haklı, lüzumsuz olmamalıdır. Lüzumsuz senet üzeri
ne değil, lüzumsuz ve sarf üzerine değil. Binaenaleyh 
en büyük iş teşkilât, ondan sonra da bütçeyi Vekâ
letler tam hakkiyle yerinde tanzim edecekler ve ye
rinde sarf edecekler ve bunun sarfını bu suretle ya
pacağız. Senesi geçtikten sonra hesap pusulası karşı
mıza gelmiyecektir. Maliye Vekili bütün bütçe hesa
bına tamamen hâkim olacaktır. Biz emin olacağız. 
Aksi halde emniyet yoktur. Bu gün efendiler önünüze 
gelecek (Altmış beş) milyon tahsisat. Altmış beş mil
yondan korkmıyorum, onu ileride söyliyeceğim. Fa
kat bilelim bir semere hasıl olduğunu; geyindik, ye
dik diyebilelim. Bilelim düşmanı denize atacağımızı. 
Eğer bunu bilirsek, meselâ, dört ay sonra atılacak. 
O halde sekiz aylık bütçeyi tasarruf edeceğiz demek
tir. Sekiz aylık bütçenin tabii bir kısmını. Korkmı
yorum, fakat şu şekilde korkuyorum. İflâsa gidiyoruz. 
tflâs en nihayet bize orduyu beslettiremezse, mem
leketimizi idare ettiremezse, Allah muhafaza buyur
sun, ne yaparız? Onun için ciddi olarak bütçeye hâ
kim olacağız, herkesin nereye ne sârfettiğini bilece
ğiz. Paramızı bileceğiz, paramızı idare edeceğiz. Pa
ramızı gayei âlimize varmak, inşallah maksadımıza 
varmak üzere nihayete erdireceğiz. (İnşallah seda
ları.) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, ben ne 
söyliyeyim. Söylenecek hiçbir şey yoktur. 

REİS — Buyurun Hasan Fehmi Bey. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen

dim, bendeniz sözümü evveİKi gün almıştım. Gerçi 
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sözüm ikmal edilmedi. Fakat rüfeka rüfekadan ba- I 
zılan aleni celsede söylemek arzu buyurdular. Ben
deniz de aleni celseye talik ettim. Fakat, mademki 
davet vuku buldu, müsaade buyurursanız, Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin nazarı dikkatlerini 
calip bulduğum bir iki meseleyi geçenlerde arz et
miştim. Kendileri burada yoktular. Bu gün bunları 
tekraren kısaca ve icmalen söyleyeyim de lütfen ce
vâp versinler. 

Efendim, bendeniz geçen gün arz etmiştimki; 1336 
senesine ait Müdafaai Milliye bütçesi tanziminden 
evvel Meclisi âli tarafından gönderilmiş bir heyetin 
tertip eylediği kadrolara istinaden tanzim edilmişti ve 
onun için Meclisi Âli bilâmünakaşa 45 milyon li
rayı kabul ettiği esnada Müdafaai Milliyenin sabit 
teşkilâtı, o kadroların haricine çıkmış ve yalnız mü-
sellâh kuvvete ait ordu teşkilâtına ait Müdafaai Mil
liye Vekâleti bunun için de tahsisatı munzama iste
yebilir, denmişti. Zaten usul, kanuna da buna mü
saittir. Halbuki bütçede mevzu olan tahsisatın kısmı 
mühimmi teşkilâtı sabitenin tevsii suretiyle, bendeniz-
ce, israf edilmiştir. Hattâ cephe ile, cephe arkasın
daki teşkilât bire iki buçuk, üç nispetinde mütezayit 
olduğunu söyli yenler de var. Belki bu söz hakikaten 
yakin olmıyabilir. Fakat hakikat olan bir şey varsa 
o da cephe ile, cephe gerisinde bire bir fazladır. 

ikincisi; ordunun zabıta ihtiyacı vardır. Fakat 
küçük rütbeli zabıta ihtiyacı vardır. (Doğrudur şada-
sı) Malûmu âliniz, ordu istanbul'dan arasıra zab't I 
celp ve davet ediyor. Hattâ bunların harcirahlannı 
dahi ödiyor. Davayı millinin ilk gününden bu güne 
kadar Anadolu ile alâkadar olmıyan ve Anadolu he
sabına istanbul'da bir vazife almağa, fakat 22, 23 
ay sonra artık yaşamak için Anadolu i}e bir münase
bet, bir irtibat tesisi lüzumuna kani olup bugün Ana
dolu'ya iltihak eden ümera ve erkâna bendeniz de
rim ki; hamiyetleri memleketten ziyade midelerini na
zarı itibara alarak galeyan edenlere iltifat etmemek 
lâzım gelir. (Bravo sadaları) Bu itibarla bizim zabıta 
olan ihtiyacımız hangi kısım ise lütfen o kısmı kabul 
etsinler. Çünkü cephede her türlü mahrumiyetler kar
şısında, siperlerde, çadırlarda ateş hattında çarpışan
ların hakkı terfiini takyit etmemek için istanbul'dan 
gelen erkân ve ümeranın Anadolu Ordusunda yeri 
yoktur. (Bravo, alkışlar) Bundan evvel gelmeli idiler. 
Memleketin evladıdırlar, memleket hali tabiiye dahil 
olduğu zaman onları düşünebilir. Fakat burada kanı 
pahasına kazanılmış emeklerden onlara şeref ayır
mak, hisse ayırmak doğru değildir. (Alkışlar) (Doğ-
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ru sesleri) Bir nokta daha; Müdafaai Milliye Vekili 
muhteremi Kâzım Paşa Hazretlerinin nazarı dikkati 
âlilerini celbetmek isterim. Cephede çalışan ve her 
türlü mahrumiyetlere katılanların terfilerini himaye 
ve siyahet için olsun, cephe arkasındaki terfihe artık 
nihayet versinler. îdarei merkeziyeye merbut olan ve 
sıcak odalarda masa başında çalışan zevat ile ahzı 
asker şuabatı vesair devairdeki zabıtanın terfilerini 
tehir etsinler. Çünkü artık ardı arkası gelmeyen ter
fileri yaşatacak kadar memleketin hali malisi müsait 
değildir. Fakat cephedeki terfiler kanları pahasında-
dır v̂e onların istihkaklarıdır. Onlara hiç bir diyece
ğimiz yoktur. Milletin kabiliyeti tahammüliyesi ne 
kadar az olursa olsun, kudreti maliyesi ne olursa ol
sun, onlara karşı her şey açıktır. Fakat sıcak oda
larda her hafta yakasındaki yıldızı tezyit eden zeva
tın artık bugüne kadar aldıkları alâmeti farika yeter. 
Bundan sonra cephe arkasındaki terfileri tehir bu
yursunlar. Tehir buyursunlar ki cephedeki terfilerin 
bir kıymeti tarihiyesi ve o terfilerin icap ettirdiği 
hukuku müktesebenin filen imaline bir imkân mali 
hasıl olmuş olsun. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Kıymetli hakikatleri 
celsei aleniyede söylememekte ne faide var. 

SALlH EFENDİ {Erzurum) — Millet duyar, gü
nah olur... 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
geçen gün arz ettiğim nokattan biri de müdafaai mil
liye bütçesinin usulü sarfında vukubulan yolsuzluk
lardır. Gerçi hali harbde müdafaai milliye bütçesi 
bir faslı mahsus olarak tedvin edilirse, de, mademki 
Meclisi âli teşkilâtı sabiteyi tayin ve takyit etmiştir. 
Onun haricinde tahsisat almaksızın teşkilâtı ikmal et
meden, her halde ne kadar mühim ve mübrem bir 
zarurete müstenit olursa olsun, her halde gayri ka
nuni bir fiildir. Gayri kanuni ef'al ise tabii bir cü
rümdür. icap ederki bu gibi zaruretler karşısında 
tehiri gayri caiz olan mübrem bir masrafı dahi 
ihtiyar etse, vatanperverlik onu sarf etmektir. Fakat 
derhal gelip Meclisi Âliye malûmat vermek şu ihti
yaç şu mübrem hayat meselesi için bunu sarfetmek 
mecburiyetinde kaldım, derse zannederim Meclisi 
Âli belki o vekili muvazehe değil, takdir dahi eder. 
Maalesef böyle olmamıştır. Musaddak olan bu büt
çenin mahiyeti kanuniyesi ve ehemmiyeti kalmamış
tır. Böyle bir bütçeye ehemmiyet ve kıymet veril
mezse tastika iktiran etmeyen bütçelere ne kadar 
kıymet verilecek; bunu da siz düşünün... 

Diğer muamelâta ait maruzatımı müsaade eder
seniz aleni celsede açık ve vazıh bir surette umum 
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mesail ile beraber arz edeceğim. Dün arz ettim, tek
rar arz etmeğe lüzum" görüyorum. Ahzı asker ben-
denizce zaiddir. Bilüzümdür, fazladır. Ahzı asker şu
belerinin laideden ziyade zaran .olduğuna kailim. 
Nüfus defterini çıkarır, zabıta takip eder, memurini 
mülkiye celbeder. Ahzı asker şubelerine teslim edi
lir. Teslim edilen 50 neferin 30'u hangi bir sebeple 
terhis edilir. Yirmisi * ancak sevkedilir. Bu otuz ne
fer için zabıta tekrar takibata koyulur. Bendenizce 
ahzı asker şuabatına ait vezaifi memurini mülki
yeye vermek, zabıtaya takip ettirmek yalnız bunu tef-
tişsiz, kontrolsüz bırakmamak için her kalem dairesi 
olan manataka, yüksek rütbeli zabıtandan bîr seyyar 
müfettiş yani muameleye müdahale etmek değil, her 
memlekete gidip bir hafta oturmak ve takibat ve sev-
kiyatı askeriyeyi murakabe, teftiş edip geçmektir Bu
nunla yalnız ahzı asker kalem rüesasma seyyar mü
fettişler hakkı verilirse, seyyar müfettiş vazifesi tevdi 
edilirse bütün havaliyi teftiş etmelerinde hiç bir ma
ni ve mahzur yoktur. Memleket hem zabit kazaniR 
İktisaden de kazanır. Bu suretle belki de İstanbul' 
dan zabit celbine lüzum kalmaz. Ahzı asker şubele
rinde bir kaç bin zabit boşta kalacaktır. Ordunun 
açıklarında ve ihtiyacında istihdam edilebilir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendiler. 
Meclisi Âli bu gün bir emri vaki karşısındadır. Ya
ni Meclisi Âli bugün müzakeresine vaz olunan 
bütçeyi, geçende Maliye Vekilinin dahi söylediği veç
hile, hukuken bunun tetkikine imkân yoktur. Şu 
halde bunu Meclisi Âliye tevdi ederken Hükümet 
Meclisi Âlinin burada bir sah işareti çekip iade va-
ziyetindeyi. Fakat bunun bu suretteki mesuliyeti ki
me aittir? (Meclise sadaları) Müsaade buyurunuz 
Birinci inönü muharebesinden sonra kuvayı munza-
maya istinat eden hükümet, hir hükümeti muntazam 
şeklini almış olduğuna göre, gerçi birinci senede Mec
lisi Âlinin tasdikına iktiran etmek şartiyle bir bütçe 
tetkikine imkân olmamakla beraber, ikinci senede 
böyle bir vaziyet yoktu. Çünkü Hükümeti munzama 
halini almış, teşkilâtı idariye ve teşkilâtı adliyesi ve 
kuvayı askeriyesi mevcut ve eski kanun esasiden ma
da meclisi âlini neşrettiği teşkilâtı esasiye kanunu ile 
bütçenin usulü murakabesinde eski kanunu esasi ile 
vazolunaıı, kabul edilen asgari murakabe usulü Teş
kilâtı Esasiye Kanunu mucibince azâmi murakabe 
esası Teşkilâtı Esasiyenin ruhunda mevcuttur. Mev
cut Teşkilâtı Esasiye ve eski Kanunu Esasi mucibin
ce Meclisi hali içtimada, oldukça hükümet meclisin 
tasdikine iktiran etmeksizin hiç bir bütçe tatbik ede

mezdi. Halbuki sene geçti, sene başı geldi. Hükümet 
hiç bir kanuna, hiç bir hukuka istinad etmeksizin 
bütçeyi teşkil etti. Bir takım kendine mahsus bir 
program yaptı. Bugün bize diyor ki, bunu kabul edi* 
niz. Evet Meclisi Âli kendi vazifei asliyesini tama
men takip etmediğinden dolayı millete karşı tama
men mes'uldür. (Mes'ul edecek kim' sadaları) Söyle
dikten sonra teklif edeceğim ve o vakit de kabul et
mek etmemek size aittir. Hükümet bize karşı diyor 
ki, ben mes'ul değilim. Niçin? Zira Meclisi Âli bize 
Temmuz ayında bir kanun ve bir salâhiyet vermiştir. 
Kanun Esasiye muhalif olarak Meclisi Âlinin böyle 
bir salâhiyet vermek hakkını istimal için evvel emir
de Kanun Esasiyi tadil ederek, öyle salâhiyeti alarak, 
ancak böyle bir kanun yapabilirdi. Meclisi Âli böy
le bir kanun yapmakla Hükümete bilâ tasdiksiz bütçe 
tatbiki salâhiyetini vermiştir iddiası ile Hükümet 
mes'uliyetten kafiyen kurtulamaz. Bilirsiniz ki biz 
eski Kanun Esasi mucibince bütçeyi fasıl, fasıl oku
yarak tasdik edeceğiz. Fakat yeni Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun ruhuna göre bu kadarı kâfi değildir. 
Azamî murakabe hakkı vardır. Bütün kadroları mad
delerin bütün teferruatını Meclisi Âli tetkik ederek 
heyeti umumiyesini görüp bütün masrafla, bütün va
ridatını murakabe ettikten sonra tasdik edeceği bir 
bütçeyi ancak tatbik edebilir. Geçen sene 1337 büt
çesinin Meclisi Âliye arz edildiği zamanı Meclisi 
Âliye hatırlatmak istiyorum. Meclisi Âli 1337 senesi 
bütçesini ret ve 1336 senesi bütçesini yapmak üzere 
iade etti. Hükümet bugünkü hükümetin tatbik ettiği 
daire de gayri kanuni bir bütçe tatbik etmekte ken
disinde bir salâhiyeti kanuniye görmediğinden istifade 
etti. Bugünkü hükümet geldi. Meclisi Âliden aldığını 
iddia ettiği kanuna istinaden tasdik etti. Meclisi Âli
nin bu yolda verdiği maddei kanuniye ile hükümet 
vaziyeti hukukiyesini müdafaa edemiyeceği için, mev
cut bütçe ile hükümetin hukuken tahtı muhakeme ve 
mes'uliyete alınması lâzım gelir. Bütçenin heyeti umu-
miyesi hakkındaki sözüm bundan ibarettir. 

Şimdi giriştiğimiz mücadelenin ehemmiyetini hü
kümet nazarı itibara alarak, memleketin iktisadî ma
lî cihetlerini derpiş ederek, idarei askeriye ve idarei 
dahiliyesini ona göre tatbik etmek ve artık çetelerle 
idarei hükümet caiz olamıyacağından ve çeteler mem
leket kabiliyet iktisadiyesine menafi iktisadiyesini 
ihlâl edeceği pek açık ve sarih iken, Birinci înönü 
muharebesinde bihakkın lâğvettiği çetelerin, maale
sef, Karadeniz sahilinde ipka etti ve memleketin 1336 

I senei seferberliğinden beri azçok menabii iktisadiye-
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sini muhafaza eden merkez ordusu dahilindeki mem
leketleri tecezziye sebebiyet verdi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Açığı na
sıl kapayacağız mes'ele bu~. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Bendeniz 
bütçenin açığını kapamak için kendimde o şeyi görsem 
Maliye Vekili otunum. Berim kendi malûmatım ne ise 
o dairede beyanı mütalaa edeceğim. Yoksa herkes 
bu mecliste iktisadiyattan bahsedemez. Çünkü ma
lûmatı yoktur. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade eder
seniz bir şey arzedeceğim. Çünkü münakaşayı mu
cip olacak. Beyefendiler, (bütçe müzakeresinde 
memleketin siyasetinden bahsedilebilir. Her şey 
söylenir. Mevzu dahilindedir* Söz, mevzu haricin
de değildir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Bende
niz, söylediğim sözleri, aleni celsede söylemek caiz 
olmadığı ittiıkadile söylüyorum. Eğer Meclisi Âli bu 
sözleri celsei alenide söylememi tensip ediyorsa ora
da söyleyeyim. Bunu kabul ediyorsanız bu baıbdakli 
sözlerimi; söyleyeceğim. (Aierti-de söyle sesleri, de
vam sadalan) Pekâla terkediyoruim. Sözlerimi aleni 
celsede söyleyeceğim. 

REİS — Efendim, celsei aleniye veya celsei ha
fide söyleyeceği sözlerden., (millet de duysun sadaları) 
Celsei aieniyede söylenecek sözlerle celsei hafiyede 
söylenecek sözleri kendisi takdir eder. Lâzım olanı 
söyler, olmayanı söylemez. Heyeti celile hatibi tak
yit edemez. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Eğer 
meclisi âli kabul ediyorsa bendeniz terkediyorum. 
cebel alenide söyleyeceğim, Sözümü oraya bırakıyo
rum. (Celsei alenide sesleri) Pekâla celsei alenide 
söyleyeceğim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Heyeti vekileden 
burada kimse yoktur. (Hepsi vardır sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
bütçe açığının fazla miktar almasına yegane sebep 
devaürde lüzumsuz, fazla fazla söyleniyor. Malûmu 
âtir/ız hükümet bidayet teşekkülünde heyeti vekiıleye 
bir kadro tanzim ederek Meclisi Âtiye getirmişti. Yal
nız güya teşekkül etmiş fak hükümet ve kabul edilmiş 
'bir kadro var gibi lâyenkati avans suretile para 
alındı. O vakit meclisli âli düşünecekti. Mademki Hü
kümeti Meclis teşkil etti, kadrosunu meclisi âli ik
mal edecekti. ... bir kadro varsa o da istihbarat mü-
diriyeti umumiyesi kadrosudur. Binaenaleyh 1336 se
nesinde hükümet kadrosunu kendisi tanzim ve mec

lisli âliye kabul ettirmeksizin avans suretile kadrosunu 
istediği gibi tanzim ve tezyit ettfi ve meclisi âliyi bir 
emrivakie şahit etti. O vakit 1336 senesinde II mil
yon lira açık vardı.. Bu açığı kapamak için hükümet 
bir çare düşündü. Yalnız hükümet meclisi âliden bir 
mezuniyet istihsâl etti, ki o da açığın kapatılması 
için istikraz akdine mezuniyet idi. Meclisi âli buna 
mezuniyet verdi. Fakat hükümet istikraz etti mi? Et
medi 1336 açığını 1337 senesinde ödemek suretile ka
padı. Şimdi 1337 senesi açığına gelince; muvazeneti 
maliye encümeni mazbatasında bazı çareler arıyor. 
Bendenizce bir takım kavanin ile vergi tarhı, bir ta
kım tekâlif ihdası teklif olunuyor. Bütçeniin açığını 
kapamak 'için çare; bunun mümkünüttaıtbıik olan 
kısmını kabul etmektir. Sonra teşkilâtta âzami tenki-
hat icra etmek. Yalnız teşkilâtta tenkifcat icrası da 
doğru değil. Beş efendinin görebileceği bir işi üç 
efendiye hasretmek de doğru değildir. Vazifeyi üç 
efendinin görebileceği bir hale ifrağ etmek lâzım
dır. Bu, ihdası teklif edilen vergilerin mümkinül-
tatbiik olardan kabul edildikten sonra, hükümet yine 
bir istikraz akdi için mezuniyet vermek, ama istik
raza imkân var, yok, tabii onu hükümet düşünür. 
1336 senesinde olduğu glibi 1337 nıin bütçesini 1338 
senesine devrederek mümkün mertebe 1338 de tes* 
Viyesine çalışmak, sonra muvazeneli maliye encümeni 
bütçe açığını kapamak için bir de memurinden maa
şın tevkifini teklif ediyor. Bendenizce seyyahın bi
risi seyahatte aç kalmış, bir çeşmeye tesadüf etmiş 
su içecek, fakat midede bir şey yok. Bunun üzerine 
tutmuş çeşmenin taşına bir insan resmi yapmış ve 
demiş ki; AHaıhım eğer hüner yaratmaksa işte ben 
de yarattım. Fakat midesi bunun gibi, memuru çoğalt-, 
mak hüner değil, onun maaşını vermek hünerdir. 
Binaenaleyh mademki maaş verilmiyor, gerek cephede 
ve gerek geride, vilâyet beş altı aydır maaş almı-
yan memurin vardır. Böyle beş altı ay maaş alma
dıktan başka bütçede muvazene husulü için bir de 
maaş keseceğiz demek. Bu doğru değildir. Bende
nizce bir maaş kat'ı suretle ıbütçede tevazün temini 
de değildir. Arzettiğim gibi, hükümet 1337 senesi 
açığını 1338 senesinde mümkin olduğu kadar çare 
arar ve kendisüne 'istikraz için mezuniyet verilir. Bu 
suretle bütçedeki açık kapadılmış farzedilir. 1337 
senesinde tanzim edilen bütçenin 1338 senesinde tat
biki için mezuniyet verir. Bir şartla; malûmu âtimiz, 
Temmuz'da muvazenei maliye encümeni bütçede ten-
kihat icra etti ve o tenkihatın tatbikatına meclisi 
âli derhal mezuniyet verdi, fakat zammiyaıta gelince 
bütçenin tasdiki zamanına bırakılmıştı. İşte bu zam-
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mı yatı da meclisi âK kabul etmez. Bu zatnmiyatt 
meclisi âli neye kaibul etmez? 1337 senesi Temmu-
zundaki kadroyu 1338 senesinde tatbik ve icraya 
mezuöiyet vererek encümeni maliyeyi 1338 senesi 
için esaslı bir büdçe tanzimi hususunda serbest bı
rakır. Bendenizin maksadım budur. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Reis Efendi, 
bendeniz bir kelime söyleyeceğim. Bir arkadaşımızın 
şeysi için, bütçe açığı hakkında encümen teklifine 
bey arkadaşımız muhalif bulunuyor. Tab&i bu bir 
kanaat meselesidir. Fasfcat bendeniz ddyoramki, bir 
milletin bütçesinde 20, 25 milyon Ura açık gösteren 
bir meclasü âliyi kendisi murakabe etmiyerek bu aM-
beti veren meclis, kendi maaşındtaın bir şey vermek 
hususunda fedakârlık göstermeğe razı olmazsa bu 
millet bu bütçeye hâkiim olamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Meclis 
mes'eksi olmadığı için bendeniz arzetmedim. Meclis 
meselesi ise ona herkes tarafdardar. 

LÜTFt BEY (Siverek) — Neden taraftardır, suis-
timalleri meneder. (Gürültüler.) 

REİS — Efendim, maaş meselesini söylemiyor. 
Beyefendi. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — O halde mese
le yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler, ge-
çenki celsede bazı beyanatta bulunmuştum ve beya
natımın neticesinde demişdimki, beyhude söylemekte 
mâna yoktur. Çünkü heyeti vekile burada mevcut de
ğildir. Celse hafidir, buradaki konuşmalarımız tabii 
dışarı çıkmayacak. Binaenaleyh korku yoktur. Hak
kı kelâmımı aleni celseye hıfz ediyorum demiştim. 
Fakat görüyorum ki celsei aleniyeye başlamadan, 
şimdi yalnız beyhude vakit izamın önüne geçmek için, 
müsaadenizle, bir teklif yapacağım. Arkadaşlarımızın 
söyledikleri mesai'l vesaireye ait olan meseleler hep 
celsei aleniyeye ait olan meselelerdir. Yalnız bizim 
burada müzakere edeceğimiz mesele, Maliye Vekili
nin ortaya atmış olduğu iki tetbir vardır. Celsei ale-
niyede münakaşa bunlar üzerinde olmalıdır. Celsei 
aleniyede yapılacak münakaşat sırf bu iki nokta üze
rine inhisar etmelidir. Bunlardan birisi Maliye Veki
li Bey buyurmuşturki, vaziyetin elim olduğunu onlar 
da takdir ettikleri için, bunun brinci çaresi bünye
mize göre bir ıslâhat ve teşkilât yapmaktır. İkincisi; 
sulh meselesi demişlerdi. Bendenizee celsei hafiyeye 
ait kısım bu birinci kısım değil, bünyemize göre 

İslahat meselesini biz celsei aleniyede müzakere ede
biliriz. Zannederim ki en mühim mseele Hükümet 
namına Maliye Vekili Beyefendinin ortaya attığı sulh 
akti meselesidir. Bu mesele hakkında bendeniz mü
nakaşanın cereyan etmesi için ve zannediyorum ki, 
en hafi kısmı da budur, bu hususta Hükümetin dü
şündüğünü açık söylemesi lâzım gelir. Evet biz sul 
hü zaten her vakit arzu ediyoruz. Şerefli ve Mi-
sakı millimiz dairesinde ve bunu da bütün Dünyaya 
ilan ettik. Kasti bir şekilde bu mühlik vaziyete ça
resiz olmak üzere sulh akdi hususunda ısrar et
mekte mana yoktur. Kasdı mahsus nedir? Hükümet şu 
kürsiden düşündüklerini açık bir şekilde bildirirse biz 
de hafi celsede uzun uzadıya münakaşa eder ve belki 
bir neticeye vasıl oluruz. Zannedersem celsei hafiyede 
söylenecek söz budur. Hepimiz celsei aleniyede söy
lenilecek sözleri burada sarfetmiş oluyoruz, ki bey
hude yere vakit zayi ediyoruz. En mühim mesele şu
dur : Bu mesele hakkında Hükümet noktai nazarını 
bize bildirsin, biz de bunun üzerine münakaşa ve 
müzakeremizi yapalım. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Efendim, bendenizin umum bütçe hakkındaki kısa 
maruzatım yanında sulh meselesine temas edişim, 
zannederim, şu suretle oldu. Memleketin, hakiki ma
sarifi, hakiki varidatiyle karşılaşabilecek bir vaziyete 
nail olması, ancak dâvayı millinin hali sulhe münkalip 
olmasiyle müyesser olacaktır, demiştim. Ali Şükrü 
Bey kardeşimiz bu mesele hakkında biraz daha; ya
ni Hükümet sulhun lüzumuna dair bütçe müzakeresin
de ortaya bir şey atmıştır. Bu hususta noktayi nazarı
nı dinleyelim, buyurdular. Müsaade buyurursanız bu 
husustaki noktai nazarımı bendeniz buradan arz et
mek isterim. Meclisi Âliniz bunu Hükümetin noktai 
nazarı olarak da telâkki edebilirsiniz. Bendeniz bir 
iki ay evvel yine Heyeti Vekilede istikraz, ordunun 
nevakısı için lâzım gelen parayı tedarik ederek, bir 
an evvel bu işi intaç edebilecek teçhizat, istihzarat 
vesairenin ittihazı meselesi konuşulduğu zaman, Baş
kumandan Paşa Hazretlerinin de riyaset ettiği He
yeti Vekilede söz alarak vaziyeti maliyemizin mem
leketin emri müdafaasının istilzam ettirdiği fevkalâde 
tezayütlerle günden güne sarsıldığını, hâsıl olan ma
sarifi azimeyi namütenahi zaman için, gayri muayyen 
zaman için idame ettirmeye memleketin kudreti mali
yesinin müsait olmadığını ve sırf icabatı maliye do-
layısiyle dahi bizim, harekâtı askeriyede gayemiz ne 
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(ise ona ulaşmak için ne) (1) yapacaksak bir an ev
vel (yapmamız lüzumunu arz ve beyan etmiştim. Ya
ni bir an evvel istihzaratımızı) (2) ikmal ederek, bir 
an evvel dâvayı milliyemizin silâh kuvvetiyle (istihsali 
zaruretine temas etmiştim.) (3) Bendeniz başka bir 
şekilde olabileceğine kani değilim. Bir sene, iki se
ne, üç sene zaman için memleketin menabii maliyesi 
bu yükü götüremez. Maliye Vekili olmak sıfatiyle 
Meclisinize karşı mesuliyet deruhte etmem münasebe
tiyle bunu salâhiyettar olan makama, Heyeti Veki-
leye isma etmek mecburiyetinde idim. (Bu mülahaza 
ile vaziyete Heyeti Vekileye ve (4) Heyeti Celılenize 
isma ettim. Başkumandan Paşa Hazretlerinin burada 
bir mesele dolayısiyle, istikraz meselesi dol ayı sı ile va
ki beyanatı vesilesi ile yine söz alarak beyan ettim. 
Mesele böyledir. Binaenaleyh bendeniz kendi kanaati
me göre hali harbin, ki yeni olmayan, sekiz on se-
nedenberi devam eden hali harbin, memlekette icra 
ettiği tahribat günden güne büyük mikyaslarda ken
disini ihsas etmektedir. Yeni yeni tekâlifle fazla va
ridat değil, belki eskiden beri cari olan muamelâtın, 
yani tekâlifin temin etmek kabiliyetinde olduğu vari
datın noksanını telâfi edecek bir vaziyeti ancak te
min ediyor gibi geliyor bendenize. Binaenaleyh gay
ri muayyen bir vaziyet için, gayri muayyen zaman 
için hali harbi», yani gayri muayyeneden maksadım bir 
sene, iki sene, üç sene, ki uzun bir zaman için hali 
harbî idame edecek memlekette menabii maliye bu
lunabileceğine kani değilim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Memlekette me-
mabi maliye var mı? 

HASAN BEY (Devamla) — Bulunabileceğine ka
ni değilim dedim. 

SELÂHATTÎN BEY (Mersin) — Ha, evet, ta
mam. 

HASAN BEY (Devamla) — Tabii Hükümet ve 
Hükümetde Heyeti umumiyemizin üzerinde olduğu 
için. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Ayrıdır. 
HASAN BEY (Devamla) — Bizim kanaatimize 

göre ayrı değildir, sizin kanaatinize göre ayrı olabi
lir. Bu da bahsi diğer 

HÜSEYtN AVNİ BEY (Erzurum) — Hasan Be
yin teveccühüne teşekkür ederiz. 

HASAN BEY (Devamla) — Bunu her zaman He
yeti Celılenize arz etmek isterim. Bu milli yaralarımız 

(7, 2, 3, 4) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 

hakkında edindiğimiz yani Maliye Vekili olmak sı-
fatiylle benim kanaatim bu merkezdedir. Binaenaleyh 
(bizim riyasetimizin, ne yapıp yapıp bir an evvel sul
ha vusul olmalıdır.) (1) Harekâtı askeriyemiz daima 
böyle müdafaalarla (devam edemez. Gayemiz, en kısa 
zamanda ebedi olacak bir sulhu) (2) elde etmek su
retiyle olmalıdır. Çünkü bilmiyoruz düşmanımızın 
arkasında muharebeyi idame ettirmek için menabii 
ecnebiye var, yardımı var. Belki o gördüğü muave
netle ve aldığı paralarla halli harbi senelerce idame ede
bilir. Fakat müdafi bir halde bulunan memleketimi
zin senelerce böyle bir harbi idamesine vaziyetimiz 
müsait olmadığını ki şahsi kanaatımdır- müsait ol
madığım söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü Maliye 
Vekâletini deruhte etmem dolayısiyle bu yük doğru
dan doğruya bendenizin sırtımdadır. Ve hattâ istirham 
ettim ve istirham ediyorum ki bizim harekâtı aske
riyemiz, siyasetimiz bu yaz zarfında dâvayı kazan
mak olacaktır. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Olmaz
sa... 

HASAN BEY (Devamla) — Olmazsa baksa. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Rica 
ederim, memleket hakkı müdafaasını nihayetine ka
dar müdafaa edecektir. (Dinleyelim sadaları.) 

HASAN BEY (Devamla) — Sözün gerisini al
madan söylemeyiniz. Zatıâlinizin düşündüğünü bende
niz de düşündüm. Siyaseti* askeriyemiz, askeri prog
ramımız ne yapacaksak bir an evvel yapmak ve mil
letimizin her ne lazımsa, yani bu yaz zarfında bu 
dâvayı halletmek için ne kadar fevkalâde fedakârlık
lar lazımsa istemek, fakat dâvayı bitirmek için mil
lete lâzım gelen teminatı vermek, yapılması lâzım 
gelen şeyleri bir an evvel yapmak ve bu işi hallet
mek lâzımdır. Efendiler, memleketin menabii mali
yesi, menabii varidatı da budur. Fakat bunu yaparken 
talii harbi bilmiyoruz, ne dereceye kadar muktedir 
olduğunu bilmiyoruz. Düşmanların ne «ibi tedbir itti
haz ve ne gibi müdafaa alacaklarını bilemiyoruz. Biz 
böyle hareket etmekle beraber, ihtimal ki, dâvayı mil
limizi, bu yaz zarfında bütün netayicile elde etmiş bu
lunanlayız. Yaz zarfında; bu demek değildir ki yaz 
zarfında dâvamızın netayicini elde etmeye kudretimiz 
kalmadı, pes diyeceğiz. Hayır. Böyle bir fikir yoktur. 
Mustafa Kemal Bey kardaşımızın bu zehaba nere
den düşdüğünü anlayamıyorum. Siyaseti askeriye 

(7, 2, 3, 4) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver. 
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program, salâhiyettar of an makamların noktai na- ı 
zarı şu zaruret suretiyle bu olmalıdır. Bir an evvel I 
buna göre hareket etmelidir ve memleketimizi bir I 
an evvel sulha kavuşturmak lâzımdır. Ama bu, dâ- i 
vamızı terk etmek suretiyle sulha kavuşmak mana
sına değildir. Öyle olduktan sonra bu dâvaya kalkış- 1 
manın ve ölmenin mânası yoktur. Anlaşıldı mı efen- I 
dim? Bizim siyaseti umumiyemiz bu olmalıdır. Buna I 
muvafakat hâsıl olmazsa müdafaa vaziyetinde -inşal- I 
lah devam etmez- bittabi memleket ne kadar zaruret I 
içerisinde olursa olsun, buna tahammülden çekinme
yecektir. Binaenaleyh bidayeten bir siyaseti askeriye 1 
olmak üzere bu işi müdafaa ile bitireceğim gayesi I 
başkadır, bu işi bir an evvel yapacağım, teçhizatı 1 
ikmal edeceğim, inşallah neticeyi düşmanı bir an ev- I 
vel tedmir ile elde edeceğim, siyaseti başkadır. Ben- 1 
deniz bunu istiyorum. I 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Şimdiye kadar 
böyle değil mi idi? (Öyle değildi sadalan.) I 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Fevzi Paşanın beya- I 
natı var. (Öyle değildir sadalan.) I 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Fevzi Paşanın I 
beyanatını göstereceğim öyle değildir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Usulü müzakere 
hakkında bir şey arz edeceğim, müsaade buyurulursa. 
Efendim, sulh için Hariciye Vekili, harb için Müdafaai 
Milliye Vekili beyanatta bulunur. Maliye Vekili de 
umuru maliyeye dair beyanatta bulunmalıdır. (Gürültü
ler.) ve (Hayır hayır sadalan.) 

HASAN BEY (Devamla) — Beyefendiler, açık 
söylüyorum. Bendenize ağır bir yük yüklemişsinizdir. 
Mailiye Vekâletinin hesabatını, mesuliyetini benden 
arıyorsunuz. Fakat benim zaif omuzlarımın verdiği
niz yüke tahammül edebileceği bir müddet vardır. Ben 
böyle seksen, doksan milyon liralık bir bütçeyi sene 
nihayetine kadar deruhte etmiyorum. Şimdiden baş
kasına tevdi ediniz. Binaenaleyh vaziyeti maliyenin ica- 1 
batma, ki her şeyin mahalli halli maliyedir, Kasadır 
ve bu bir çok düsturlarla tahakkuk etmiş bedahat de
recesinde bir hakikattir, kimse bunu inkâr edemez. 
Bizim vaziyeti maliyemiz böyle seksen, doksan mil
yonluk bir bütçeyi senelerce idame ettirecek bir hal
de değildir. Aksini iddia eden arkadaşıma, ben maa-
lihtiram elinden öperek, mevkiimi kendine terk edi
yorum. Bugün gelsin ve ben bu mesuliyet dolayı-
siyle ne harekâtı askeriyenin emri kumandasını de
ruhte eden makama, ne de icabatı maliyeyi arza mec
burum. Onu yaptığım gibi heyeti celilelerine de arz 
ettim. Şimdi de sarahaten söylüyorum. Bilâhara bu 
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hususda bir mesuliyet kabul edemem. Binaenaleyh bi
zim davamızın süratle neticelenmesi lâzımdır. Vâsıf 
Beyefendinin burada bazı beyanatı vardır. Günden 
güne bozulmakta olan vaziyeti maliye dolayısiyle 
dahilde irtişa, irtikâp, hırsızlık, suistimal gibi ahval 
husule gelecek. Hattâ korkarım ki daha fena vazi
yetler karşısında kalacağız. Binaenaleyh heyeti çeli
klerinden şahsen istirhamım bunları bir an gözden 
kaçırmamalıdır. Dâvayı millimizi elde etmek için mem
lekete maalesef daha bir çok- tekâlifi milliye yük
lenmesi mecburiyeti karşısındayız. Aksini kimse id
dia edemez. Fakat memleket bu yükleri, bu fevka
lâde bârı tekâlifi kimse uzun müddet için katiyen çe
kemez. Bunları yüklendikten sonra, icabata, lâzım ol
duğu veçhile tevessül etmek mecburiyetindeyiz. Şim
dilik bu nokta hakkında, yani siyaseti sulhiye hak
kında söyleyeceğim sözler bundan ibarettir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hakayiki 
böyle biperva söylediğinizden dolayı bilhassa teşek
kür ederiz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efendim, 
mevzubahis olan mesele geçen gün arkadaşların tek
lifi üzerine karar verildiği veçhile, açık meselesidir, 
Bu açık meselesi hakkında icra vekilleri heyeti na
mına Maliye Vekili Bey arkadaşımız iki esas gösterdi: 
Birisi bünyemizin, şekli idaremizin iktisadi bünyemize 
göre tesisi; diğeri sulh siyaseti. Sulh siyaseti hakkın
daki noktai nazarlarını şimdi teşrih de buyurdular. 
Encümen bu açık hakkında şu fikirleri arz etti. 

Biri esasla tasarruf, ki Maliye Vekili de o nok
tada ittifak ediyor ve sırasiyle kürsüye gelen arka
daşlarımız ve hattâ hemen, hemen bütün Meclis bu 
nokta etrafında birleşiyor. 

İkincisi; bünyemize göre usulü idarenin tesisi. 
Fakat bu alelacele ve alelamya olacak bir iş değil
dir. Bunu 1339 bütçesinde nazarı itibara almak üze
re teklif ettik. (Ooo sesleri) Efendiler, mes'eleyi tas
rih edelim. Tasarruf başka, hükümetin teşkilâtını kö
künden değiştirip yeniden yapmak başkadır. Yoksa 
burada alelfevr vereceğimiz karar ile hükümet ku-
racaksak, korkarım ki, o hükümetler, o usulü idare
ler kâğıttan olur. Bir senede bu kadar aşk ile bu 
kadar aşkı idare ile kurulan şekli idareye bakalım. 
Vatanperverlik etrafında hukuk mağsubemizi müda
faa etrafında toplanarak bu heyet arzusu dahilinde 
bir usulü idare kurabilmiş midir ki? Şimdi muntazam 
çalışarak tesisini arzu ettiğimiz idarenin bir kaç ay 
çalışmasını arzu etmekliğimiz çok görülüyor. Üçüncü 
mes'ele; asıl hafi celsede bir karaar raptedilmesi icap 
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eden mes'ele, Şubat maaşı mes'elesidir. Bu bütçede 
mevcuttur ve Meclisçe bir karara raptı lâzımdır. İşte 
encümen sırf açığa çare olarak düşündüğü çareler 
meyanında, bunu da Meclise arzetti. Şimdi Meclis 
durudiraz düşünür, taşınır herhalde bir karara raptı 
lâzımdır. Buna muhalif olan arkadaşlarımız Süleyman 
Sırrı Bey refikimiz gibi, burada esbabı mucibesi ile 
fikrini müdafaa etmelidir. Yoksa burada, bana sual 
ve cevapla bu mes'eleyi halletmenin imkânı yoktur. 
Maksat mes'eleyi cebei hafiyede bir neticeye iktiran 
ettirmektir. Ta ki aleni celsemizde nahoş bir man
zara arzetmiş olmayalım. 

Dördüncü kısım; yine encümenin Vekiller Heyeti 
ile birleştiği bir nokta var. Sulh siyaseti. Ancak bu 
sulh siyaseti hakkında şahsî kanaatim bunun şimdiye 
kadar görülen emsali ile anlaşıldığı veçhile, siyasî 
vesaikle intaç edileceğine kani değilim. Yani yeşil ma
sa başında siyah mürekkeple yazılan kâğıtların payi
dar ve hâdisata tefavvuk edeceğine kani değilim. 

LÛTFİ BEY (Siverek) — Kırmızı mürekkep... 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Onun için 
yeniden asıl yeşillenmekte olan sahralarımızda hâdisa
ta muvaffak olarak hakiki sulhu kanımızla ezebilmek 
için bütün bütçemizi icabedefse daha fazla bir büt
çeyi Müdafaai Milliyeye, harp uğruna tahsiste tehir 
etmeyelim. (Bravo sedaları) 

Bunu söylemekten maksadım itiraz eden olduğu
nu işaret etmek değil. Kararlarımızı, mali siyasetimi
zi tayin etmek içindir. Yani bugün huzurunuzda ta
ayyün eden açığın ne suretle kapatılacağını tespit et
mektir. Nihayet sonuncu meselede İcra Vekilleri He
yetine istikraz için müsaade vermektir. Efendiler hiç 
kimse harici bir istikrazın gayri mümkün olduğunu 
gelip burada iddia edemez. Harici bir istikrazın im
kânsızlığını iddia etmek aşk ve iman ile kurduğumuz 
ve âtisinden emin bulunduğumuz devletimizin bir 
itibarı olmadığını kabul etmek elemektir. Bunu ka
bul etmiyorum, şimdiden ret ediyorum. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Encümenden bir şey 
soracağım. 1337 masrafına ait olmak üzere tertip 
ettiğiniz ve maalesef yanlış da olduğu görülen bu 
cetvelin tetkikatına devam edileceğini encümeni âli
niz tensip ediyor mu, yoksa o fasıllarla gösterilen ve 
henüz müphemiyetten kurtulamayan erkabın başka 
bir nam tahtında deftere kayıt edilerek o suretle o 
faslın kapatılmasiyle ve bu veçhile 1338 senesi büt
çesinin müzakeresine geçilmesini mi tensip ediyordu
nuz? 
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TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Geçen gün 
de arzettiğim veçhile, müzakere haricinde sorulan 
bu sual hakkındaki kanaatimiz 1337 bütçesinin hali
ni olduğu gibi arzettik. Bunu vekayi geçtikten sonra 
tasdik edip bir muvazene kanunu mahiyetinde çı
karmakta büyük bir faide görmüyoruz. Ancak malû
mat alıp İcra Vekilleri Heyetinden 1337'nin muhase
be mazbatasını anlamak lâzımdır. Ancak bu malûmat 
esasına ittibağ ederek varidat ve masarifat dahilinde 
derdesti takdim bulunan 1338 bütçesi kanununun 
müzakeresine geçilmesini teklif ediyoruz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu bahsettiğiniz istik
raz meselesinde memleketin şimendiferleri vesair im-
tiyazat mukabilinde yapılacak istikrazı mı kastedi
yorsunuz? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — İstikraz
dan, devletin siyasi ve iktisadi istiklâlinden hiç bir 
şey feda etmemek şartiyle, memlekette mevcut olan 
gerek serveti (tabiîyemizin ve gerek tesisatı sınaiye-
mizin inkişafı) (1) namına makûl şerait altında yapıla
cak istikrazı kastediyorum. 

TAHSİN BEY (Aydın) — O halde istiklâli siyasi 
için döktüğümüz kan beyhudedir. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim, istikraz mes'elesinden bahsetmek isterim. Verile
cek müsaade ile bütçenin açığını kapamak için bir 
istikraz akdi imkânı hâsıl olduğu gün onun miktarı, 
faizi, şeraiti vesairesini muhtevi bir lâyiha ile He
yeti Celilenize gelmek ve bütün şeraiti Heyeti Celile-
nizle müzakere edip, bu suretle tasdika iktiran et
tikten sonra istikraz aktedilebilır. Hükümet gelip siz
den müsaade almadan başlı başına istikraz aktede-
mez. Hükümet istikraz akdi için bir lâyiha ile Mec
lise müracaat eder. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Hükümet öyle emri 
vakiler hazırlar ki... 

BASRt BEY (Karesi) — Efendiler bu kürsüye 
kuvvei maneviyem kırık olarak çıkıyorum. Çünkü 
Müdafaai Milliye bütçesi bilâmüzakere, bilâmüna-
kaşa kabul edilmek istenildiği zaman, ben sırf usul 
noktai nazarından söz söylemek üzere kürsüye çıkar
ken, Meclisi Muhteremde bulunan bazı zevatın ayak 
patırdıları hakaretine maruz kalmıştım, İzzeti nefse 
malik olan insanlar, bittabi, bu gibi hâdiseleri unu
tamazlar. Mamafih ben de burada bir arkadaşınız 
olmak sıfatiyle, elbette bu hâdiseden müteessir olarak 

(I) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünvcr 
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kanaatlanmt saklamak zilletinde bulunamazdım. O 
halde kanaatlarımı mücmelen söylemek üzere huzuru 
âlinize çıktım. Vaziyeti maliyemiz hakkındaki dert
leri, mütehassıs telâkki ettiğimiz zevat burada erka-
ma, maddelere müstenit elmak suretiyle uzun uza-
dıya ifade ve izah ettiler. Efendiler bütçe açığını ka
patmayı düşünmek bizim için nasıl mühim bir mes'e-, 
le ise, açık olmayanların tahsilini temin etmek de, 
zannederim, o derece mühim bir mes'eledir. Acaba 
açık olmayan erkamın tahakkukuna muvaffakiyet 
hâsıl olabilecek mi? 

BASRt BEY (Karesi) — iki sene için Müdafaai 
Milliyeye yüz milyon liralık bütçe verdik. Tekâlifi 
milliyesi; tekâlifi milliye harioinde angarya suretiyle 
yaptırılan işler - dışarıda kalmak şartiyle - zannede
bilirim ki, biz yüz milyon lira ile eğer hakiki bir ta
sarruf endişesiyle hareket etmiş olsaydık ta Viyana' 
ya giden orduların muvaffakiyetini göstermeye maz-
har olurduk. Bir şey yapamadık. Efendiler; bizi yıkan 
iki şeydir : Gaflet ve gurur. Biz ufak bir muvaffaki
yeti askeriye gösterir göstermez; daha doğrusu çiğ
nenmiş olan temiz topraklarımızdan bir iki karış yer 
istirdadına muvaffak olur olmaz; âdeta bir çılgınlık 
gösteriyoruz. (Bravo sedaları) Bu çılgınlık bir gurur 
tevlit ediyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bravo. An
layan anlasın. 

BASRt BEY (Devamla) — Bu gurur bizim mesai
mizi tatil ediyor. Vâkra millî heyecanları, millî mü
cadeleyi yaşatmak lâzımdır. Fakat millî heyecan baş
ka, millî heyecanın fevkinde âni çılgınlıklar yine 
başkadır. Müdafaai Milliyeyi hakiki muvaffakiyetten 
uzaklaştıran işte bu haleti ruhiyedir. Biz kendi evimi
zin içinde bulunan hırsızları evimizin içinden dışarı
ya attıktan sonra bile öyle gurur sahibi, gurura ma
lik bir millet sıfatiyle, fazla çılgınlıklar yapmaktan 
çekinmeliyiz. Ağır başlı olmalıyız. Ben o vakit de 
söz istedim, fakat maalesef o haleti ruhiye arasında 
hakikati söylemek mümkün değildi. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Dinlemez
ler, dinlemezler... Efendiler, ara sıra huzuru âlinize 
çıktığım zaman tekrar ettiğim bir nokta var : Biz 
de bütçe bozuk değil, teşkilât bozuk değil, hiç bir şey 
bozuk değil. Fakat, zihniyet bozuk, zihniyet bozuk... 
Biz bu milleti maalesef mes'ut edemedik. Müdafaai 
MiHiyemiz mütemadiyen israfat yapmakla beraber, 
Müdafaai Milliye haricinde bulunan devairi tedvir 
eden zevat da bu milleti mes'ut edemedi, edemez, 
edemeyecektir. Çünkü zihniyet bozuktur. Efendiler, 

rica ederim; hükümette, devairde eskiden hatırımızda 
kalan o samimiyetler, o ciddiyetler bugün var mı, 
yok mu? Herkes maddî düşüncelerle hareket ediyor 
ve herkes kendi vazifesine karşı lâyikiyle alâka gös
termiyor. Çünkü zihniyet bozuktur. Arapların bir 
darbı meseli vardır. (Zabıt yırtık olduğundan boş 
bırakıldı) ... değirmenin gürültüsü, şaırtısı işitiliyor. 
Fakat Öğütülen mahsul, un meydanda yok, bir kuru 
gürültü kopuyor. Fakat neticeye bakıyorsunuz, hazır
dan ibarettir. Efendiler; biz bütçe açığını düşünmek
ten ziyade açık olmadığını zan ve farzettiğimiz aksa
mın dahi tahsiline, cibayetine bizi muvaffak edecek 
tarz; tarzı hareket, tarzı idare ne olmak lâzımdır? 
Bunu evvelâ halletmek lâzımdır. Evvelâ bunu temin 
etmelidir. 

Bütçe varidatının açık olmayan aksamının cibaye
tine acaba muvaffak olabilecek mi, yoksa sopalarla 
kovulacak mıyız? Efendiler demin Vâsıf Beyefendi 
erkama müsteniden bazı hakayik söylediler, bende
niz de buna bir şey ilâve edeceğim. Bunu geçen se
ne de söylemiştim. Beş yüz bin liralık kırtasiye ... 
rica ederim ... (Zabıt yırtılmış) liralık banknot yapış-
tırsanız, eseri cedit kâğıtları haline getirirseniz bun
ları doldurmak için bile aylar, seneler lâzım. Ben 
kadroların tanzimi esnasında da burada arzetmiştim, 
biz devairde kadro yaptık, encümenler de bir kad
ro meydana getirdiler. - Bu kadroların ne dereceye 
kadar tatbik edildiğini söylemeyeceğim. - O vakit de 
demiştim efendiler, yalnız kadroların tensikle, mesa-
rifi tenkisle iş bitmez. İdareye sadeleştirin; idareye, 
itimada, ciddiyete, samimiyete müstenit sade bir usu
lü idare planı meydana getiirn. O plâna göre kadro
nuzun tensikına, masarifatınızın tenkisine muvaffak 
olursunuz. Bunu yapmadan, kadroyu tanzim ile ikti
fa etmek bir çarei hal olamaz. Tensikatla memur aza
lır, fakat iş çoğalır, iş eski işin aynıdır. Az memur o 
eski işin aynı olan mesaisinde bile muvaffak olamaz, 
işler terakküm eder, toplanır, esbabı mesaiih o za
man daha fazla müşkülâta maruz kalır. 

Binaenaleyh; evvel emirde; usulleri sadeleştirmek 
usulleri evvelâ tanzim ve tensik etmek, ondan sonra 
vazaifi taksim etmekle kadro tenkisatma başlanmak 
lâzımdı. Devairde hata buradan neşet etmiştir. Böyle 
usulü idareyi, yani muamelâtı kalemiyenin tensikin-
den sonra yapılacak olan kadrolar, sade, basit, bir 
kadro olur. (Zabıt yırtılmış) ... mes'ut edebilir. Fakat 
bu maddî kısmıdır. Bunun gayri maddî kısmı vardır, 
ki bu da zihniyet meselesidir. Bu zihniyet meselesi 
hakkındaki kanaatimi ötedenberi arzettiğim için tek-
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rar etmeyeceğim. Bu zihniyet meselesinin ıslâhatı da i 
birinci derecede lâzımdır. Herhalde halkı sopa ile 
değil ruhu ile idare etmek lâzım, (yüksek sesle) halkı I 
ruhu ile idare etmek lâzımdır efendiler. Bu halkın 
nasrl bir halk olduğunu, bu milletin hangi millet | 
olduğunu; hangi muhitte olduğunu, ne gibi alâika j 
merbut olduğunu düşünerek bünyei içtimaiyesine mu
vafık bir tarzı siyaset tayini lâzım geldiğini düşüne
rek, bünyei içtimaiyesine muvafık ve münaslip bir I 
tarzı siyaset takip etmemiz derecei vücubdadır. Bu I 
olmadıkça emin olun efendiler, ... açık olmayan kıs- I 
mim tahsilde de muvaffak olamayacağız. Muvaffaki
yet imkânı müyesser olamayacak, biz daima bocala- I 
yıp duracağız. Binaenaleyh kafalardan fedakârlık et- I 
meli. Bu millet mutlaka benim kafama göre yürüye- I 
cek fikrini kaldırmalı. Bu millet senin kafana göre 
yürümez, buna imkân yoktur efendiler. 

Efendiler; Kâzım Paşa Balıkesir'de Harekâtı Mil- I 
üyenin başına geçtiği zaman bir çok muvaffakiyetler I 
gösterdi. Bunun sırrı ne idi? Kâzım Paşa geldiği za- I 
man üstünde kıyafeti askeriyesi yoktu; sivil idi. Kâ I 
zım Paşa halk ile beraber yürümek istedi ve halkla I 
beraber daima yürüdü. Öyle tahakküm, darp, durp I 
yapmadı. Yapsaydı biz Kâzım Paşayı Balıkesir'den 
kovardık. Kâzım Paşa işreti menetti ve o vakit sizin I 
men'i müskirat kanununuz yoktu. (Bravo sadaları) I 
Kafadan fedakârlık etmeli efendiler. Kafadan feda
kârlık. Fakat bu işimize gelmezse korkarız ki bu mil
let bizi sopa ile kovacaktır. (Gürültüler) Bu Anadolu I 
toprağında, Anadolu ruhuna aykırı ruhlar yaşayamaz. I 
Bu ruhlar ervahı habise (zabıt yırtılmış) I 

İSMET BEY (Çorum) — Bir tedbiri malî hak
kında söyleyiniz. I 

BASRt BEY (Devamla) — Efendim, tedbiri ma
lî mi? Benim arzettiğim tedbir, tedbir değildir. Ben" 
deniz diyorum ki, bütçe açığını değil kapalı kısmını I 
da tahsile muvaffak olamayacaksınız. Çünkü zihni- I 
yet bozuktur. Bu zihniyet kalkarsa bütçe açığı da I 
kapanacaktır. Millet de bizimle beraberdir, millet de I 
bütün varını sarfa müheyyadır. Yeter ki.milletin ru- I 
hunu anla ve milletin ruhuna göre bir idare teşkil I 
et. Efendiler bizim dertlerimizden biri de; rica ede- I 
rim gücenmeyelim; müteessir olmayalım, bu benim I 
bir kanaatimdir. Söyleyeceğim, biz kendi haddimiz I 
den, hududumuzdan çok fazla kudreti ilmiye ve fik- I 
riye sahibi olduğumuz kanaatına düşüyoruz, yanıldı- I 
ğımız noktalardan birisi de budur. Bu kanaat bizi I 
yanıltıyor. Bir milleti idare edecek ilmî, hakiki düs- I 
turlar ne olduğu noktasını aramak bize gaflet ve- 1 
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riyor. Biz bu düsturlar haricinde keza kafamıza 
göre bir tarzı idare takip etmek istiyoruz. Kurcala
dığımız esbabın en mühimmi de budur efendiler. 
Açric söyleyeyim, bendeniz mebus olmazdan evvel 
ne isem mebus olduktan sonra da yine oyum. Ben 
dünkü Basri ne ise bugün Basri de odjur. Ben, yani 
dünkü Basri bugünkü sıfatı temsiliyeme güvenerek 
kendimde dünkü kudretten fazla, dünkü kudretten 
çok yüksek bir kudreti ilmiye ve fikriye tevehhüm 
edersem, benim bu tevehhüme müstenit olan idarem 
daima hata âluttur. Bizde bir dert vardır : Biz her 
şeyi keza elimize alalım diyoruz. (Zabtın son satın 
yırtılmış) Bugün meselâ, biz daima müstehlik mas
rafları kabul etmiş, müstahsil masrafa yanaşmamış 
bir milletiz. Halbuki bizim en büyük menbaımız müs
tahsil olan kısımdır. Yani bütçenin bilhassa iktisat, 
nafia kısımlarıdır. Hatta maliye kısmıdır. Rica ede
rim, bunu ciddi mevzu yapın. Biz Heyeti Vekileyi 
daima kendi dahilimizden intihap etmek üzere bir 
esas kabul ettik. Çok güzel... Fakat efendiler; sıra 
ile dün Ferid'i düşüren bu Meclis, ki ben de Ferit 
Beyirt en aleyhtarlarındanım, bu bütçeyi bu hale ge
tiren odur. Onun uyutma siyasetidir bu. Dün Ferit 
Beyi deviren bu Meclis yarın Hasan Beyi de devirir. 
O bir gün mütehassıs kim var içimizde, meselâ Re
şat Bey var. iki gün sonra o devrilecek. Üç gün son
ra mütehassıs gibi gördüğümüz, ihtimâl bunlar ha
kikaten mütehassıstır, bu zevat günden güne yıpra-
nacaktır. Heyeti Vekile günden güne zaafa uğraya
caktır. Diğer vekiller hakkındaki mütalâa da aynıdır. 
Biz bir yıpratma siyaseti takip ediyoruz. Bence He
yeti Vekile sandalyasına oturan bir arkadaşımız öl
müştür. O akibeti düşünmek lâzımdır. Sra ile böyle 
Heyeti Vekileyi intihap mahdut bir daire içinde yıp
ratma siyasetidir. Bu siyaset bu milleti daima bocala
maktan hali bırakmayacak. Bu milleti mes'ut ede
cek yolları bulmaya bizi muvaffak edemeyecektir. 
Binaenaleyh dertlerimizden biri de budur. Herhalde 
hamiyet, fedakârlık, ilim, kudreti fikriye vesaire in
hisar altında değildir ve olmamalıdır. Bu milleti se
ven bu milleti ilmî esaslarla, belki daha yüksek (Za
bıtta bir satır yırtılmış) ... belki hariçten de adam
lar vardır. Rica ederim, dahilimizde varsa dahilden, 
hariçten varsa hariçten alalım. Mutaassıp olmaya
lım. Efendiler, rica ederim geçende bir arkadaşım 
teşrih etti. Bu hazaini tabiîyeden neden istifade ede
miyoruz. Çünkü istifade yolunu bilmiyoruz. Binaen
aleyh bu bilgisizlikle bu memleketi yürütmekte ısrar 
etmek hatadır. Herhalde arkadaşlar biz ne kadar yük
sek hayaller peşinde koşarsak koşalım, bütün nazari-
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yeler, bütün düsturlar kendi aramızda dönmekte ve 
harice gitmemektedir. Millet dünkü millettir. Biz bir 
takım nazariyata, bir takım hayalâta müsteniden da
ha yüksek nazariyeler üzerine çalışırken, millet sefa
letler içinde ölmekte, sürünmektedir. Efendiler bir 
milletin bünyei içtimaiyesi nazariyeler; hayallerle de
ğiştirilemez. Biz biraz millete doğru inmek zarureti
ni kendimizde halletmeliyiz. Millet bize ... biz mil
lete inerken ... (Zaptın son satın yırtılmış) bu bir na
zariyedir, bu bir kaidedir. Halbuki biz milletin haki
ki ihtiyaçlarını, biz milletin hakiki seviyesini bilme
yerek dünyanın en yüksek hayal, gayei- mefkure ola
rak tanıdığı bir takım esasları memleketimizde tat-
bika kalkışıyoruz, ki hatanın en büyüğü oradadır. 

NUSRAT EFENDİ (Erzurum) — Sen köy ho
cası olabilir misin? 

BASRİ BEY (Devamla) — Keşke hoca efendi 
köy hocası olabilelim. Ah hani köy hocalığı yapa
cak kudret bende bulunsa. 

Bunu niçin söylüyorum efendiler? Bu bende bir 
derttir. Vekil olduğum için söylüyorum, mütehassıs 
olarak değil, salâhiyettar olarak söylüyorum. Temsili 
salâhiyet. Bu böyle, yoksa eğer mütehassısı olmak 
üzere söylecek icap etseydi ben sittin sene susar
dım. Efendiler, siyaseti dahiliyede arzettiğim nokta
larda bir bozukluk vardır. Siyaseti dahilimizi, mille
tin hakiki seviyesine müstenit bir tarzda ıslah etmek
ten başka bizim için muvaffakiyet imkânı yoktur. 

İstikrazdan bahsettiler. Efendiler, siyaseti harici
yede de, emin olunuz ki, aynı tereddütler, aynı te-
şettütlerimi?:. aynı kararsızlıklar mevcuttur. Rica ede
rim efendiler; siyaseti hariciyede hedefimiz nedir? 
Kâh garba, kâh şarka temayül ediyoruz. Siyaseti ha
riciyede vaziyeti hakikiyemiz nedir? Bunu tayin et
medikçe istikraz aktinin imkânı yoktur. îstikraz akte-
dersek memleketin istiklâline, varlığına, yaşamak 
hakkına hatime çekmiş oluruz. Hükümet siyaseti ha
riciyesini henüz tespit etmemiştir, edememiştir. Ne 
yapmak istiyoruz? Siyasetimiz dünkü gibi midir, yok
sa garbli mi olmak istiyoruz? Rica ederim siyaseti 
hariciyemiz nedir? Siyaseti dahiliyemiz nedir? Bunlar 
halledilmedikçe dahilde muvaffakiyet imkânsız bulun
duğu gibi, haricde de muvaffakiyet imkânsızdır. Bi
zim asıl derdimiz budur. (Ekseriyet kalmadı Reis Bey 
sesleri) 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY — Müzakereye devam edebi
liriz. Karar vermiyoruz. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Mevzuu müzakere hak
kında söyleyeceğim, Efendim, çelsei hafiye mevzuu 

haricinde, gerçi siyaseti umumiyeye dair bütçe mü
zakeresinde her türlü tenkidat, muahezat ... (Zabıtta 
yarım satır yırtılmış) vesaire hakkında istediğimiz ... 
(Zabıtta bir satır yırtılmış) 

Fakat hafi celse mevzuu, zannederim ki, Maliye 
Vekilinin vermiş olduğu izahatla kaimdir. Müspet 
bir karar verebilmek için bu mevzuu takip ve kısaca 
tahlil etmelidir. Kısaca takip ve tahlil etmek lâzım 
gelse derhal mevzuu hallederiz. Maliye VekiK Bey 
müsaade buyurursa kısaca tahlil ve mevzuu arz ede
yim. 

Dediler ki; bir hakikati bedihiye vardır : Bu büt
çe ile bu millet ilânihaye idare edilemez. Yani bence 
bir siyaseti maliye tayinine imkân yoktur. Biz siya
seti maliye ittihaz edemeyiz. Hakikaten gayri kabili 
ricat bir vaziyet, bir de bedihi bir hakikat vardır. Bu 
bedihi hakikat hali malimizin ufacık tahliliyle bu büt
çenin tevzinine imkân olmamasıdır ve bu bütçemin 
tevrnine imkân olmayınca bu Hükümet, bu Devlet 
idare olunamaz. Gayri kabil ricat bir vaziyet ise bu 
da Müdafaai Milliyenin intacıdır. Yani bundan rücua 
imkân yoktur. Şu halde biz hakikat ile zarureti telif 
edecek vaziyeti ihdas ve bunu telif edecek tedbir it
tihaz edilmelidir. Yani siyaseti askeriye için bir mik
yası kudret, bir zaman tayin etmek lâzımdır. 

Ancak siyaseti maliye bu mikyas ve zaman dahi
linde tayin edilmek imkânı vardır. Hali malimizi göz 
önünde bulundurmak için iki usûl vardır, birisi hesabı 
kati olmak; diğeri de encümenlerin tahmini üzerin
de takribi bir rakam göz önüne koymak. Gerçi Şubat 
gayesinde vezne mevcutlariyle devairi hesabiye vez
nelerinde gerek nakden, gerek mahsuben tediyatı iti
bariyle. bir de düyunu mütehakkikasiyle az çok hali 
maliyi göz önünde bulundurmaya imkân vardır. Bir-
buçuk aydan beri Maliye Vekili tahakkukat hesapla
rını alamadı. Bugün vezne mevcutlarını alabilirsek 
(Zaptın son satırı yırtılmış^ düyunu mütehakkıkayı 
almak için müddeti muvakkateyi beklemek lâzımdır. 
İkinci; takribi bir usule müracaat etmek lâzım geldi. 
Bütçenin varidat rakamı 52 milyon liradır. Bizim usul, 
usulü tahsilimize ve bütçe usulündeki tahmin esasatı-
na nazaran r/

( 15 bakaya bırakmak lâzımdır. Şu hal
de 44 milyon liradır. 44 milyon liranın 10 milyon
dan fazlasını mahsuben tediye etmek lâzımdır. Çün
kü vasıtai mübadelemiz öyle malî bir surette devri 
istilzam edecek kadar çok değildir. Şu halde 35 mil
yon liradan ibaret kalır. (44) milyon l<ira takribi mik
tarın 10 milyondan fazlasını mahsübata çıktığımız 
zaman ancak 35 - 36 milyon liralık varidata malik 
olduumuzu görürüz. Buna mukabil 77 milyonlulc tah-
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sisat bütçemiz vardır. Bunun da 10 milyondan fazla
sı belki tahsisat tasarrufatı olabiliyor. Maliye Veki
li Bey 20 milyon lira kadar bütçemizin hakiki açığı 
olacak demiştir. Şu halde 44 milyon lira varidata 
karşı 20 milyon lira açığı zammettiğimiz zaman 64 -
65 milyonluk bir hali mali karşısındayız. Bunu takri
bi ve doğru olarak telakki ettiğimiz zaman 20 mil
yon liralık açığın kapatılması için bütün teşkilâtı 
esasiye ve idariyemizi birer birer (Zabıtta sondan ya
rım satır yırtılmış.) Buna bulacağımız imkân şudur: 
Ya tekâlifi mevcudeye zamaim icra etmek, veyahut 
hariçten istikraz aktetmek, veya yeni bir hâdise ol
mak üzere bir tedeyyün esası kabul etmektir. Bugün 
istikraz imkânı yok. Tekâlifi milliyeye zam imkân
sızdır. Vasıtai mübadelesi tenakuz eden bir memle
ketin varidatına zammetmek imkânı dahi yoktur. Maj 

liye Vekili bu iki imkânsızlığı göz önüne almıştır. 
Sonra bir tedeyyün imkânı kalmıştır. Meselâ -20 mil
yon lira tedeyyün ettik. 1337 senesi için haydi 38 
milyon lira daha vesaireye karşı tedeyyün ettik. 10 
bin lira sermayeli bir tüccarın 10 bin lira borç ile bir 
intifa temin etmesi imkânı var mıdır? Yani bir men
faat elde edebilir mi? Edemez. Sonra, 50' milyon li
ra tedeyyün demek bir çok efradın medarı maketi olan 
erbabı tedavülü tevkif demektir, ki bu da müthiş, milli
lik bir meseledir. Şu halde Heyeti Vekile gelecek bi
ze diyecekki, ben altı ayda, bir senede müdafaai mil-
liyeyi intaç edeceğim. Bizim yapacağımız şey ne ola
caktır? 50 milyon liralık bir tyedeyyün imkânı olup 
olmadığını anlamaktır. Bizim yapacağımız tedeyyün 
tarikile Müdafaai Milliyetin 6 ayda bir senede inta-

REIS — Celse kuşat edilmiştir. 
2. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 

Şubat 1338 maasatının vaktinde edasını temin için 
20 ve Müdafaai Milliye ihtiyacatına sarf olunmak 
üzere 5 milyon lira avans verilmesi hakkındaki tak
riri, 

çına imkân bulursak, bu esası ka'bul edeceğiz. Yok 
Hükümet; hayır ben bunu 6 ayda bir senede yapabi
lirim, benim siyaseti... (Zabıtta yarım satır yırtılmış) 
edeceğim diye bizi ikna edebilecekse o vakit ona gö
re 'bir karar ittihaz edeceğiz. Şu halde bu gün bizlim 
vereceğimiz kararın mevzuu ne olacak? Hükümet ge
lecek diyecek ki, bizim siyaseti askeriyemiz budur. 
İstikraz imkânı yoktur, tekalifi milliyeye zemaim 
imkânı yoktur. Ancak tedeyyün usulü vardır. Bunun 
için de ya altı ay, ya bir senelik idare için bu tedey
yün esasını kabul edelim diyecek. Siyaseti askeriyesi
ni tayin etmeden siyaseti maliyenin tayinine, yani ma
li tedbir ittihazına ve bütçenin tevziine ve bu memle
ketin idaresine imkân yoktur. Hükümet gelip burada 
siyaseti askeriyesini tayin ettiği zaman vereceğimiz 
karar şudur; ya istikraz imkânı. Bundan başka da 
düşünülecek izah edilecek çare yoktur. Yalnız arka
daşlar, bütçenin idari, mali tatbikatında tasarruf ve 
iktisat imkânlarına karşı sun'istimalleriyle istediği ve 
(zabıtta bir buçuk satır eksik) hani hafi celsenin mev
zuu budur. Buna Hükümet izahat vermeden, siyase
tini tayin etmeden daha ziyade müzakere devam ede
me/; kanaatindeyim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bendeniz de 
usûl hakkında söylemek istiyorum. Fakat müsaade 
buyurursanız badelzahir söyleyeyim (Badelzahir ale
nidir sadaları.) 

REİS — Saat bir 'buçukta içtima etmek üzere 
celseyi kapatıyorum. 

İkmci Cetee alenidir. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 4 

REİS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

Ü CELSE 

Saati : 4 

kili Musa Kâzım Efendi 

f Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, bir meselei müstehire şeklinde 
Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin bir takriri 
vardır okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Senei maliyenin hitamına bir hafta kaldığı için 

1337 senesi bütçesini usulüne tevfikan müzakere ve 
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tasdik nfadtieten imkân olmadığı gibi, yekûn itiba
riyle birden tasdiki cihetti terviç eylemekte hilafı ka
nun olduktan başka memleketin zararı mailesini de 
müstelzim olacağından, 1337 senesine ait olmak üze
re, verilmiş olan 20 milyon liralık avansa zamimeten 
Maliye Vekilinin gösterdiği miktar, ki beş milyonluk 
bir avans Çıtası ve bu avansların Meclisi Âlinin *28 Ha
ziran 1337 tarihli kararnamesiyle mukayyet ve 1336 
senesindeki maaşata miktarı azamisini tecavüz etme
mek saatiyle tesviyesine mezuniyet itası için hemen 
bir avans kanunu tanzim buyuruüması ve eldeki lâ
yihanın 1338 senesi bütçe müsveddesi addile esaslı ve 
c?ddı müzakereye geçilmesini arz ve tekÜf eylerim. 

M Şubat 1338 
Gümüşhane Mebusu 

Hasan Fehmi 

2. Şubat maaşları hakkında Muvazene Encüme
ninin teklifi teemmül edilerek müspet veya menfi ka
rara raptı içlin bu mevzuun dahi hafi celsede tenvir 
edilmesi kabulü ciheti terviç buyurulduğu takdirde 
kabulü katisinin alenen icrası. 

REİS— Hasan Fehmi Bey izahat verecek misiniz? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
Heyeti Celifenize bir defa vaki olan beyanatımda bu 
noktayı izah etmiştim. Takriri de lüzumu kadar, va
zıh yazdığımı zannediyorum. Malumu âliniz elimiz
deki bütçede tahsisatı yekûn itibariyle toptan olarak 
kabul ve tasdik etmiş olsak, devairi mülkiye hide-
matı umumiyesi için 31 milyon yüz küsur bin lira
lık bir bütçedir, Müdafaai Milliye hariç olmak üzere. 
Halbuki devairi mülkiyede hidematı umumiye için 
şimdiye kadar verdiğimiz avansların -yekûnu umu
misi 20 milyon liradıf. Geçen Maliye Vekili izahatta 
bulunurken dediîerki; her ne kadar Muvazene Encü
menince tespit edilen bütçelerin yekûnu umumisi 32 
milyona takarrüp ediyorsa da alınan avanslara ilâve
ten nihayet beş milyon liralık daha tahsisat olursa 
Şubat nihayetine kadar 1337 senesinde tahakkuk eden 
hidematı umumiyeye mukabil istihkakı tesviyeye im
kânı maddi hâsıl olur. Bu itibarla bir kere altı mil
yon küsur lirayı lüzumsuz bir tahsisat vermiş olma
yız, hasru kasrederiz. Yani yirmi beşe baliğ oluyor. 
Beş milyon daha. 

îkincİsi; toptan tasdik etmek gibi muhalifi kanun 
bir iş yapmış olmayız. 

Üçüncüsü; bütçeyi toptan tasdik etmektense bütçe 
hakkında cari olan usul ve kavanini. yani hukuku 
müktesebenin sene nihayetinde, sene iptidasından iti
baren zamaim maaşlarının tesviyesine imkânı kanu

niyi setbetmiş oluruz, bırakmayız. Bu da tasarrufu 
temin eder. Evvelâ 6 milyon tahsisat farkı vardır. 
Bunu kazanmış olacağız. İkincisi; fasıl fasıl müza
kere edip maddede mümkünsüz olan bir şeyi avansla 
kapatmış olacağız. Bunun toptan tasdiki dahi varidi 
hatır olmuş olsa, hilafı kanun bir şey yapmakta ve 
birmettice altı milyon liralık fazla bir tahsisatı bütçe 
İle kabul etmektense 1337'nin hesabatınt kapatmak 
ve bu eldeki lâyihayı 38 müsveddesi olarak müzake
resine devam etmekliğimiz lâzım gelir. Bendenizin 
maruzatım budur. (Muvafık sesleri) Yalnız müsaade
nizle, ikinci bir kısım vardır ki bu kısımda okunduğu 
vakit arz edeyim. Bu da Muvazenei Maliye Encümeni 
Şubat maaşlarının bütçe açığı karşılığı olmak üzere 
tevkifi için bir teklifte bulunuyor. Bendeniz bunu ay
rı bir fıkra olarak yazdım. Meclisi ÂH hafi celsesinde 
bir karar vevrirse, bunu müzakere etsin. Eğer müs
pet karar verirse aleni- celsede müzakeresini yaparız. 
Eğer müspet karar vermeyecek olursa münakaşasına 
geçmiş olmayız. Bu olur mu, olmaz mı diye esas büt
çenin şekli müzakeresi taayyün etsin de, ondan sonra 
müzakeratımıza devam ederiz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bu mealde 
takrirler de vardır. Lütfen onlar da okunsun. 

REŞAD BEY (Muvazenei Maliye Encümeni Re
isi) (Saruhan) — Efendim 1336 - 1337 bütçesi hak
kında Meclisi Âlinize bazı maruzatta bulunacaktım. 
Bütçeye taliki münasebetiyle ahiren bazı devairden 
aldığımız hesaplardan dolayı heyeti umumiyesi itiba
riyle yeniden bir nazarı tetkikten geçirmek icap etti. 
Bundan dolayı bu maruzatımı başka celseye bırakmak 
zaruretinde bulundum, 

Salâhaddin Beyefendinin geçen gün temenni ettik
leri bendeniz tarafından heyeti âliyeye arzını tavsiye 
buyurdukları malûmat bu idi. 

Şimdi Hasan Beyefendinin takrirlerinde beş mil
yon lira 1337 bütçesi hesabına avans vermek suretiyle 
1337 bütçesinin ve müzakeresinin kapatılmasına lü
zum görüyorlar. Benden'izce ne devairi mülkiye hesa
bına ve ne de devairi askeriye hesabına on para tah
sisat vermeye ihtiyaç yoktur. Bunun müfredatı hak
kında arz edeceğim hususatı bazı cihetlerde muhtacı 
tetkik gördüğüm erkâmın celbine talikan, şimdilik mü-
saadenüzi rica edeceğim ve başka noktai nazardan 
tahsisat itası lâzım olmadığını arz edeceğim. Müsaade 
buyurursanız bu bapta bir not kaleme almıştım. Bunu 
arz edeyim, heyeti âliyenize. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey 
tenvir için bir şey arz edeceğim, Efendim bendeniz 
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beş milyonu teklif suretinde arz etmedim. Yani lü
zum varsa bir avans kanunu ile kapansın dedim. 
Tdklifimi Meclisi Âli kabul ettiği takdirde tabii avans 
kanununu tanzim edecek olan Muvazenei Maliye En
cümenidir. Encümen beş milyon mu verir, hiç mi ver
mez, lüzum yok mu der; bu encümene aittir. Bende
niz esas mes'elenin şeklini arz etmek istedim. Beş 
milyon lirayı miktar olarak Meclisi Âliye arz etme
dim. 1 0 - 1 2 milyon lira bütçedeki fazla tahsisata 
mukabil beş milyonla iktifa edeceğini Maliye Veki
linden işitince bu teklifi yaptım. Madem bununla ka
panıyor. Ne için 12 milyonu vereyim diyerek bunu 
kayıt ettim. O halde aramızda ihtilâfı nazar yoktur. 

REŞAD BEY (Devamla) — 1336 bütçesinin ikti
sap ettiği vaziyete dair lâyihamıza zeyil olarak tak
dim ettiğimiz mazbataya ait cetvel hakkında, demin 
arz ettiğim gibi, başkaca arzı izahat edeceğim. Yal
nız 1337... (Zabıt noksan ve orada müdahale olduğu 
anlaşılıyor.) 

REŞAD BEY (Devamla) — Vekiller Heyetine beş 
milyon liralık avans itası lüzumuna dair Hasan Fehmi 
Beyefendinin takdim ettiği takrir üzerine bazı haka-
yi'ki arz etmek isterim. Hükümete ne devairi aske
riye, ne de devairi mülkiye için beş para tahsisat ver
meye lüzum yoktur. Bu hususu hesap ve erkâma 
müstenit delail ile arz edeceğim. Salâhaddin Beyefen
di biraderimizin tarafından heyeti aliyenîze arzına lü
zum gösterdiği hesap da budur Son defa alınan bazı 
hesaplar üzerine bu bapta yeniden tetkikatta bulun
mak ve hesabın bir iki yerini tadil ve tashih etmek 
icap ettiğinden, bunu başka bir celsede arz etmek 
üzere, müdafaai milliye ve devairi askeriye muhassa-
sat ve hesabatı hakkında tuttuğum şu notu müsaade 
buyurursanız arz edeyim. Bu maruzatım, aynı zaman
da, ümit ederim ki, şu müza'keratımızı da amelî bir 
sahaya irca ile işin mümkün mertebe kısa ve kafi bir 
surette intacına da hizmet edecektir. Maruzatım bu
dur : 

Masarif bütçemizin en mühim kısmı en ağır bârı
nı teşkil eden müdafaai milliye masarifatıdır. 1337 
senesi için sene iptidalarında 44 milyon lira olarak 
kabul ettiğimiz muhassasatı askeriye, masarifi umu-
miyemizin r/c 57,12*sini; zahirde 46 milyon liradan 
ibaret görünen varidatı daimei umumiyemize nispet
lerde c/c 98,81'iini teşkil etmektedir. Diğer bütün de
vairi mülkiyeye kalan 33 165 341 liralık tahsisat ise 
mesarifi umumiyemize nispetle c/c 42,88; varidatımıza 
nispetle de % 71,95'ten ibarettir. Her kısım tahsisa
tın tevhidi ile umum varidatımıza nispeti halinde büt

çemizin % 67,75'i karşılıksız kalmaktadır. Bu itibarla 
bizde bütçe demek, muhassesatı askeriyeyi tanzim ve 
temin etinök demdktir. Bundan dolayı bendeniz de 
bütçenin ruhunu, işin en mühim noktasını bunda gö-

. rüyor ve bilhassa hesabat ve muamelâtı askeriyeyi ıs
lah mecburiyeti kafiyesinde bulunduğumuza hükme
diyorum. Bunun son ve pek elim bir nişanesini biraz 
aşağıda arz edeceğim. Devairi askeriye, yani bahriye, 
Müdafaai Milliyet ve askeri fabrikalar daireleri için 
arz eylediğim işbu 44 milyon liralık tahsisatta mali
yenin hesabına göre 6 milyon; Müdafaai Milliyenin 
üçüncü defa ve en çok ve kafi diye verdiği hesabına 
göre 12,5 milyon; mezunen ve memuren mülhakata 
çıkmış ve tekâlüfü milliye işlerini yakından takip et
miş olan birçok rüfekatımızın da malumat ve meşhu-
datına müstenit tahminlere göre de 15 ve daha ziyade 
milyon liralara baliğ olan tefkâlifi milliye bu hesap
tan hariçtir. 

Keza; geçen sene Meclisi Âlice resen verilen 2 
milyon lira avans ile Müdafaai Milliyece başkaca is
tenilen 8 veya 10 milyon liralık tahsisatı munzama 
dahi hariçtir. Bunlarla beraber Müdafaai Milliyenin 
mecmu mesarifi en dûn olan hesaplara göre : 
Bidayeten verilen 44 milyon lira 
Daha az bedel ve kıymötleri havi olan 
Maliye hesabına göre tekâlifi milliye-
den 6 » » 
Meclisi Âlice resen verilen avanstan 2 » » 
Müdafaai Milliyece bunlardan hariç ve 
munzam tahsisat olarak icraen talep 
edilmekte olan 8 » ». 

iki cemVn 60 

Milyon liradır. 
îşbu 60 mliyon liralık tahsisat bugünkü vaziyet ve 

bugünkü ahvali fevkalâde içinde hiç bir suretle 40, 45 
milyon lirayı geçemeyeceği muhakkak olan varidatı 
daimei mevcudemizİn takriben bir buçuk: mislim' teş
kil etmektedir. Tabiri diğerle, Müdafaai Milliye me-
sarifirtin sülüsü ile bütün devair mülkiye masarifini 
teşkil etmekte olan 53 milyon lira, mevcut varidatı
mıza nispetle karşılıksız kalmaktadır. Sarfına cevaz 
verdiğimiz ve vereceğimiz tahsisat itibariyle işin te
zahür eden safhası budur. İhtimal sarf ve istimali ci
heti ile de vaziyet böyledir. 

Yani tahsisatı munzama talebin delaletiyle ifade 
ve iddia edilmekte olduğu gibi, Müdafaai Milliye büt
çesinde hakikaten tahsisat kalmamıştır. Fakat velev 
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zaman ve muhasibi mesuller itibariyle nakıs, hattâ 
hesap itibariyle müzebzep de olsa elimizde medan 
istinat ve ihtiyaç yegâne vesika kuyudu maliyedir. 
Mevcut altmışdört livamızdan yirmidördü hariç ol
mak üzere, maliyeden alınan dokuz aylık hesaba na
zaran ilk defa verilen 44 milyon liralık tahsisatı as
keriyeye mukabil : 
39 560 098 Liralık havale verilmiş ve bu havalelere 
mukabil dahi 
21 814 098 Liralık masraf tahakkuk ettirilmiştir. Bu 
tahkikattan ancak 
16 295 162 Liralık masraf tediye edilmiş ve 
5 518 936 Liralık da düyun kalmıştır. Şu halde bu

gün tahakkuk etmiş görünen 21 814 098 liralık mas
rafa nazaran elde; 22 345 960 liralık tahsisat baki
yesi vardır. Henüz elde edilmeyen bir şey varsa o da 
hesaptır. Yani bidayeten şu 44 milyon liraya muka
bil bugüne kadar ne sarf edilmiş ve ne kalmış; buna 
dair tam ve sahih bir hesabın elde bulunmasıdır. 
Çünkü tahakkuk eden masrafa göre elde 22 milyon 
üçyüz küsur bin lira bakiye var iken yeniden sekiz, 
on milyon liralık tahsisatı munzama isteniliyor ve bu 
tahsisatı munzama bidayette, yani bundan bir. bir-
buçük ay kadar evvel, tekâlifi milliye hariç olmak 
üzere, 35 milyon raddesinde iken muvazene encüme
nince şayanı istiksar ad ile hesap talebinde israr edil
diğinde bu bapta encümenden takdim olunan maz
batalar Heyeti Âliyeriizde okunmamış olmakla bera
ber tahsisatı munzama talepleri de gevşemiş ve niha
yet miktarı bugün on milyon liraya tenezzül etmiştir. 
Şu 35 milyon liradan başlayan talep on milyon lira
ya nasıl tenezzül ediyor? İşte hesabatı askeriyedeki 
son ve elim bir nişane budur. Şimdi acaba tahakku-
kata göre tahsisattan bakaya görülen bu 22 milyon 
lira hakikatta henüz sarf ve istimal edilmemiş, bir 
bakiye midir acaba? Tekâlifi milliyenin bazı rüfeka-
mızca izam edilen yekûn miktarına göre iht'iyacatın 
kısmı mühimini , bundan temin edilip de bugünkü ba
kiye, mezkûr 22 milyon liradan çok yüksek bir mik
tarda mıdır? Yoksa böyle bir bakiye kalmamış da, 
istediği gibi hakikaten on veya daha fazla yani bir, 
birbuçuk ay evvel istenmekte olduğu gibi 30, 35 mil
yon liralık tahsisatı munzamaya ihtiyaç mı vardır? 
Bu muammayı amik ve dakik ve pek ciddî bir he
sap halledecektir. Şimdi bu keşmekeşin ve bu tezeb-
zübün önünü almak için Müdafaai Milliyeden tah
sisat ve tediyata dair seri ve kafi bir hesap aranılmak 
aynı zamanda harekât ve ihtiyacatı harbiyeye sekte 
gelmemek üzere tasvip buyururlarsa şu tedabiri de 
İttihaz etmek lâzımdır : 

1. Evvelâ, mazbaltai umurrüyemiz ile zeylinde de 
arz eylediğimiz veçhile, bu hayatî istiklâl mücadele 
«tizde 1338 senei maliyesi içinde dahi bütün mesai
mizin, - kâffei hîdematta tasarrufatı ve hesabatı te
min şartiyîe - Müdafaai Milliye emri ehemmine 
hasrı t 

2. Muvazenei Maliye Encümeninin 21 Kânunu
evvel 1337 tarihindeki içtimaında müttefikan kabul 
ve Müdafaai Milliye Vekâleti ile Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinden rica edilmiş bir karar veçhile 
ve» hatta bilmünasebe mevzuubaihis olduğu zamanda 
Harp Encümenince de tasvip buyurulmuş olduğu üzere 
müdafai milliye bütçesini hali hazıra göre tertip 
etmek ve gayemizin husulüne kadar gjriştigliırıiz bu ci
dalden dolayı tahaddüs edecek fevkalâde mesarıfı 
tahsisat fevkalâde suretinde vermek; tabSÜr diğer, fci 
Hükümeti maliyemizin vaıfıdıaıti adiyesilee, sarfiyatı 
aÜiyesini biran eve! tevazün ettirmek lâzımdır ve ih
tida aranacak şey âdi bütçenin tevazünüdür. Mali si
yaset ve itibarımız da bize bunu emretmektedir. Ta-
ki; ihtiyacaıtı fevkalademüzim, fevkalâde olarak yapa
cağımız fedakârlıklarımızı varidatı adliyemizden te
darik etmek mecburiyetfi'ni his etaıiiyelirrt. Fevkalâde 
ihyacat ve fevkalâde masraflar, fevkalâde bütçelerle 
yani fevkalâde varidat ile tedarik olunur. Bu da baş
lıca zamana ve kabiliyeti icrafıyesine göre dahili veya 
harici istikrazlardır. 

3. 1337 senesi devaiiri mülkiye bütçeleri' için en
cümenimizin tespit eyledıiği bu 1338 senesi içinde Ve
killer Heyetinin istediği tahsisat - hemen yekdiğerfcne 
müsavi bir derece ile - 32 milyon lira raddesinde oldu
ğuna göre, Müdafai Milliye için 1338 senesinde aza
mi on, on iki milyon liralık bir adi bütçe kabul eyle
diğimiz takdirde bütün, dünyaya mütevazin bîir bütçe 
göstermiş oluruz. İstanbul Harbiye Nezaretinin bile 
bütün harb seneierindekıi âdi bütçesi bile 6 milyon 
liradan ibaretti. 

4. Bu tetbir ile beraber 1338 senesinin fevkalâ
de bütçesini, velev zahiri olsun, mümkün olduğu 
kadar az göstermek ve ıbu cidali azim önündeki az
mimizi ve kabiliyeti tehammüHyernizi bütçemiz üe 
de isbat etmek üzere dahili bir rmıamelei maüye ve 
hesabiye olan şu hususu maliye ve Müdafai Milliye 
Vekâletlertince tatbikina mezuniyet vermelidir. 1337 
senesinin dokuz aylık hesabını havi cetveli mahsusda 
Müdafai Milliye bütçesinden havalesi verildiği görü
len 39 560 000 liradan pek mühim bir kısmının 
garp cebhemıizin ihtiyacatı içüm 1337 senei maliye
sinin ilk dört ayı zarfında Karahisar, Kütahya, Es-
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kişehttr v« Bilecik livaları mal sandıklarınla verilmiş 
ve bu hjaValattan gayri ez sarf (kaldığı halde, işgal 
sebebile alelusul tenkis muameleleri yapılamamış 
mühüm miktarda tahsisat olsa gerek. Maliye Vekâ
letimden aldığım son bir hesaba nazaran bu tahslisat 
yedi milyon lira gftbi mühim bir nn/iktara baliğ ol-
ımalkltaldiT. Havalesi verildiği imailum ve faikat (işgal 
doKayısöıe suıreti sarf ve lisltimafli meçhul bu kabil tah
sisat varsa bu mikıtaıriıarınMi tayinli ite biç sarf edil,-. 
mam'iş gfibii Maliye ve Müdafaii Miliye Vekâletince 
ihavaleleniridan tenkis ve maddöi âtiye veçhile 1338 se-
neslinıde yeniden sarf ve istimale sa*ih bir halle getiril-
ımesli ve haltta bu havalîıeelırden mezkûr Üvateroa te
diye ediffldiği iher hangi bir suretle malumu aksamım 
ımasarıf varsa 'bile, bunun âbide başkaca hesabı gö-
rüHmek şarbile harb yüzünden maddi ve manevi du
çar ola geDdliğimiz zayiatı elime meyanına kallbi müm-
Ikündür. 

5. ',Müdafaa Milliyenin 1337 senesi için tahsisatı 
munzama talebinde istinat ettiği mülâhazatı ve hesa-
batı her ne olursa olsun, yani 1337 bütçesinden ve-
tfilen havalelere göre bütçede tahsisat kalmadığı doğru 
addedilse bile, bînnetice bu havalenamelerden az 
veya çok bir kısmının her halde istimal edilemiye-
rek kalacağı muhakkaktır. Sene ve devrei hesabiye 
nihayetlerinde - kanunen liecelilibtal tenkis edilecek 
olan'bu havalenameler muhteviyatı fevkalâde tahsisat 
olarak 1338 senei maliyesine devir 'ile istimal edil
mek, 1338 senesi için verilecek tahsisatı fevkalâdeden 
mahsubu icra olunmak üzere maddei kanuniyenin tas
diki ve bu suretle kabili devir ne miktar tahsisat bu
lunduğunun maliye ve Müdafaii Milliye Vekâletlerinin 
müşterek tezkeresile nihayet iki aya kadar Meclise 
bildirilmesi. Bu kanunen ve müsalemeten icrası müm
kün ve münlasib olan hususattartdır. Bu babda tetvin 
edilecek maddei kanuniye şundan ibarettir: (Bahriye, 
Müdafai Mitliye ve askeri fabrikalar 1337 senesi 
muhassesaıtı umumiyesinden senei maliye nihayetine 
kadar sarf olunamayan kısım 1338 senei maliyesine 
devrile bu dairelerin fevkalâde mühassesatı olarak 
sarf olunabilir. 

6. İşbu dördüncü ve beşinci maddelerdeki he-
sablar ile ikindi madde arz olunan hazeri ve seferi 
kadroları havi bütçeler Müdafaii Milliye bütçesi tet
kik heyetile muvazene encümenlerinin takdir ve tas-
bibleri veçhile huzuru âlinize gelinceye kadar harekât 
ve ihtiyacat harbiyeye sekrte vermiiyecek bir tetbirin 
ittihazı da vecibedendir. Binaenaleyh bunun için de yi
ne bakiyesi 1338 senei maliyesin devrile bu suretle 

hem 1337 hem de 1338 seneleri ihtiyacaitı fevkala
desine mukabil istimal edilmek ve kezalik seferi kad
rolarını • havi gelecek fevkalâde bütçeden mahsuıb 
olunmak şartlarile Müdafaai MiMiyeye en hakiki ve 
kafi ihtiyacı ne ise bunun tayini ile fevkalâde tah
sisat addedilerek bu mahiyette ita eylemelidir. Şu ma
ruzatımla Müdafaii Milliyenin 1337 senesi tahsisatı 
munzama talep ve tesbitterile 1338 senesi âdi ve fev
kalâde bütçe meseleleri hal edilmiş olur kanaa/tın-
dayım. Devairi Mülkiyenlin 1337 ve 1338 seneleri büt
çelerine gelince; 1338 varidat bütçesine bilmürtaısi-
be, yukarıda da arz olunduğu veçhile, bu bütçeler 
yekûn - ve hatta fasıl ve mevat - itibarile hemen 1337 
derecesinde olmak üzere kamilen gelmiştir. Encümenin 
1337 senesi için arz eylediği varidat bütçesile 1338 
senesi için hükümete gelen varidat bütçesi de farksız 
gibidir. Binaenaleyh varidat itfibarile de hali malimiz 
az çok taayyün etmiştir. Şu halde Müdafaii Milliye
nin 1338 senesi âdi ve fevkalade bütçelerinin vürudu-
na intizar editmeksizlin 1338 senesfi devairi mülkiye 
bütçelerinin tetkiki ne başlamakta hiç bir mani görül
memektedir. 1337 de devairi mülkiye için muvazene 
encümeni : 

31 222 879 lirası tahsisatı esasiye ve 
1 942 462 lirası tahsisat munzama olmak üzere 

cem'an 
33 165 341 lira tahsisat kabul etmiştir. 

Vekiller Heyeti 1338 senesi için 1337 tahsisatı 
umumiyesinden 892 416 lira noksan ve 1337 tahsisatı 
esasiyesinden 1 050 046 lira fazla olmak üzere 
32 272 925 lira radd: iade tahsisat talep etmektedir. 
Hak ve hidemat itibarile bu tahsisat muhtacı tadil 
olunabilir. Fakat idarei devlet ve memleket itibarice 
kabili tenkis değildir. Binaenaleyh, işbu 1338 bütçe
lerinin 1337 için tab ve tevzi olunan bütçelere göre 
doğrudan doğruya heyeti celilece tetkikatına hemen 
başlanılması ve lâzımülicra tadilâtın heyeti celilece 
icrasını rica ederim. 

Senesi hitam bulan işbu 1337 bütçesine gelince; 
bu ne bütçe, ne de hesabı kat'i kanunudur. Şimdi 
usuli veya kanuni diye bazı kuyuda bağlanarak bu
nun fasıl, fasıl müzakeresine kıyam etmek manasız 
ve faidesiz olduğu kadar beceriksizliğimize atfedile
cek gülünç hallerdendir. Muvakkat ve umumî bütçe-
3er hakkındaki teamüllerimize ve mevzuatı kanun i-
yemize rağmen avans namı tahtında bütün devair 
için topdan bir tahsisat kabul etmekle biz bütün bu 
usulleri ve kanuni kayıtları vaktile bir tarafa attık, 
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Şu halde 1337 senesi mesarifi yalnız 1337 senesine 
mahsus olmak üzere hesabı kat'i halinde tasdik edil
mek için (Muvazenei umumiyei devlete dahil buiu-
nan devairin 1337 senei maliyesi umum mesarifi 
adiyesi için merbut cetvel mucibince şimdiye kadar 
•kavaiMni mahsusa ile verilmiş olan »tahsisat 68 743 520 
liradan ibarettir). Yolunda bir maddei kanuniye ted
vin etmek kâfidir. Zaten şimdiye kadar muhtelif ta
rihli 26 kıt'a kanun jle Vekilıler Heyetine gerek avans 
suretile ve gerek daire fasıl ve madde iraesile ve her 
hakle hat ve hudut tayini ile verdiğimiz tahsisat 
68 743 520 liradır. Zeyle merbut cetvele ve Maliye 
Vekili Hasan Beyefendinin izahatına göre bu bütçe
de azim tasarruflar vardır. Gerçi bunlar hakikatta 
tasarruf değildir. Yani tasarruf edilmekten ziyade, 
bir çok sebeplerle bütçedeki ve idari muamelâtımız' 
daki keşmekeşler sebebile istimaline vakit ve imkân 
bulunamamasından ileri gelmiş lâzımüliptâl tahsisat
tan ibarettir. 

Mamafi her ne de olsa bugün tasarruf namı tah
tında her halde bir tahsisat vardır. Bu itibarla 1337 
için şimdiye 'kadar 'tasdik olunan 68 743 520 liradan 
devairi mülkiyeye ait olan 24 kalem ve kanunda 
22 583 462 lira ile yalnız 15 günü kalan 1337 senei 
maliyesini teşyi etmek mümkün olacaktır. Bundan 
dört ay evvel devairi mülkiye için istenilen 5 milyon 
lirabk avansın da bir daha talep ve takip edilmemiş 
olmasına göre, Maliye Vekili arkadaşımızın ifadatını 
vukuatt sarfiye ve kaydiye dahi isbat ediyor demek
tir. 

Hülâsa: Şu maruzatımın isabeti ve müzakeratı 
ameli ve müsmir bir neticeye sevkedeceği Heyeti Ce
milece kabul buyurulduğu takdirde, bütçe hidemat ve 
safhatma ait olarak gerek Vekiller Heyetinin, gerek 
muvazene encümeninin bütçe ve mazbataları ile arz 
eylediği teklif at üzerindeki bütün münakaşat ve mu-
ahezata 1338 bütçesinin tedkikına geçilmek münase
betime fırsatı bittabi fevt olmıyacak olan hafi veya 
aleni celselerimizde icabı kadar devam olunmak üze
re ihzar ve takdimi Muvazene Encümenince tahhüt 
olunan 1338 muvazene kanununun tanzimine müsaa
de buyurmanızı müsalemet namına rica ederim. 

Bu münasebetle vekayii maziyemize, tarihi mali
mize ait olup Hükümeti milliyemizce kat'iyen tecviz 
edilmiyecek olan ahır bir hakikati kemali saffet ve 
samimiyetle arz edeceğim. Bütün kadrosu hemen 
umumiyetle tahsil görmüş ve daima fen ve riyaziyat 
ile iştigal etmekte bulunmuş olan Erkânı Harbiyei 
Umum iyemiz ve müdafaai mili iyemiz ve ordularımız 

erkânı gerek ayniyat ve gerek naikdiyatın ahz ve sarf 
ve hıfzında neticeyi her zaman için gösterebilecek 
mazbut, muntazam bir usul hesabiye tesis etmelidir
ler. Hukuku millete teallûk eden bu mühim vazifeyi 
şimdiye kadar üzerine mal eden bulunmamışdır. İs
tanbul Harbiye nezareti nizamı cedidin teşkilinden 
beri, hatta hali hazırda bile hiç bir sene bu millete 
muntazam bir hesap vermemiştir. 

İlânı meşrutiyetten sonra bile 1326 senesi ile kıs
men seferberiiksiz geçen 1327 ve 1328 senelerine ait 
tekmil Nazaretlerin hesabı umumileri ve hesabı kati 
kanunlarını istanbul Maliye Nazareti ve* Divanı Mu
hasebatı bütün dünyaya neşretmiş olduğu halde, bun
ların içinde Harbiye Nazaretinin hesaplan yoktur. 
Bunlar zahirde görülmiyen, fakat hakikatte itibarı 
malimizi bütün sadmelere uğratan sebepler meyanın-
da addedilebilir. Binlerce tahsili âli görmüş, mukte
dir ve metefekkir zabıtan ve ümeramizden müteşek
kiri bulunan ordumuz, pek ufak bir himmetini tanzim 
ve ifayı hesaba ve mümkün olan tasarrufa hasrettiği 
dakikada en kavî ve en mütecaviz düşmanları mu-
hayyürülukul planlarıyla kılınana râm ettiği gibi. ya
nılmak bilmiyen niyazi kalemi ile derhal ve itibarı 
malimize büyük bir vüsat ve emniyet bahşedeceği 
muhakkaktır. Bendeniz bu himmeti mazlum milleti
miz namına alâkadar bilcümle rüesamızdan istirham 
ederim. Bilhassa genlerindeki masrafları, hesapsız, 
insafsız unsurları bilâ aman tard ve teşhir edilsin. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Beyefendi 
bir sualim vardır. Muvazenei Maliye Encümeni Re
isi Bey muaveneti hariciye faslından üç milyon lira 
muvazeneye ithal edildiği soyuyor. Halbuki bu öyle 
değildir. 

REŞAT BEY (Muvazenei Maliye Encümeni Reisi) 
(Saruhan) — Efendim, üç milyon 168 bin liradır. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Efendim, Beş 
milyon 600 bin liradır. 

REŞAT BEY (Muvazenei Maliye Encümeni Reisi) 
(Saruhan) — Hatta bir kısmı 650, bir kısmı 750 ku
ruş üzerinden oîmak üzere parası parasına olmak 
üzere 3 168 000 liradır. Bunu varidat bütçemizde hi-
dematı muayyene mukabili teberruat nam faslına 
geçirdik. 3-168 000 liradır efendim. Bizim aklığımız 
hesap bu suretledir. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Aman efendim, 
7 milyon 500 bin altın rubledir. Yani bu hesaba bu 
suretle geçiyor. 

REŞAT BEY (Muvazenei Maliye Encümeni Reisi) 
(Saruhan) — İhtimal ki, yeni bir hesap almışlardır. 
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SALİH EFENDİ (Devamla) — Bu seneki hesap
lar başkadır. 5 milyon 625 bin liradır ve bu böyle
dir efendim. İşinizde bir yanlışlık görülüyor, bunu 
aramalısınız. Maliye Vekâletinden aldığım kayde is
tinat ediyorum ve Heyeti Umumiyede size bir ihbar 
kabilinden soyuyorum; (Takrir ver sadaları). (Mali
ye Vekili izahat yersin sesleri). 

REŞAT BEY (Muvazeriei Maliye Encümeni Reisi) 
(Saruhan) —Beyefendiler, hülasai mütalaatım, 1337 
bütçesini fasıl fasıl, madde, madde müzakere edil
mesini bendeniz de bMÜizum görüyorum. Okuduğum 
nokta, arzettiğfm gibi, bu gibi, taamüHerimizi, mev
zuatı kanuniyemizi 'bir tarafa koyarak bütün devair 
namına toptan bir tahsisat kabul edip Hükümete tev
di etmekle bu usulleri bertaraf etmişiz. Böyle şura
da üç beş günü kalan 1337 bütçemizi için senesi gel
meden verilen olduğu gibi, bütün merasimi kanunıi-
ye ve usule tabi tutulması zaittir. Zaten bir kısım 
mülhak bütçe ile idare olunan devairi mülkiye için 
de ne 1336Ma ve ne de 1337'de bir şey kalmadı. Mu-
vazenei Malîye encümeninin bunlar hakkında bir ka
rarı vardır. Böyle bütçesi kuvvetle gehniyen ve tet
kik editemiyen devair hesabatı için hesabı katı iste
miştir. 

Binaenaleyh 1337 muvazenei umumiyesi içinde 
şimdiye kadar vermiş olduğumuz gerek devairi mül
kiye ve gerek askerîye tahsisatı bugünkü ihtiyaca be-
lâğan mabelağ kâfidir. Bunu tasdik ederiz, geçeriz. 
Miadı Kanunisi zarfında hesabı katisini vermeğe her 
Vekil mükelef olur, taahhüt eder ve şimdiden hesa
bı katisini takip ederek getirir ve Heyeti Âliyenize 
onU tasdik ettirir. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Verme
diği takdirde ne olacak? 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Böyle sui fetimatti bir 
bütçeyi tasdika ne lüzum var? Tasdik etmeyiz. 

REŞAT BEY (Devamla) — 1338 bütçesıini şu eli
mizde bulunan 1337 bütçesine göre şimdiden Heyeti 
Umumiyece tetkike başlamazsak aynı hal 1338 için 
de varittir. 1338 bütçesini şubat gayesinde tasdika 
mecbur kalacağız. Bütün rüfekamızın tenkidatı, mü-
talaatı, münakaşatı ne ise 1338 bütçesinin tetkikına 
başlamak itibarıla tabii icabı veçhile; gerek alenî ve 
gerek hafi müzakeremize devam ederiz. Bendenizin 
Heyeti Âlryenizden istirham efiiğim 1337 bütçesidir. 
Kâinata karşı gülünç bir mevkide kalıyoruz. Sene
nin son günü sarfedildikten sonra tasdik etmek abes
tir, 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Tasdika mahal yok
tur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bendeniz 
takririndekıi beş milyon liranın tasrihini rica ediyo
rum. Alelıtlak bir avans diyelim. Lüzum varsa mik
tarını tetıkilk etsin. Yoksa Muvazenei Maliye encü
meninin on bir aylık tetkiki neticesinde, hidematı 
umumiye için daha 12 milyon liralık bir tahsisata 
lüzum olduğunu bize verdiği lâyiha ile gösteriyor. 
Bunun için 12 milyon mudur, beş milyon mudur, hiç 
mi yoktur? Bunun miktarının tespiti Muvazenei Ma
liye Encümenine aittir. Yalnız mutlak Olarak lüzün 
varsa, bir avans miktarını buraya arz edersiniz, yok
sa yok dersimiz. Yalnız bir şeyi nazarı dikkati âlini
ze arz edeyim ki, Meclisi Âlinin aîetinfiret tasdikına 
iktiran eden Müdafaai Mi#iye bütçesi sarfedildikten 
sonra, bütün devairi Devlet için verilmiş bir şekiide 
madde tadvinine imkân yoktur. 

REŞAT BEY (Muvazenei Maliye Encümeni Reisi) 
(Saruhan) — Tabii .onu ayırırız. Bendeniz de yalnız 
devairi mülkiyeye ait soyuyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — O halde 
tamamen birleştik. Teşekkür ederim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bir mâna ifade 
etmez. Bir kalemde bir senel'ik mesarifaiı, umumıiye 
68 miyan diyelim., Böyle bir madütei kanuniye kabul 
©delim ve ıbu suretle 1337 bütçesii kapanmış ve va
kit zayi etmektense 1338 bütçesi üzerinde imali fikir 
ederek, gelecek sene 'içtin daha muntazam bir bütçe 
çıkaralım ve enzarı cihana arzedelim. Fakat beya
natı âlileri meyahında altmış m'H-yon liranın müdafaai 
miMiıyeye, 33 milyon uranın da devrtetin müessesaftı 
ısa-iresi için tefriki mevzuu bahis oldu. Binaenateyh, 
93 mülyon 'liradan ibaret mesarif bütçesinin tahak
kukunu, sftMei bayanınızda zatı âliniz söylerken, ni
hayetinde bu şimdiye kadar veriılan havaJelerie 60 
mi'lyonu tecavüz etmiyeceği ve ibu tarzda ıbiir kanun 
neşri'yle kifayet olunabileceği /beyan ıbuıyuruitöU. Son
ra beyanınız arasmda fahiş bir fark vardır. Bende
niz burida müMhtiş bir suiistimali görüyorum, (Gürül-
flüler) Yani, bir maddei münferide ilâve edifefek 1337 
sedefsinde yapılan suiistimalâtı yüzünden böyle açik-
tan açığa iflâs ettiren bir Heyeti Vek'ifeye sîz bunu 
bu ihale gettirdiğiinûzden dolayı bu sefer affettik ve 
size 'takdirname vereceğiz. 1338 senesi için aklınızı 
başınıza toplayınız mı diyeceğiz? Bu suretle bende
niz hiyaneti vataniye mahiytetinde olan şu hale se-
ibeb'lyet verenler kim ise bunlar hakkında tahkikat 
ücra edilerek mesulünü meydana çıkanmadan, bir 
madktei karcuriiıye tedvin ile Muvazenei Maliye En-

— 807 — 



I : 16Q 16 . 2 . 1338 C : 3 

cümerei menibaı varidatı 'kurulmuş olan devletin 1338 
ibütçesilni harügi 'bütçeyi esas alarak tanzim edecek? 
ıMaikimu âlimliz her gelecek senenin bütçesine ondan 
evveîki ibiitçe bir esas teşkil eder. Onun üzerine az 
Veya çok, aşağı "yukarı varidat ve Irrtesaırifat umumiyei 
devlet yüz rriilyon liradan fazladır. Bu yüz milyon 
faala olan mesarifatı ıtaKroyei devleti 77 mSiyon 
lira olarak nasıl gösterdiler? Sonra bu 77 milyon li-
ranım üst tarafı kalan kaç milyon liradır. Üst tara
fından ibfcz ivaz ıgeçtük. IBu parayı nereye sarfettiler 
ve bunlardan "henüz sarf edilmeyen ne olmuşkır? Bu 
suröie açığım mSJdtaoru yükselterek ve (bütçeyi ka
bartarak idevfeitün itibarı malMni, bütün cihana kar
şı, itenkis etmek suretiyle açıktan açığa göstermiş bu-
kınldulkr. Siz o hususta lâzımgelen tebligatı yaptınız 
ve alâkadar olan Vekillerle iMulvazenei Maliye En
cümenimde hal ettiriiz imli? Yok 'bunu nazarı itibara 
aıîmıyaarak geçecek mteinüz? 

REŞAT IBEY (Muvazenei Maliye En. Reisi) (Sa-
ruhan) — iBeyefendli 1337 liçin hükümete verdiğimiz 
tah!sis~altı (bendeniz şu suretle söylemiştim. Devaird 
aslfceriye için 61 milyon, 33 milyon da mülkiye için
dir. IBu devairi mülkiye için verilmiş olan doğrudur. 
Falkalt devairi askeriye içün 63 milyon değildir. Bi
dayette 44 ımilyon lira verdik bunun 12,5 mtiiyon li
rasını Müdafaaii Müiyenin - son verdiğim hesap mu
cibince - tekâlifi miılliyeye ittir. Geçen gün Maliye 
Vektilii Beyefendi heyeti âliyenize araetitiîer. Bunun 
tam «ve sahih ibir hesabı alındıktan sonra 1337 senesi 
bütçesine zamime olarak, fevkalâde raıasarift zaruri
ye suretiyle mahsubu yapılacak ve Wir maddeî kanu
niye »ile heyeti âliyenize takdim edflecektk. Binaen
aleyh 60 milyondan 44 milyonu bidayette verilen tah
sisat 12 milyon İra da Itekâifi miffiyedtir. 10 milyon 
İkada gerek ıgeçen gün verilen 2 milyon avans ve ge-
ırtik hu defa ihtıyacatı saire için tahsisatı munzama 
ile Iberaiberkiir. ıBu suretle yekûnu 60 ırriiyon oluyor. 
Yoksa heyeti âMyenfeiin şimdiye kadar, muhtelif ka-
nuriarla tasdük buyurmuş olduğu tahsisat gerek de
vairi mülkiye -ve gerek devairi askeriye için mecmuu 
68 milyon liradan iiıbarettir. 'Buncan arzu ederseniz 
müıfiredatiyle arzedeyim. 

HAKİKİ HASMI BEY (Sinop) — Tekâlifi milliye 
dahil midir? 

REŞAT BEY (Devamla) — Hayır, o ayrıcadır. 
(HAKİKİ HAMİ ıBEY (Sinop) — Maiye Vekâleti 

6 milyon, Müldafaai 'Milliye Vekâleti 12 milyon di
yor. 'Nasıl olur da mtenlba ibir, memleket bir olduğu 
halde biırisi 6, birisi 12 milyon diyor? 6 milyon da 

doğru değil, 12 milyon da doğru değildir. Bunun ha-
k/kaıtı nedir acaba? İsrafat vardır, sui isiimalât var
dır. Bunlar tahkikat icra edilmeksizin, meydana çı-
karıîmaksızın nasıl ohr ? Müdafaai Milliye 12, öte
ki 6 dertken îbunu fazla olara*, budur diye kabul ede
rek mahsubatı ne olursa olsun biz israfaftan bahsedi
yoruz, beyefendi. 

REŞAT BEY (Devamla) — iMaliye Vekili Bey
efendinin geçen günkü izahatı arasındaki mübayenet 
tekâlifi miiiye komisyonunun aşarın % 40'na vaz'ıyed 
etmeleri münasebetiyle 6,5 milyon liraya baliğ olan 
aşar (bedelleri Müdafaai iMilliyenlin hesabında tekâ
lifi miffiye gilbi güya efradı ahaliden ve tüccardan 
alınmış ı% 40 gibi gösterilmesinden ileri gelmiş. Ma
il iye Vekili 6 rdilyon lira diyor. 6 milyon lira da aşar 
anbarlarında müdehhar zahire ve aşar ambarlarından 
% 40 olarak verd'iğimiiz paradır, ki mecmuu İ2 mil
yon liraya baliğ olur. Bize verilen hesaplarda tabiî 
böyle uzun uzadıya izahat yoktur. Müdafaai Milliye 
12,5 milyon lira olarak gösteriyor. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Bir kalemimi, iki kale
mimi gösteriyor? 

REŞAT BEY (Devamla) — Teçhizat, meHbusat 
nevidir. Efemdıi'ler son defa olarak şunu arzedeyim ki 
tekâlifi millîyede israfat olmuştur. Sui istimaiât ol
muştur ve bunu Muvazenei Encümeni vaktiyle heye
ti âliyeye sureti mahsusada hamazbata arzetmliştir. 
Maatteessüf bizim mazbatalar 'okunmamıştır. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Reis (Bey, buna cevap 
veriniz kanaat hasıl olsun ne için okunmamıştır? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bundan 
evvel istifama kadar uzun müddet Meclisi Âli müza-
keratı ile meşgul olduğum vakitte Reis sabık sıfatiyle... 
(Bir müdahale) Reis vekili sabıkı sıfatfiyle arzediyo-
rum ki, Reşat Beyin mevzuubah'is ettiği mazbatadan 
haberdar değilim ve görmedim. Şunu da Reşat Bey
efendiye söylerim ki Meclisi Âlide okunmadığı va
kitte Meclisi Âlyti dahi haberdar edebilirdi, efendim. 
Lütfen tarihini söylesinler ve nerede kaldığını bildir
sinler. 

REŞAT BEY (Devamla) — Bu mazbatanın sure
ti vardır eğer müsaade ederseniz mazbatanın suretini 
okuyayım. (Dinliyelim sedaları) 

13 Kânunuevvel 1337 Muvazenei Maliye Encü-
menii mazbatasıdır. 

1337 Varidat Bütçesinin tetkiki esnasında tekâlifi 
mevoudenin tezyidine ve yeniden bir takım tekâlif 
ihdasına dair Hükümetin bir çok tekliflerine ıttıla 
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hasıl edilmiş ve 'bir taraftan da Müdafaa'i Milliye 
bütçesine 12 ırfilyon küsur liralık tahsisatı munzamıma 
^talebini havi 'bir teklif görülmıüştür. Millete yeni, ye
ni ıbirer Ibâr teşkil eden bu tekliflerin terviç ve ademi 
terviölne ait tetklikaıt ve mütalâat badehu dermeyan 
edilmek üzere evvelemirde miktarları milyonlarca li
raya IbaLiğ olduğu tahmin edilen ve tekâlifi milliye 
suretiyle 'alınmış olan emvale ait hesabın biittetkik 
miktarının ibillinmesine lüzum görülmüş ve 25 Teşrti-
nietvivel 1337 tarihinde Müdafaaİ Milliye ve Maliye 
Vekillerinin huzuru ile akdolunan içttimada hükümet
ten ona göre hesap talep edilmişti. 15 Teşrinisani 
1337 tarihinde encümene tevdii hükümetçe taahhüt 
edilen hu hesap ıbir hayli tehirlerden sonra 'bu kere 
almaıbilîriiş ve fakat alınan hesap muhteviyatına na
zaran âtiyüzzikr hususat şayanı dikkat görülmüştür. 

1. Başk'umandanlığm ıtekâlifi milliye emirleri ah
kâmına nazaran hesabın fcâffei vukuatı, yani tekâli
fin sureti cibayet ve sarfı Müdafaai Milliyece tutula
cak kuyut ve defatlirden anlaşı/lmak lâzım gelirken 
Müldafaa'i Milliye Vekâleti kendi Ibütçesinde binnetüce 
tahsisatı munzama teşkil eden bu hesabı ifaden im
tina ile işi Maliye Vekâletine atmıştır. (Maşaallah 
sesleri) 

2. Maliyeden tevdi olunan defterde cümleli yekûn 
olarak 'mürakkam üç milyon küsur lira tekâlifi mil
liye ıbedelirii Encüımenıimiz mezunen ve memuren mül
hakatta ıbulunmuş olan rütfekaöm meşljudat ve mü 
taJaaitına binaen, pek az gördüğü cihetle, ıbunun sıh-
hatına kail olamamaktadır. 

3. Gümırüklerden alınan ve kezalik miktarları 
mühim yekûnlara baliğ olması tabiî bulunan- eşyanın 
bu meyanda dahil bulunup bulunmadığı anlaşılama
maktadır. 

4. Tekâlifi mill'iye suretiyle alman eşyadan mü
him ıbir kısmı (rrtlletçe hükümete teberdi edildiği, her 
gün evrakı havadiste ıbile göriile gelmekte iken, bun
ların ecraasma ve <mecmu kıymetlere dair hliç bir ka
yıt ve malumata tesadüf edilememektedir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Yağma Hasan' 
m böreği. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Titreyin 
mebuslar, sizlin yüzünüz hürmetine oldu? Millet so
yuldu. 

REŞAT ıBEY (Devamla) — 5. Tekâlifi ralliye 
suretiyle alınmış olan eşya bedelinin istikrazı mecbu
ri olarak kalbulü ve ona göre varidat bütçesine itha
liyle mukaibi&nin Müdafaai Milliye Vekâleti bütçe
sindeki tahsisata zammı takarrür eyîedîğî halde elde 

I tam ve sahih bir hesap bulunamamasından Muhase-
j bei Umumiye Kanununun bu babdakii ahkâmını ifa-
I ya imkân görüleö^emektedSri 
I 6. Tekâlifi milliye suretiyle alınmış olan bilcüml-
I le eşya ve erzak ciheti askeriyeye tevdii ve teslim edil-
I mistir. Binaenaleyh Ibumlan bedeli miktarı kadar Mü-
I dafaali Milliye bütçesine tahsisatı fevkalâde verimiş 
I demek olduğu halde elde hesap olmamasından 45 
I milyon liralık Müdafaa'i Milliye bütıçesiriin tekalifi 
I mMiye emval bedeli ile 'birlikte elyevm niye baliğ oi-
I duğu anlaşıjamalmakıtadr. 

I 7. Maliye Vekâletinden alınan hesaba ve yine 
I taşrada Ibulunmuş olan rüfekanm meşhudat ive mtita-
I laatına nazaran esbabına mazbata verilmemiş bir 
i hayli emval olduğu ve bundan milletin ehemmiyetli 
I surette mutazarrır ve mlüştek'i bulunduğu anlaşıimak-
[ tadır. 
I 8. Bu nevakısın icaıbatından otenak üzere bu su-
I retle vaz'ıyed olunan emvalde vasi mikyasta israfat 
I ve su i istimalât vukuuna kaviyen ihtimal verilmekte

dir. 
I Hulâsa ve netice : Maruzaıti ânliıfeye nazaran tekâ-
I lifi ımi'lnye hesaplarının bu şeraıit daMÜinde celp ve 
I cem'ine imkân görülememekte olduğundan bu mua-
I melâtın ciddi ve kati ıbir surette tetkik ve teftişi ile 
I tayinine ve (bu suretle gelecek 1338 bütçesinin varidat 
I kısmını lihi<ar ederken okun 'bir fikri salim husulüne 
I medar olmak üzere Meclisi Alice bu işe doğrudan 
I doğruya vaz'ıyed edilmesine lüzum görülmüş ve bu 
I baibda tertip olunan lâyiha merbuten takdim kıhn-
I iniştir. 

13 Kânunuevvel 1337 
Tekâlifi Milliye Takip ve Tasfiye Heyeti Teşkiline 

I ve 'Bu Heyetlin Vazaüf ve Salahiyetline Dair 
I '1. Tekâlifi mıiliye takip ve tasfiye heyeti na-
I miyle Mecl'isi Âliden müntehalb beş zat tekâlifi mil-
I üye işlerine memur edilmiştir. 

I 2. Heyet, tekâlifli milliye suretiyle alınmış olan 
I bilcümle emvalin hesabını tetkik ile vesaikaya raptını 
I tenin ve cetvellerini celp ve cem ve tevhid üie mik-
I tarım barapor meclise arzedecekitıir. 

3. Heyet bu işe müteallik kâffei muamelâtta 
1 ıriiMî ve nülkî ve askeri alâkadar bütün makamat ve 
I devair nezdinde bizzat ve 'bilvasıta icrayı tetk'ikat ve 
I teftişata ve ledeliktiza ıterahi ve suî istimalâtı görü

lenler hakkında İstiklâl Mahkemeleri mtisillû cürmün 
I derecesine göre tatbik mücazaafca selâhiyettardır. 
j 4. Merkez ve mülhakatta tekâlifi milliye mua-
I melâtiyle meşgul mülkî ve askerî bilcümle memurin-
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den lüzumu kadarını heyet 'kendi emrinde istihdam 
edeibilir. 

5. Hsyet azayı Meclisten herhangi 'brir surede 
föüfflıaScatta ibuiunan zevatı (bulunduğu mahalde icrad 
tetkıkajt ve takibat için teşriki mesaiye davet edebilir. 

REŞAT iBEY (Devamla) — Bundan ibarettir efen
dim. Tarihi 13 Kânunuevvel 1337'dir. 

CEMİL (BEY (Kütahya) — Reüs Bey, bendeniz 
M şey soracağım. Tarihi 13 'Kânunuevvel 1337 olma
sına nazaran oradan iki ay geçmiştir, 'bu iki ay zar
fında ıbuHun Meclise verilmemesi esbabını gerek Ma
kamı Riyasetten ve ıgerek Divanı Riyasetten soru
yorum. 

REŞAT İBEY (Devamla) — Efendim, Encümeni
niz namına Heyeti Âiiyenize arzediyorum. Filhakika 
bunu heyeti âliyeniz huzurunda tou kürsüden takip 
edip kıraatini talep etmemiştir. Bundan dolayı eğer 
bir mesuliyet terettüp ediyorsa bendeniz bu mesulaye-
öi kamilen üzerime alıyorum. Bu mesuliyeti münha
sıran ve şahsen deruhte ediyorum. Bu asıl şu mesele 
münaseibetliyîe mevzuuibahis olacaktı ki, geçende Mü-
dafaai Mi'Hiye İlki milyon liralık bir avans istiyordu. 
Bunu Muvazenei Encümenime havaleye hile lüzum 
görmeksin Heyeti Âftyenfe bu tahsisatı vermiştir. 
Bu selbeple 'bunu arzetmefc mecburiyetinde idik. 
MaaSrteeessüf başka türlü olmuştur. Avans Kanunu
nun kaibulüne kadar, bu kanunun ve mazbatanın 
okunmamasından dolayı mesuliyet bendenize aittir. 

LÜTFt İBEY (Malatya) — Bu mazbata niçin okun
mamıştır? Reis Bey 'izahat veriniz. Anlamalıyız. (Gü
rültüler) Eğer salâhiyetimiz varsa anlayacağız, Refe 
Efendi --sahat üsüiyoruz. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümen'i hayatı memleket, hik
meti hükümetle alâkadar olan bir meseleyi Meclise 
arzediyor. Burada suiistimal vardır, diyor. Gerek, 
Heyetli Vekileyi ve gerekse onların adamlarını bir çok 
salibe altında (bulunduruyor ve rrüllet hakkında gadir
den Ibahsolunuyor. Bunu Divanı Riyaset Meclise teb
liğ etmiyor. Daha ıböyie iBiöbaşı Sırrı gibi yüzlerce 
var, onlardan bahsetmiyeceğim. (Handeler) Şimdi 
efendıim, arkadaşlar Muvazenei Miliyeya muvahaze 
ediyorlar. Oiyorlar kii; niçin ftaüriıbatta »bulunmadın. 
Hallbuki efendiler, şimdi bununla muhatap edilmek 
lâzım ^gelirse kendileri size tebliğ ediyorlar, Ski ay-
danlberi Divanı Riyaset nasıl Mechsin kudret ve hu
lasaten daha doğrusu şerefine taallûk eder bir şeyi 
sükûnla geçmişlerdir. Divanı Riyaset kendisini tenzfih 
etmedikçe fbu ıMeclis o Divanı Riyasetin Riyaseti al
tlında inikad edemez. (Doğrudur, bravo sesleri) 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Ne meseledir 
anlaşılamadı. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Tekâlifi 
milliye meselesi celsei aleniye olması lâzım. (Yok se
daları) (Gürültüler) Efendim, mevzuu müzakere olan 
mesele 1337 senesi açık olan bütçe açığmm ne suret
le kapatılması üzerinde müzakere yapmaktır. Bunu 
Milkt duysun. (Şiddetli gürültüler) (Patırtılar) (Riya
set yoktur sedaları) 

•MUSTAFA BEY (Tokat) — Efendiler, Mustafa 
ıBeyi dinJiyelim. Mazbata muharriridir. DinliiyeHm ya
hu rica ederim, söylesin. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendier, me
sele gayet şahsi hir şekil alıyor ve acıklı bir şekil alı
yor. Vallahi benim müteessir olduğum bu feci haller 
karşısında gülüyoruz da. (Ağlamaktır o sedaları) 
Onun iiç'ra pek rica ederim; alâkadar icap eden ceva
bı versinler, Meclis vazifesini ifa etsin. Çünkü Mec
liste ifayı vazifenin imkânı yok. Heyeti Vekile ten
kit olunuyor. Müştereken veya münferiden cevap 
versinler. Şahsen biç kimsenin aldırdığı yoktur. Di
vanı Riyasete de taarruf olunuyor. Aynen Divanı Ri
yaset namına da hiç söz söyliyen yok. (Kendileri yok 
burada sedaları) Anlamıyorum canım, hiç kıymetimiz 
yok mu canım? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Emir Paşa Divanı 
Riyaset namına söylliyecek? 

EMİR PAŞA (Sivas) — Efendiler malûmu âlile
ridir ki divanı riyasete reislerin ve reis vekillerinin 
•müzakereye vazettikleri şeyler müzakere olunur. Di
vanı Riyaset azaları müzakereye vazolunan evrakı 
müzakere eder. Bendeniz burada aza olmakla 'bera
ber müzakere olunduğunu görmedim. Eğer müzake
reye könmuşsa hıfzı vikaye ettimse bendeniz de o hain
lere dahilim. (Hain yok sedaları) 

OSMAN FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Reis 
Efendi, hu mazhata Divanı Riyasete verilince birinin 
imzasiyle tesellüm ediliyor, kimin imzasiyle tesellüm 
edilmiştir? 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) — Arkadaş
lar... 

LÜTFt BEY (Malatya) — Şimdi bunun inicin 
okunmadığını anlamak istiyoruz. Dinlemiyoruz. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) — Zatı âlini
zin emriyle burada kâtip söz söylemez beyefendi. 
Söz söyliyecek sizin kadar mebustur. Unutmayalım 
ki... 

LÜTFİ BEY M(alatya) — Ben hakkımı Millet 
namına ist'imal ediyorum. 
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TEVFtK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) — Sen hakkı
nı karşında mutahap olan adama karşı istimal eder
sin. 

LÜTFİ 'BEY (Malatya) — Makamı Riyasete kar
şı isaima1! ediyonum. Makamı Riyasete söylüyorum. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) — Miltetin 
vdcrlıiıre taarruz etmekle miHete tahakküm etmek is
tiyorsun. 

REİS — Efendim, celseyi kuşat ediyorum. 
Efendim, arkadaşlar müzakere mevzumuz olan 

Muvazenei Maliye Encümeninde tanzim edilen maz-
ba'ra hakkında izahat verilmesini emir ektiler. Filha
kika Muvazenei Maliye Encümeni tekâfili milliye 
suretiyle alınan emvalin sureti takibinde, tahsil ve 
cibayetinde bazı suiistimalât olduğuna dair bir maz
bata tanzim ederek göndermişlerdir. Neticei talep 
olarak Muvazenei Maliye Encümeni tekâlif suretiyle 
alınan emvalin teftişi, murakabesi için bir heyet ta
yin edilmesi ve zaten mezun olan arkadaşlarımız ta
rafından teftiş edilmesi hakkında bir iki maddelik bir 
kanun da teklif ettiler. 13 Kânunevvel 1337 tarihinde 
verilmiş olmasına nazaran tekâlifi milliye emirleri
nin ısdarı ve tekâlifi milliye emirlerinin ilgası tarihi 
olan 10- 12 Teşrinisani 1337 tarihinden sonra 13 Kâ-
nunevvel'de verilmiş olmasına nazaran lâyihanın te
hirinde tekâlifi milliye suretiyle alman malın tenkisi 
ve tekâlifi milliye suretiyle alınan malın sureti ciba-
yeti vesairesi hakkında yani tekâlifi milliye emirleri
nin tebdiline ve miktarına vesairesine müteallik bir 
metalrbi cami değil. Ancak teftiş ve murakabe için 
bir tekîifde bulunuyor. Bu teftiş, murakabe bendeniz-
ce, zannediyorum ki, her zaman vardır. İki ay teah-
nur etmesiyle teftişten bir mazarratı külliye hâsıl ol
maz. (Doğrudur sadalan) (iki ay olmaz sadalan) 
Müsaade buyurunuz ikmal edeyim ne karar verirse
niz veriniz. 13 Kânunevvelde gelmiş, bunun şimdiye 
kadar tehirinde hiç bir suikast ve suiniyet olduğunu 
zan ve tasavvur etmem. (Ne malûm sadası) Belki 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Millete tahakküm eden
leri göstermek 'istiyorum. (Şiddetli gürültüler, şiddet
li gürültüler), (Patırdılar) 

NEBİL BFBNDt tfKarahisarı Sahip) — Ağlana- * 
cak günüm üzdür. (Şiddetli patırdı, gürültüler) 

REİS — Beş dakika teneffüs üçin celseyi tatil 
ediyorum. 

okunmamış ve celsei hafiyede de daha mühim... Ar
kadaşlarımızın celsei hafiyede okunması lâzım gelen 
evrakı o günkü ruznameye aldırmak hususundaki 
teklifleri vesaire bunu bir dereceye kadar geriye bı
rakmıştır. (Celsei hafiyeye lüzum yok sadalan) Efen
dim, rica ederim, ikmal edeyim. Binaenaleyh mese
lede suikast ve suiniyet yok. Fakat belki tekâsül, te-
samüh olabilir. Fakat burada yine Meclisin hayatı 
ve muamelâtı merresine ait olmak üzere yapılmıştır. 
Sonra mahsup, matlup bugün zayi olmuş değildir. 
İstediğimiz gibi teftiş ve murakabe edebiliriz. Teklif 
edilen kanunu bugün, yarin müzakere edip kabul 
edebiliriz. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Suiniyet ve suikast ol
madığı doğrudur. Doğruca makamı Riyaset ve Mec
lise vereydiniz, bittabi buna kani olurduk. Mademki 
diğer taraftan encümen reisi bunu maydana koydu 
ve binaenaleyh encümen riyaseti tarafından meydana 
konuluncaya kadar yine riyasete bildirilmedi. (Gü
rültüler) Binaenaleyh suiniyettir. 

BİR MEBUS BEY — Bunu bir beyanatı müknıa 
mı addediyorsunuz zatı âliniz? 

REİS — Evet efendim. Beyanatı müknıa olarak 
söylüyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
ceryam hali Reis efendi şerh etsinler bilâhara biz son 
karan veririz, müsaade buyurun. 

REİS — Efendiler, arkadaşlarımız olmadığı için 
aşağı inemiyorum. Buradan söylüyorum. Esasen 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 5 

REİS : Musa Kâzım Efendi 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 
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Meclise gelen evrakın günü gününe tedkik edildiği
ni, imkânını, zannedersem, hepiniz de görmezsiniz. 
Tekâlifi kanuniyenin vesairenin bir ay iki ay, 3 - 5 
ay sonra tetkik edildiğini ye en müstacel kanunların 
da bir kaç aylar kaldığı vaki şeylerdir. Binaenaleyh 
encümende veya sair mahallerde kaldığı da vakidir. 

NECÎP BEY — Encümeni aidesinde mi kalmış
tır. 

REİS — Efendiler, bunda hiçbir suikat ve suini
yet yoktur. Tekrar ediyorum. Esasen istenilen şu di
yerek malûm ve muayyen bir suiistimal isnat cdilmi-
tir, deniyor. Bu ise her zaman kabildir. Bir ay teah-
yor, suiistimal yapılmıştır denmiyor, teftiş münasip-
hür hakkın ziyamı müddei olamaz. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — En mühim suiistimali 
dai olur. Sonra Makamı Riyaset bunu Meclise tak
dim etmiyor. Bu sadece bir teehhürden ibaret değil
dir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Efendi, usu
lü müzakere hakkında söyliyeceğim. Bu mesele üze
rinde ufacık bir şey söyliyeceğim: İhtilas suiistimalât 
ve saireden bahsederek alınan tekâlifi milliyeler üze
rinde her ne denilmiş olsa da vazıh bir fikre malik 
değiliz. Ne alınmış ne verilmiş, bunu hiç birimiz bil
miyoruz. Mamafi Vekil Bey de hüsnüniyet esbabı ol
duğu halde, o zat da, henüz hesabı umumiyi alma
mıştır. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Yalnız aşardan aldı, 
bir buçuk milyon lira. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Müsaade buyu
run efendim, hayvan almışız, aşar almışız, eşya ve
saire almışız. Hesabı umumiyi almamıştır. Bunun 
için arkadaşlarım... (Gürültüler) 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Evdt efendim. Aldik. Almadık demliyorum. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Aldık, fakat ne 
aldık. 

LÜTFİ BEY (Siverek) — Hem suiistimal ettik. 
SALİH EFENDİ (Devamla) — Biz ne aldığımızı 

bilmiyoruz. Bunun için biz bazı arkadaşlarımızla gö
rüştük; diyoruz ki, tekâlifi milliye namiyle vilâyetler
den müstakil sancaklardan, maa mülhakat alınmış 
olan hayvanat, zehair vesairenin cinsi, nev'i esmam 
mübalağasının, miktarlarının sürati mümküne ile 
mevzu cetvellerle bir an evvel celbi hususunda işbu 
teklifimizin müstacelen Maliye Vekâletine tevdii ve 
nihayet 20 gün zarfında heyeti umumiyesinden alına
cak cetvellerin itasını teklif ediyoruz. Bu, malûmu 
âliniz, her memlekette vardır. Bir hesabı umumidir. 

! Bamazbata alınan eşya malûmdur. Bir kere bundan 
haberdar olalım. 

BİR MEBUS BEY — Hayvandan % 20 alındı. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Efendiler, tekâlifi milliye emirleri mucibince alınan 
eşya iki kısımdır. Birisi teberruattır. Bir kat elbise... 
(Cebren sadaları) Müsaade buyurunuz, belki bütün 
arzularını tatmin edecek izahatta bulunacağım (De
vam sadaları) sonra mahalli şehirlerine tevzi suretiyle 
verilmek, yüklenmek üzere alınan vesaiti nakliye be
delleridir. Tekâlifi milliye emirleri mucibince her 
mahalde her kazada teşekkül eden tekâlifi milliye 
komisyonları emirlerdeki sarahat dairesinde ve emir
lerde dahil olan eşya hakkında mevcudun, stokun 
yüzde farkını alarak sahiplerinin eline bir mazbata 
vermek mecburiyetinde idiler. Şunu da itiraf etmek 
mecburiyetindeyim ki; süratle ihtiyacatı askeriyeyi 
toplıyalım ve tevdi edelim fikriyle hareket eden te
kâlifi milliye komisyonları, aldıkları eşyaya takdiri 
kıymet muamelesini maalesef bir az ihmal ermişler, 
tehir etmişlerdi. Hesabatın uzun zaman ellerinden 
alınmaması esbabını intaç eden esbabın en mühimmi 
de ayniyat mevcut olduğu halde, alıp teslim ettikleri 
eşyaya takdiri fiyat muamelesini tehir etmeleri oldu. 
Şimdiki Müvazenei Maliye Encümeni ile bu iş hak
kında temas ettiğimiz günden itibaren tekâlifi milliye 
komisyonları, ki aldıkları eşyanın bir defterini, ku-
ruşlu mazbataları mahallî muhasebecilerine tevdi et
mek mecburiyetinde idiler. Muntazaman ellerinden 
alabilmek için sureti mahsusada telgrafhaneye me
mur ikame ettim. Alınan eşyanın nevi ve cinsi itiba
riyle tabii aldığımız eşyanın cinsini sormanın imkânı 
yok; zehairi, manifaturayı vesaireyi böyle bir kaç 
nevi irca edin, tasnif ederek şu şu cins eşyadan ne 
miktar aldınız ve bunların kuruşlu mazbataları mu
cibince yekûnlarının neye baliğ olduğu tarzında ver
diğiniz sualler üzerine malumat almağa başladık. 
Müvazenei Maliye Encümeninizin mevzuu bahis olan 
teklifi buraya gelinciye kadar Maliye Vekâletinin 
alabildiği hesaplar tamam değil, noksan idi ve üç üç 
buçuk milyon liralık bir şeydi. Ondan sonra bu mu
haberatı devam ettirdik. Bugün bizden mahallerin
den bilmuhabere telgraf muhaberatına müstenit ol
mak üzere tekâlifi milliye namiyle bir hesap vücude 
gelmiş ve defter halini almıştır ve o telgraflar da, 
mahallî telgraflar da tamamen mevcuttur. Arzu bu-

i yurursanız bunları ben olduğu gibi Heyeti Celilenize 
I takdim ederim, tetkik edersiniz. Bizim aldığımız, ala-
! bildiğimiz hesabatın yekûnu, demiyorum ki tekâlifi 
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milliye hesabatını santimi santimine aldım, alabildi- | 
ğim hesabatın yekunu altı milyon küsur bin liraya I 
baliğ oluyor. I 

BİR MEBUS — Aşar dahil midir, değil midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Aşar tekâlifi milli-
yeye dahil değildir, rica ederim, bunu çıkarınız. Te- I 
kâlifi milliye namiyle mültezimlerden alınan zehairin I 
bedelini borçlarına mahsup ettik. Peşin mubayaa ha- I 
tine inkilâp etti. Tekâlifi milliyeden çıktı. Zaten beş I 
yüz kiloya kadar zeriyatı bulunan zürraı da istisna I 
ettik. Bu istisna emirlerinin kendilerine tebliğine ka- I 
dar sehven herhangi zürraın elinden zahiresi tekâ- I 
lifi milliye usulü alınmış ise derhal mubayaaya kal- I 
hederiz ve tercihan bunun parasını tediye ediniz, de- i 
dik. Şimdi tasavvur buyurunuz, beş yüz kiloya kadar I 
istihsalatta bulunan zürra muaf... { 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Rica ederim; ya
rım okka yağ ahnmışt r, her köyden. I 

HASAN BEY (Devamla) — Yağ başka, biz hu
bubattan bahsediyoruz. Mamafi oraya da geleceğim, j 
Beş yüz kiloya kadar istihsalatta bulunan zürra I 
muaf. Tekâlifi milliyeye tabi tutulan mültezimlerin I 
malı da, yine emirlerdeki sarahat mucibince, aşar I 
taksitleriyle mahsup edilmek üzere mahsubunu icra 
ettik. Binaenaleyh bunun haricinde; zaten tekâlifi 
milliye emirlerinin mevkii tatbika konduğu tarihi na- 1 
zarı itibara alınız. Ağustos ayı zarfındadır ve henüz I 
her tarafta harmanlar kalkmış, buğdaylar anbarlara } 
gelmiş, tabiri kanunisîiyle tüccare ve eshabı elinde I 
istok halini almamış olduğu için tekâlifi milliye emir- I 
leri bunlara tatbik edilememiş. Zehair ve hububattan f 
ki memleketimizde ekseriyeti teşkil eden kısımdır I 
bunlardan tekâlifi milliye namiyle pek cüz'i bir şey I 
alınmış olduğuna itimat buyurunuz. Mültezimlerin { 
maknı çıkarıp peşin mübayaata kalbettikten sonra I 
beş yüz kiloya kadar erbabı ziraatı da istisna ettik- I 
ten sonra, bunun haricinde tekâlifi milliye emrinin 
altına giren ve istok halinde zahire ve hububata sahip J 
olan adam pek az kalmıştır ve maalesefmi diyelim, 
maalimemnuniye mi diyelim; ne diyeceğimi ben de I 
bilmiyorum, pek az bir şey almışızdır. I 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ne hesaptır, 
ne iştir, hakikat meydanda duruyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Tekâlifi milliye ko
misyonları kendilerine verilen emirleri bihakkın tat- I 
bik, kendilerine tevdi olunan vazifeyi hüsnü ifa et
mişlerdi diye bir şahadette bulunmak mecburiyetin
de değilim. İhtimalki suiistimal eden vardır. Bunu 
ben merkezden tabii bilmek iktidarını haiz değilim. | 

Çünkü teftiş etmedim ve teftiş imkân haricindedir. 
LÜTFİ BEY (Malatya) — Bilâ mazbata almanlar 

hakkında ne diyorsunuz? 
HASAN BEY (Devamla) — Tekâlifi milliye ko

misyonları aldıkları mal mukabilinde sahibine kuruş-
lu mazbata vermek mecburiyetindedir. Eğer bunu ifa 
etmemişlerse, yani aldıkları mala mukabil mazbata 
vermemişlerse vazifelerini suiistimal etmişlerdir. Bu
nun haricinde, yani tekâlifi milliye komisyonlarından 
hariç olarak bazı memurlar halktan müteferrik su
rette tekâfifi milliye namiyle bazı şeyler almışlarsa, 
bu sarih bir suiistimal ve sarih bir sirkattir. Bunların 
tetkik ve teftiş edilmesi, bu gibi hilafı emir ve tebliğ 
muameleye teşebbüs eden gerek tekâlifi milliye ko
misyonları azaları ve gerek bunun haricindeki me
murini mülkiye ve askeriyenin tecziye edilmesi ve 
bunlara bir ibreti müessire olmak en ağır bir ceza 
tertip olunması hususuna taraftarım ve ben, Heyeti 
Celilenizle beraber olarak taraftarım. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Onlar ceza 
verileceğini bilmiş olsa idiler almazlardı.. 

HASAN BEY (Devamla) — Bendeniz hiçbir ko
misyonun suiistimaline vakıf değilim. Muamelâtın
dan müşteki olduğum bazı komisyonlar hakkında 
tekâlifi milliye emirleri mucibince lâzım gelen taki
batın ifasını başkumandanlığa dahi yazmışım. Bile
mem benim elime geçen suiistimal hakkında... 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Encümen biliyor. 
Mazbatasında söylüyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Muvazenei Maliye 
Fncümeniniz müdafaai milliyeden tekâlifi milliye he
sabatını istemişti. Kendisine tekâlifi milliyeden ne 
kadar eşya aldınız ve bunların kıymeti neye baliğ 
oluyor diye bir sual sorduk. Müdafaai milliye leva
zım dairesi bir cevap vermiş ve verdiği hesapta da 
12.5 milyon lira kadar bir şey göstermiştir. Şimdi bi
zim elimizdeki hesap altı milyon küsur bin liradır. 
Tekâlifi milliye namiyle alman eşyanın, mevdu ol
dukları anbarlar müdafaai milliyenin emrine devir 
edilmiştir. Bu emri alan levazım dairesi bittabi ci
heti askeriye anbarlarına ne kadar eşya devredilmiş-
ise bunların kaydını tutmuş yekûnuna göre bir hesap 
yapmış. İki türlü hata yapmış bu hesabı yapar
ken. Tekâlifi milliye anbarlarında bulunan tekâ
lifi milliye mucibince mültezimlerden alınan yüzde 
kırk da dahildir. Ciheti askeriye de bunları tekâlifi 
milliye namiyle alınan eşya meyanına koymuş'lar. 
Sonra kuruşiu mazbataları olmadığı için Müdafai Mil
liye Levazımat Dairesi bir hesabı vasati ile ajdığı za-
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hirenin fiyatını kuruşlandırmış. Bir kere tayın kıy
meti için verdiği şey herkese mala mukabil verilmesi 
lâzım gelen kuruşlu mazbataya tevafuk etmiyor. Çün
kü vasati bir fiyata göre hesap yapmış, kıymetlendir-
miştir. Aslı yoktur. 

Sonra peşin mübayaata intikal eden ve aşar borç
larından mahsubu icra edilen ve binaenaleyh tekâlifi 
milliye ile alâkası kalmıyan aşar mültezimlerinin elin
den alınan zehair de tekâlifi milliye hesabında kal
mış, ara yerdeki farkın en mühim esbabı budur. 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) — Demek ki 
12.5 milyon liraya dahildir. 

HASAN BEY (Devamla) — Pek tabii dahildir, 
Fakat haddizatında dahil değildir. Çünkü maliye 
parasını vermiştir. Hesabatın sıhhatini ihlâl eden bu
gün... (Gürültüler) Müsaade; buyurun, hesabatın sıh
hati, yani bugün tekâlifi milliye olarak alınan eşya 
mazbatalara raptedilmiş ve bundan bakiye olarak 
hükümetin ödemediği mazbata muhteviyatı nedir? 
Bunun tahkiki pek kolay bir keyfiyet değil. Bilirsiniz, 
ki tekâlifi milliye emirlerinde sarahat vardır: Herke
sin tekâlifi milliye mucibince teslim ettiği eşyaya mu
kabil aldığı kuruşlu mazbatanın yüzde yirmisini, 
yani beşte birini eğer o adam erbabı ticaretten olursa 
ve hariçten mali celbedecek olursa gümrükten mah
subunu yapabiliriz. Filhakika erbabı ticaret tarafın
dan gösterilen bir çok tekâlifi milliye mazbatalarının 
yüzde yirmisinin gümrüklerce mahsubu icra edilmiş
tir. Bu hesap da henüz intaç edilmiş değildir. Yani 
ne kadarını biz gümrük resmine mahsup suretiyle 
tediye etmişiz. Binaenaleyh tekâlifi milliye müddeti 
zarfında tahakkuk ettiği Tıalde henüz ihtiyaç görül
mediğinden ve alınacak olursa o eşyayı muhafaza 
edecek yer bulunmadığından müşkilâttan dolayı sa
hiplerinin elinde ipka edilen eşya davardır. Bilhassa 
anam hakkında canlı hayvan hakkında bu muamele 
yapılmıştır. Sahiplerine zimmet kayıt edilmiş ve te
kâlifi milliye nfüddeti zarfında teslim edilmemiş ve 
istenildiği zaman getirip teslim etmek üzere sahibi
nin elinde bırakılmıştır. Bunların da bittabi malı tes
lim alınmadığı için, mazbataları verilmemiştir. Bilâ-
hara bunlardan görülen ihtiyaç üzerine alınan ve 
mazbataya rapt edilenlerin de hesabatı henüz intaç 
edilmiş değildir. Böyle bir küçük kısmında olması 
ihtimali vardır. Bendeniz Heyeti Celilenize bu tekâ
lifi milliye hesabatının alınmasının kolay olacağını 
ve ancak tekâlifi milliye komisyonları haricinde ola
rak gerek mülkiyeden ve gerek askeriyeden birtakım 
kimselerin ahaliden bilâ mazbata aldıkları eşyanın 

hesabalını tesbit edemiyecek mi? Tabii tekâlifi mil
liye komisyonlarına mevdu bir salâhiyeti hodbehot 
istimal etmek gibi hilafı kanuna ve mucibi mücazat 
ef'ale teşebbüs edenler hakkında takibatı kanuniye 
icrası mı lâzımdır. Bunun haricinde sureti munta-
zamada tekâlifi milliye emirleri mucibince, komis
yonların neticei mesaisi olarak alınan eşyanın hesa
batının sureti kat'iyede almak imkânı vardır ve bu 
bendenizin kanaatıma göre, bu hesapların r/c 9.': al
dığımız hesaptan ibarettir. Bakiyesinin de intacı im
kânı vardır. Bunu intaç ederiz. Bunda intaç edilmi-
yccek bir şey yoktur. Bunun mahiyetine gelince... 

HATEM BEY (Çorum) — Memurini askeriyede 
suiistimal etmiştir. Bunlar nereye sarfedildi? Burası
nı anlamıyorum. 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, nereye 
sarf edildiye gelince; paramızla alıp da anbara koy
duğumuz eşyaların hakkında da bu sual ayniyle va-
r;d olur. Anbara giren eşya tekâlifi milliyeden girmiş 
veyahut para ile alınmış artık bunlar nazarı itibara 
alınmaz. Sarfında suiistimal olduğunu iddia ediyorsa
nız. 

HATEM BEY — Evet... 

HASAN BEY (Devamla) — O zaman sarfa me
mur olanların; bendeniz demiyorum bu memurların 
hepsi melâikei kiram hazeratından mürekkeptir. İç
lerinde suiistimal yapanları da bulunabilir. Bunun 
hakkmda tahkikat yapmak hepimizin vazifesidir. Bi
naenaleyh tekâlifi müliyenin mahiyeti şudur: Tekâlifi 
milliyeyi bendenizin kanaatıma göre iki suretle telak
ki etmek imkânı vardır. İsmine tekâlifi milliye demi
şiz. Mahiyeti itibariyle kuruşlu mazbata ile ahaliden 
ayniyat olarak eşya olmak itibariyle ve orduya lâzım 
olan eşya bu tekâlifi milliye emirlerine dahil edilmek 
itibariyle, bendenizce kanaatıma göre, bunun mahi
yeti tekâlifi harbiyedir. Tekâlifi harbiye hakkında 
mevcut kanunumuz diyor ki; ordunun muhtaç oldu
ğu eşyanın mukabilinde kuruşlu mazbata verilmek 
suretiyle sahipleri elinden muayyen bir komisyon ma
rifeti ile tedarik edilmesi caizdir. Tekâlifi milliye ko
misyonlarını tekâlifi harbiye komisyonları telakki et
tiğimize göre parası hali harbi takip eden senenin 
bütçesine konan para ile ödenir deniyor. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Tekâlifi har
biye başka, tekâlifi m'illiye başka. (Gürültüler) 

HASAN BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim, tabii olsun demiyorum, Sabır buyurun din
leyin. Öyle yapalım, demedim. Meseleyi biz böyle 
telekki edebiliriz. Tekâlifi harbiye telâkki ederiz. Te-
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kâlifi harbiye hakkındaki kanunun ahkâmına tabi 
olur ve hükümet bunun mahsubundan icra edilmiyen 
kısmım hali harbi takip edecek olan senenin bütçe
sine konacak tahsisat ile ödemek mecburiyetinde ka
lır. Lütfi Bey refikimizin derrneyan buyurduğu veç
hile. tekâlifi harbiyeden başka bir şey olsun diye bu
na, tekâlifi milliye, dediler. Tekâlifi milliye yapılır
ken bendeniz istişarî olarak söz söylemek üzere ora
da bulundum. Bu böyle olmadı. Bu varid değildir. 
Tekâlifi harbiye kelimesinin ötedenberi tevlit ettiği 
sui telakkiden kaçınmak için, başka bir kelime kon
du ve zaten Meclisten geçmiş bir kanun. değildir. 
Başkumandanlığa vermiş olduğunuz salâhiyete isti
naden yapılmış birşeydir. Tekâlifi harbiye şeklinde 
telâkki edersek, Başkumandanlığın bu emri kanunu 
mahsusu mucibince aldığı salâhiyete mütevakkıf de
ğil, mevcut tekâlifi harbiye kanununun bahsetmiş 
olduğu salâhiyet ile de kabili teliftir. İkinci sekili tel-
kisi; 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Biz tekâlifi harbiye 
konuşmuyoruz. Bu zaiddir. 

HASAN BEY (Devamla) — Zait değil çünkü en... 
LÜTFİ BEY (Malatya) — Siz yakıştırmak için 

uğraşıyorsunuz. 

HASAN BEY (Devamla) — Hay;r yakıştırmağa 
ihtiyaç yok. İkinci şekil telkis. bunun aynen memle
ketten bedeli tediye edilmek üzere bir istikraz mahi
yetinde telakki ederiz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, 
ahali mahvoldu, mahvoldu. Uzatırsan çok uzun me
seleye giriyorsun beyim. İstikraz ne demek? tıkara 
ahaliden alıp hükümete veriyorsun. Millet, esnaf, 
tüccar mahvoldu. Binaenaleyh bunları tedeyyün et
tiğine göre, bunu tekâlifi harbiye suretinde telakki 
edecek olursak bu şekilde tediye olunacak. İstikraz 
mahiyetinde telakki edeceksek her sene siğayı mali
yemizle müsaid bu mütenasip olarak bu mazbatala
rın bedellerini tediye mecburiyeti karşısında kalırız. 
Fakat şunu unutmıyalım ki bu tekâlifi milliye su
retiyle bize verilen malların acısın-î mal sahipleri 
bakıyei eşyaya zam etmek suretiyle icabına bakmış
lar ve bunu yine fıkaraya. müstehliklere yükletmiş
lerdir. 

BİR MEBUS BEY — ..... 
YAHYA GALİP BEY — Doğru söylüyorsunuz. 

Fakat mahvolmuştur. 
HASAN BEY (Devamla) — Binaenaleyh hesabat 

hakkında heyeti celilenizi tatmin edecek kati malu
mat almak imkânı vardır, icap ederse mahallerinde 
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bulunan arkadaşlarımızı da bu tekâlifi milliye ko
misyonları hesaplarını teftiş etmekle tavzif edebiliriz. 
İcap ederse memuru mahsus göndeririz. Veyahut me
murini mahalliyeye yaptırırız. Nevakısı ikmal ede
riz. Her halde tekâlifi milliyenin bendenizce (/c 95 
inin hesabı alınmışdır. Neticei hesabı inşallah... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ben kani de
ğilim. 

HASAN BEY (Devamla) — Zâtı âliniz buna ka
ni olmayınız. Bendeniz kaniim. Arz ediyorum. Suisti-
mal tarzında ahaliden alıp da hesaba idhal edilme
yen suistimallerinin izini bile bulmak imkânı yok
tur. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Onu Millet 
bulur. 

HASAN BEY (Devamla) — İnşallah bulursunuz. 
Fakat bunları hesap içine alamazsınız. Mamafi bü
tün muamelâtı takip ve intaç etmek imkânı vardır 
ve edilmelidir. Bu mesele hakkında heyeti celilenizin 
tensip edeceği her türlü terbin yapmak lâzımdır ve 
yaparız. Bütçeden mahsubuna gelince; bendeniz bu
nu başlı başına müstakil, fevkalâde bir bütçe halinde 
telakki etmek istiyorum. Hesabı katisi alındıktan son
ra, miktarını sureti kafiyede tespit ettikten sonra, 
heyeti celilenize kanaati kâmile gelecek bir hesap ol
duktan sonra ve buna iman ettikten sonra yapacağı
mız şey yekûn miktarını, parasını vermeyeceksek. o 
miktarı istimal eden, o eşyayı istimal eden daire 
bütçesine tahsisat ve mukabil eşyayı da irat kayde
deriz. bedelini vermeyeceksek. Bedelini vereceksek 
yalnız ait olduğu bütçeye tahsisat koymak suretiyle 
iktifa etmek lâzımdır. Bunun üzerinde yürüyelim. He
sabını ikmal edelim. Bütçeye sureti taallûkunu ayrı
ca görüşürüz. Tekalifi milliye hakkında heyeti celi
lenize arz edeceğim malûmay bundan ibarettir. Te
kâlifi milliye hesabatı olarak Müdafaai milliye ve
kâletinin vermiş olduğu hesap iki sebepten dolayı 
fahişdir ve hakikati ifade etmemektedir. Çünkü on
da tekâlifi milliye anbarlarından devren aldıkları eş
yanın miktarını bilirler. Halbuki o eşyanın içerisinde 
aşar mültezimlerinin verdiği zehair de dahildir, ki 
haddizatında bu kısım zehair tekâlifi mi 11 i yede dahil 
değildir. Bundan tekâlifi milliyenin alâkası yoktur. Pa
rası peşin verilmiş mübayaattır. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Bugün siz diyorsunuz 
ki </c 95 hesabını aldık. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şimdi maliyede bulu
nan defterde altı milyon lira içinde fıkaradan alınan, 
yani köylü halktan alman arabalar, vesaiti nakliye, 
merkepler, öküzler dahil midir? 
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HASAN BEY (Devamla) — Hayır. Arz ettim 
ki, iki kısım dahil değildir. Tekâlifi milliye emirle
ri veçhile alınan eşya iki kısımdır. Birisi hane ba
şına bir kat elbise teberruatı,; saniyeden mevcut ve
saiti nakliyenin % 20'si alınıp, bedeli mahalline tah
mil edilen kısım tekâlifi miMiyeye dahil değildir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yani fıkrayı halktan alı
nan dahil değilde, tüccardan alman dahil. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Benim sual ede
ceğimi beyefendi sual ettiler. Yalnız ben bir hayvan 
meselesi soracaktım, ki bir milyona karip ağnam 
aldılar. 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır,, bir milyon 
değil. Yarısı da değil, yarısının yarısı da değil. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bir milyona ya
kın efendim. Bu kadar ağnam alınmış. 

HASAN BEY (Devamla) — Alınmamıştır. Ben
deniz aldığım hesaplara istinaden söylüyorum, böy
le kendi kendinize ağnamın c/c 40'ı şu olmak lâzım
dır diye aslı faslı olmayan şeyleri söylemeyiniz. He
sap üzerinde bunu rub'u derecesinde ağnam alınmıştır. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Zatı âlileri hesabı 
kati ile mi söylüyorsunuz. 

HASAN BEY (Devamla) — Aldığım hesaba is
tinaden söylüyorum. Beyefendi. Bunun haricinde te
kâlifi milliye hesabına geçmemiş, yani suistimal ha
linde kalanlar varsa onun miktarını ben bilmem. 
Çünkü onun bence âdi bir sirkatten farkı yoktur. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Şimdi izah buyur
dunuz ki c/c 95'şinin hesabını aldım. 

HASAN BEY (Devamla) — Kanaatim böyle... 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Pekâlâ... Bugün biz 
hesap ediyoruz. Bugün bu vilâyatı umumiyede bulu
nan ağnamın c/c 40)ı 2.5 milyon ağnam ediyor. Bu 
iki buçuk milyon ağnamın aslı maliyede mevcut ol
duğuna göre, her hangi bir muhitte % 40'dan nok
san niçin alınmış ve siz bunu ne suretle tespit ettiniz? 
Siz bunları bu suretle tespit ettiğinize göre... 

HASAN BEY (Devamla) — Neyi tespit etmişiz? 
LÜTFf BEY (Malatya) — Size de hesap veril

miş. Bunu kabul ediyorsunuz. Niçin mahallerinden 
sual etmiyorsunuz? Niçin mahallerinden sual etmiyor
sunuz, ki bizim mukayyit defterimizde mevcut ağ
namın kalan noksanının elli bin ağnamı var, elli bin 
ağnamdan onbin ağnamını alacaksınız. r/c 40'ı lâzım, 
alacakdınız, demediniz bunu yapmadınız? Tatbik et
miyorsunuz şimdi ne nisbet aldınız ve ne nisbet mü-
dafaai milliyeye verdiniz? Sonra müdafaai milliyeye 
verdiğiniz bu kadar ağnama karşı hâlâ müdafaai mil

liye bugün eti kontratla idare ediyor. Müdafaai Milli
ye ne yapdı bu hayvanları? 

HASAN BEY (Devamla) — Evvelâ Lütfi beye
fendinin zannettiği hesap maliyede yoktur. Yani mem
lekette ne kadar ağnam var ağnam resmine nazaran 
memleketten ne kadar ağnam mevcuttur diye maliyede 
bir hesap yoktur, Ağnam resmi ağnam adedini esas ifa
de etmez. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Adet üzerine 
resim alınır. Adet üzerinedir. Adet olmazsa resim de 
olmaz. 

HASAN BEY (Devamla) — Siz defterdarlık et
tiniz, adedr bu kadar, beyefendi. (Şiddetli gürültü
ler,. vardır sadaları.) İstanbul'da dahi yoktur. Mü-
saade_ buyurunuz maliyede.... (Adet malûmdur sesle
ri.) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Adet vardır. 
Nasıl yok? 

HASAN BEY (Devamla) — Ben iddia ediyo
rum. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Adet vardır 
beyefendi, katiyen var. Nasıl yok? 

HASAN BEY (Devamla) — Ben iddia ediyorum, 
ne maliyede vardır ne de İstanbul'da vardır, yoktur. 
(Şiddetli gürültüler, anlamıyoruz sesleri.) Müsaade 
buyurun. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Nasıl olur 
yok diyor? Olur şey değil yahu. 

HASAN BEY (Devamla) — Müsaade buyurun; 
olur şeydir, hatta zâtı âliniz defterdar iken yine bil
mezsiniz beyefendi, katiyen bilmezsiniz saniyen... 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Ağnam varidatı kaç 
milyon kuruştur. Ben sana hesabını vereyim ve ağ
namın adedi de ne ise onların da hesabını vereyim. 

HASAN BEY (Devamla) — Senin yaptığın ka
ra cümleyi ben ezber yaparım. Onu bana malûmat 
diye söylemeyiniz. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — On dört milyonu ba
kınız ne tutuyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Salih Efendi ezber 
yaptığınızdan dolayı böyle... (Gürültüler.) (Anlaşılmı
yor sesleri.) Efendiler dinlemezseniz anlamazsınız. 
Müsaade buyurun. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Siz anlamıyorsunuz. 
Allah aşkına beyefendi neden bunu böyle söylüyor
sunuz? 

HASAN BEY (Devamla) — Dinleyin biraz. Ba
kalım anlar mıyım, anlamaz mıyım. 
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MESUT BEY (Karahisarı Şarki) — Efendiler, 
söylesinler bakalım. Netice ne olacak. 

HASAN BEY (Devamla) — Zannediyorum ki de
dikleri hesap.. 

ZIYA HURŞtT BEY (Lâzistan) — Devam edi
niz Vekil Bey. Rica ederim dinleyelim. Ondan sonra 
söz alıp konuşalım. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Açıktan dolma yuttur
maya çalışıyor. Açıktan dolma yutacağız. 

HASAN BEY (Devamla) — Size kimsenin dol
ma yutturmaya fikri yoktur beyefendiler. Fikrinizi 
tashih ediniz, rica »derim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Ağnamın 
adedinden parasını siz çıkanveriniz. 

LÜTFt BEY (Malatya) — Öyle ise, neden bilmi
yorum diyor? 

HASAN BEY (Devamla) — Bir kere her mıntı
kada ağnam başına alınan resmin miktarı mütefavittir. 
Şark'ta başkadır, garp'da başkadır. Keçi başkadır, 
koyun başkadır. Binaenaleyh ağnam resmini vasati ola
rak bir rakkama taksim suretiyle resminin çıkacak ha
rici kısmeti bu memlekette mevcut ağnamın adedi ol
duğunu telakki etmeye ben gülerim. Saniyen, zanneder 
misiniz ki, bu memleketin ağnamı miktadı hakikiyi 
göstermektedirler? (Hayır sesleri.) O halde söyleyece
ğim rakkamı ben söylersem sizler inanacakmısınız 
efendiler. 

ATIF BEY (Bayezit) — Noksanını arıyoruz. Faz
lasını aramıyoruz. 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) — Her sene tâ 
"dadın hitamında her liva, her kaza, her vilâyet icmal 
defteri yapar. Ağnam defterinin icmali umumisini ya
par. O hem adedi, hem ecnası gösterir. 

HASAN BEY (Devamla) — Hacı Ahmet Efen
di benim benim bu tarife ihtiyacım yok. Hepsini bi
lirim. Binaenaleyh bendeniz iddia ediyorum ki cihe
ti askeriyeye tekâlifi milliye komisyonları mucibince 
tedark edilip tevdi ve teslim edilen ağnam heyeti 
celilenizin tasavvur buyurduğu gibi, ağnam resmi
nin yekûnuna nazaran memlekette mevcut olması ik
tiza eden adedin ağnamın ne r/c 40"dır, ne c/r 10'dur, 
ne r/c 5'dir. Komisyonların hesabatı hakkında ki 
tahkikatınız bunu meydanı aleniye çıkaracaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Arkadaş
lar zannediyor ki ağnamın yüzde kırkına vaziyet edil
di. Halbuki erkek olan kısmının c/c 40'ının tekâlifi 
milliye olarak alınması mevzubahisttir. Bunu bir kere 
bilelim. Emir sarihtir. Kasaplık hayvanat dcnmişdir. 

HASAN BEY (Devamla) — Sağılma mallardan 
alanlar vazifesini suistimail etmiştir. (Alınmış sesleri.) 
Alınmamıştır. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Alınmıştır efendim. 
HASAN BEY (Devamla) — İspat buyurursanız 

hay, hay. 
OSMAN BEY (Kayseri) — Yüzde yirmi vesaiti 

nakliye hayvanı ne için alındı, zürraın bu yüzde yir
mi derecesinde alınan hayvanatı buna dahil midir, de
ğil midir? Mahallindeki mesarifi nakliyenin % 20'si 
alınacak ve bedelleri oraya tevzi edilecekti. Zatıâliniz 
tekâlifi mHliyeye sordunuz mu? Bendeniz zannediyo
rum ki zürraın hayvanatı da dahildir. (Şiddetli gü
rültüler.) Yüzde yirmi nasıl bulacaksınız? Bulunmazki. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Bir sual sora-
bilirmiyim efendim. 

HASAN BEY (Devamla) — Binaenaleyh tekâlifi 
milliye hakkındaki maruzatım bundan ibarettir. Ne-
ticei tahkikatta ben de sizinle beraberim. En son 
santimine kadar bu hesap tetkik edilmelidir ve edi
lecektir. Başka çaresi yoktur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Ttekâlifi milliye ko
misyonunda mazbataya raptedilen emval bedeli mi
dir. Yani mazbatanın muhteviyatına göre tespit edil
miş bir yekûn mudur, son defa aldığınız hesap? 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, aldığımız 
hesap ve arz ettiğim bütün telgrafnamelerden, bütün 
livalara tebliğ edilen sualnamelerle yine telgrafla ge
len hesap üzerine tasnif edi'len telgrafdanda anla
şıldığına göre, bu alınan tekâlifi intaç edilmek sure
tiyle alınan hesap; mazbataları henüz elimize gel
miş değil. Bize bu malûmatı vermişler, mazbataya 
raptedilen kısımların kıymetini mazbatadan almış
lardır. Henüz mazbatalara raptedilmemiş kısımlar 
varsa onu diğerlerine kıyasen koymuşlarda. Binaena
leyh tahmini olmasının esbabı budur. Eğer bu ol
masa idi munzaması ele geçen ve komisyonların ma
lûmatı dahilinde cereyan eden hesabı katinin bu ol
duğunu iddia edecektim. Fakat şunda şüphem var
dır ki bize verilen kıymet şeysinin bir kısmı, kıy
met ikmal edilmeden ihtimali bir hesaba dayandı
ğından tahmini" olduğunu söyledim. (Doğru sesleri.) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Müdafaai milliye 
vaktiyle muvazene encümenine bu tekâlifi milliye-
nin hesabını verdiği zaman -şimdi ki bunda çama
şır, çorap bedelleri dahil değildir- o, zatı âlilerinin 
aldığı hesapta dahil midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Dahil değildir. İki 
kısma ayrılmıtır. Teberruat bunlara dahil değildir. 

— 817 — 



t : 16Q 16 . 2 . 1338 C : 4 

REŞAT BEY (Saruhan) — Malûmu âliniz Mü-
dafaai Milliye Vekâleti için sene başında bir bütçe 
yapıldı. Bunların ihtiyacı ne ise tespit edildi. Bu 
tahsisatla mubayaa edilmek üzere bütçeye para ko
nuldu. Eğer bu tekâlifi milliye emirleri tatbik edil
memiş olsa idi, bütçede de sarfiyat icra, bütçeden 
nakden sarfiyat icra ; ülmek suretiyle bunların iş
tirası icap edecekti. T aenaleyh müdafaai miHiye-
nin sarfiyatı hakıkiyesini bizim tayin edebilmemiz 
için, bunun bedellerini bilmemiz lâzımdır. Mecmu 
mesarif neye baliğ oluyor? Yalnız alınan çamaşır böy
le koyun gibi yeknasak eşya değil, ki kıymet taktir 
edesiniz. Bunların kimisi eski, kimisi yeni, kimisi kir
li. Vasati ne kıymet kabul edeceksiniz? Bir fiyatı 
resmi muayyen olsa eski ve yeni_ vasati bir fiyatla 
kıymetlendirilebilir. 

İSMET BEY (Çorum) — Tedeyyün edilen kısmı 
soruyorlar. 

HASAN BEY (Devamla) — Tedeyyün edilen 
kısım mazbataya merbut olması lâzım gelen kısım
dır. Onların dahi bendenizce müdafaai milliye büt
çesinden mahbusu lâzım gelir. Fakat bunları kıy
metlendirmekteki müskilâtı arz etmek istiyorum. Ev 
başına alman bir çamaşır kimisi eski, kimisi yeni 
bir çamaşırdır. (Millet eski vermedi sadası.) Vasati 
bir kıymedle kuruşlandırmak ve yekûnunu da yine 
müdafaai milliye bütçesinden mahsup etmek doğru bir 
yoldur. Bunu kabul ediyorum. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Hasan Beyefendi; 
malumu âliniz, bu çamaşır ehemmiyetli bir yekûn 
teşkil ediyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Bütün haneler ba
şına alınmamıştır; Köylerden alınmamıştır. Şehirlere 
hasredilmiştir. (Köylerden de alınmıştır sesleri.) Efen
dim; evvelce alınıyordu. Sonraki tedbirlerle -hali vak
ti yerinde olmayan zürra ailelerine bu çamaşır mesele
sini teşmil etmeyiniz denmişti. Memleketin zaten her 
tarafından alınmış değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bu emir ne va
kit tamim edilmiştir? Zürradan alınmasın diye bu 
emir ne vakit verilmiştir? Köylüden alınmıştır. Emir 
verildikten sonra almanlar geri verilmiş midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Vereceğini zannet
miyorum. Binaenaleyh anbara giren miktar ne ise... 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Biz hakikati is
tiyoruz. 

HASAN BEY (Devamla) — Anbara giren ne ise 
odur. Benim hafızam erkam mahfazası değildir. An
bara giren ne ise onları vasati bir kıymetle müdafaai 

milliye bütçesinden mahsup etmek lâzım gelir. Hesa-
ben ve usulen. Teberruatın hesabı vasatisini de he
sap ederiz. Vasati kıymet üzerindeki miktarı da te-
berruat kısmına irat kaydederiz. Yapacağım mesele 
budur. (Gürültüler.) 

EMİR PAŞA (Sivas) — Ciheti askeriyeden al
dığınız filik yünü dahil midir? O sizde mevcut mu
dur, değil midir? onu isterim. 

V / 

HASAN BEY (Devamla) — Onu da arz ede
yim. Mevaddı iptidaiye olarak alman bir kısım eş
ya daha vardır, tekâlifi milliye suretiyle. Ankara'dan 
vesaireden alman yapağımız ve tiftik takriben Ankara' 
da 300 bin kilo kadar müdafaai milliye anbarlarında 
teraküm etti. İhtimal ki hatırlarsınız, bir Aralık mü
dafaai milliye mübadele esasına göre bunu zahireye 
ve lâzım olan ihtiyaca göre, yani bunu buğdaya ve-
sair kuru sebzeye tahvil etmek üzere mübayaat komis
yonu vasıtasiyle gazetelerde bir ilan yapmıştı. İş sa
hiplerinden bazıları da bunlara talip çıkmışlardı. Bil
mem kilosu tiftiğin 46 kuruş itibar edilecek, buna 
mukabil vereceği kuru sebzenin, zahirenin bedeli de 
yedi kuruş, altı kuruş, ne ise hatırımda kalmamıştır. 
Erkamı şu esas dairesinde, bedeline takarrüp eden 
esaslar dairesinde; fakat para verilmeyecek, mukabi
linde tiftik verilmek üzere mübayaat komisyonunun 
bir ilânını gördüm. Sonra bendeniz ciheti askeriyeye 
müracaat ettim. Dedim ki; siz ihtiyacatt askeriye için 
zahire mubayaa etmeye salâhiyettarsınız. Ele geçen 
rnal ne olursa olsun, hatta eşyayı askeriye olsun, 
bunlar devletin malıdır. Devletin malını idare etmek 
ve satmak sizin salâhiyetiniz dahilinde değildir. Bf-
naenaleyh mubayaa komisyonunun yaptığı doğru de
ğildir. Bunu geri bırakın dedim. Bunu geri bıraktık 
ve bunu peyderpey ellerine teslim ediyorum. Henüz 
bitmedi. Fakat, müteferrik olarak bazı kazalarda ka
lıyor. Maksadım bunların bir kısmını sahile indirmek
tir ve kısmı âzamini indirmekteyim. Fakat mütefer
rik olarak bazı kazalarda kalan, meselâ şu kazada 
var 100 kile, 50 kile. Getirtmenin imkânı yok. Uzak 
mahaller ve miktarı da az. Toplu kısımlarını maksa
dım sahillere indirmek ve indiriyorum. Bunların nak
liye mesarifi için bütçemde yeri yoktu. Gayri mel
huz kısmından tasarruf ettiğim mevcut paramla bun
ların sahile inmesi için iktiza eden mesarifi nakliye
nin sarfiyatını oradan temin ve heyeti vekileden ka
rar aldım. Tabii gayri melhuzdan bir sarfiyattı. Oradan 
temin ediyorum. İnebolu'da epeyce tiftiğim terakküm 
etti. O kadarda müteferrik suretle diğer mahallerde 
yapağım vardır. Bunları da ciheti askeriyeden tesel-
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lüm etmek istiyorum. İmalâtı harbiyede kullanılabi- | 
lecek bazı fabrikalarda sarfedilecek olan kısmım ta- I 
bii borçlandırarak kendilerine devrederim. Onların ] 
iyi bir surette istimal edemeyecekleri kısımları, behem-
hal sahillere indiriyorum. Bir kısmını Mersin'e indire- I 
ceğim. Bir kısmını İnebolu'ya indiriyorum. Samsun'a I 
indireceğim. Oralarda en iyi şeraiti temin eden adam- I 
lara tabii müzayedei aleniye ile icabederse başka yer
lerde müşterilerini aramak suretiyle satıp paraya kalb- i 
edeceğim. I 

EMİR PAŞA (Sivas) — Demek hesap haricinde- I 
dir onlar. 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır, onları ken
dimiz mevaddı iptidaiyeyi işleyeceğimize göre, bunu I 
satıp para yaparız. I 

RAGIP BEY (Kütahya) — Müdafaai Milliye 
Vekâleti bu yüzde yirmi tekâlifi milliye suretiyle alı- I 
nan hayvanattan zaif olanlarını burada sattı ve be- I 
deUerini aldı. Saniyen; daha böyle ufak tefek sat- I 
tığı şeyler var. Ezcümle depoda bulunan silâhları sa- I 
tıyor ye parasım doğrudan doğruya meselâ müdafaai I 
milliyeden harp dairesi alıyor. Bunlar sizin hesabınız- I 
da dahil midir? . I 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim; ben arz et
tim ki, hurda eşya olsun, ne olursa olsun, hiç bir I 
daire' satamaz. Buna Maliye Vekâletinin muvafakati I 
lâzımdır ve satılan eşyamn bedeli her halde, behem- I 
hal irat kaydolunur. Paranın elinden alınması şart de- I 
ğil ve elinde kalan paramn her hangi bir tahsisattan I 
mahsubu icra edilir. Gerek avans şeklinde olsun. I 
Kalıyorsa evrakı sarfiyede nazarı dikkate alınır I 
ve avans olarak elinde kaldığı takdirde, defterde I 
kayıt tutuluyor. Bunun muhasebei umumiye kanunu I 
mucibince mahsubu yapılır. Ufak tefek bir gaz tene- I 
keşi, meselâ bir nefer eline geçirmiş anbardan satmış. I 
Benim bundan ne haberim olur? Çok rica ederim bu I 
toplanılan.... I 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bu satılan hayvanat 
bütün depolarda toplanılan silâhlar bir gaz teneke- I 
si gibi değildir. Binaenaleyh bu gün mevcuttur. Bun- I 
larm hesabı zatı âlinizde? I 

HASAN BEY (Devamla) — Rica ederim. Ko- I 
yun pazarına çekilip satılan hayvanatın hesabını tu- I 
tan bir daire vardır. Herkesin gözü' önünde hırsızlık I 
yapılamaz, tevili de yapılamaz. Çünkü mızrak çuva- I 
la sığmaz. Olmaz o. Fakat bazı küçük eşya satılırsa I 
maliyenin haberi olmaz mı? Bir çavuş satar, ondan I 
benim haberim olmaz. Fakat böyle toplu olarak sa- j 

i tılan eşyaların bedeli irat kayıt edilmez, mahsubu ic-
I ra edilmez o yoktur. 
I • Efendiler, bütün maliye teşkilâtının nevakısını 
I böyle am vahidde ikmal edemezsiniz. Size şunu arz 
I edeyim ki, bütçe esasatını asırlardanberi yürüten 
I memleketlerde bile, bazı kısım muamelâtı hesabiye 
I henüz ikmal edilememiştir. Zannederim, ayniyat mah-

supılariyle iştigal etmek üzere, orduya ayniyat mu
hasipleri de tayin edilecektir. O zaman bütün mua
melât, muhasibi mesulleri elinden geçer. Bu kısmı 

I şimdiye kadar yapamamıştık. Böyle müşkil bir va-
I kit içerisinde benden istediğiniz de, zannederim, pek 
I münsifane olmaz. Bunlar derece, derece olur beye-
I fendiler. Daha biz nakdiyat muhasiplerinden başlaya

bildik. 
ATİF BEY (Bayazıt) — Biz de bu itirafı isti-

I yorduk zaten. 
OSMAN FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Zâti 

I âliniz 300 bin kilo yapağı toplandığım buyuruyorsu-
I nuz. Halbuki 300 bin kilo tiftik yünü yalnız Ankara 
I verdi. 
I HASAN BEY (Devamla) — Ankara'da toplanan 
I diyorum. 

OSMAN FEVZt EFENDİ (Devamla) — Pek iyi 
I öyle olsun. Yalnız bu tiftik yünü, bir milyon 350 bin 
I lira ediyor. 
I HASAN BEY (Devamla) — Hayır efendim, mü-
I saade buyurun 300 bin kilo vasati olarak 45'şerden 
I 150 bin lira eder. Yani onu haddi azami fiyatla sat-
] mak için ben elimden geldiği kadar çalışırım... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) — Tiftikler 
I için ahali dine kaç kuruştan mazbata verilmiştir? 

HASAN BEY (Devam!l<a) — Vallahi onun hesa^ 
I bini bilimiyorulmı. Sonra size veririm. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) — Pe'kâlâ, 
I sfiz kaç kuruşdan satıyorsunuz? 

HASAN BEY (Devamla) — İhtimal iki onlar aılır-
I ken az para ile ve ucuz aıkmşiliardır. Fakat ben fazjla-ı 
I ya satacağım. Ben eime gelen malın azami fiyatla 
I satrimasına memurum? IhCimal ki ucuz, ihtimal kli pa-
I halı alim ıslandır. Ben onu şimdilik Klrrüi yorum, fakat 
I ben dilme geleci devlet malı eşyanın azami fiyata sa-> 
I tılmasına ve hattı azami faide temlinite mükellefim. 

CEMİL !BEY i(Kütaihya) — Tif tiklerden gerek ibu-
I rada ve gerek başfca yerde toplananilaon mıükdarı ne 
I kadardır? 
I HASAN BEY (Devamla, bulmuyorum. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Çünkü geçen sene (as-
J dik etmiş oHduğumuz 45 ımdıîyon liralık bütçenin içia-
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de suiistimali oluyor. Onun için hesabını bilmek İâ-
zam. 

TAHSİN (BEY (Aydın) — Teçhizat aöbarının kıa-
pusu önündekli arsada 4 bin kadar silâh dörder lira
dan saitıkıyor, bundan halbeııinüz var mı ve bu satışa 
maliyeden nezaret eden bir memur mevcut mudur? 
(Belki de şimdiye ıkadar kakmamış, boşalmışdır. 

HASAN BEY (Devamia) — Efendim, şimdi gi
dip Ankara muhasebesinden bunu soracağım. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Tralbzon) — Efendiler, ben
demiz görüyorum kli; programsız 'hareket ediyoruz. 
Yapdığımıza bilmiyoruz ve bu tarzda müzakereye de
vam edemeyiz. İmkânı yoktur. 

Şjmdıi orta yerde bir kaç mesele var: 'Biniyorsu
nuz İki celsei hafiiyenin akdinden maksat bütçe mese
lesi lidli. Fakat biz buna tekâlifi milliye meselesmıi de 
karışdındık (Güıtiiltüler) ve onu biraz evvel hulâsa et-
mişdilk. Demişdik ki; Maliye Vekili Beyefendtaı Hü
kümet namına vermiş Olduğu izahat üzerine düşünece-
ğiımiz mesele, şekli hükümıetin tayini, yani idaremize 
bünyemizle 'mütenasip 'bir şekil vermek. Sonra ara 
yere sulh meselesi girdi ve bir meselei müstehire ol
mak üzere, bu sene bütçenin nasıl ve ne suretle kabul 
edileceği ve nasıl kapatılacağı meselesi çıktı ve onu 
tekâlifi milliye meselesi takip etti. Fakat bunların 
hepsini bir anda birbirine karışdırırsalk içinden çık
mak imkânı yoktur. Biz buraya iş görmeğe geldik. 
Böyle suâl sorup cevap vermekle meşgul olmağa gel
medik. Bugün sabandan beri uğraşıyoruzı bir netice 
yok. Bendeniz, mesaimizin beyhude olmaması için, 
bir teklif yapıyorum: Celsei hafiyede yapılan müza-
kerattan Maliye Vekilinin verdiği izahat üzerine te
bellür eden bir netice, bir vaziyet vardır: O da, siya
seti maliyemizi tayin etmek tipin vaziyet ve siyaseti 
askeriye ve haılbiyemlizin ne Olduğunu bilmek lüzu
mudur. Çünkü, memleketin menalbii maliyesi ne oldu
ğunu ve siyaseti maliyemizi Maliye Vekili Bey vazi
yeti hakikiyesi ile izah etti. Sonra, bizim taklip edece
ğimizi hattı hareket için, yanii siyaseti maliye için; 
her hailde askerlik itibari te takip edeceğimıiz halttı ha
reketim bilinmesi lâzımdır. Memleketin menalbii ma
liyesi vasi ve meselâ hazinemiz dolu, bir şekilde değil
dir ki işimizi tanzim edeîli(m. Biz, maliyemizi yapacağı
mız işe göre tanzime çalışacağız. Onun için bendeniz 
bir takrir veriyorum ve Müdafaa Milliye Vekikilin-
don bundan sonra taklip edilecek siyaseti haribiye-
mizin ne olacağım ve şimdiye kadar olduğu gibi, ilâ-
nifaayede müdafaa vaziyetinde, daima düşmanın teca
vüzünün mü beklıiyeceğimizi ve yahut bir cümle ile 
düşmanı atmağa mı çalışacağımızı anlamak istiyorum. 

i Sonra memleket fedakârlık yapar, fakat zannede-
I rim bir yapar, iki yapar üç yapar. Sonra buna da im-
I kân kalmaz. Bütün fedakârlığı mütemadiyen mıi'Metten 
I beküıyemeyiz. Çünkü yoktur. Neyi verecektir? Onun 
I için erkânı hartbiyenin, ciheti askeriyenin takip etmek 
I 'istediği hattı hareket nedir? Bunu hilelm ki ona 
I göre millete, maflî (bazı tahmilât yapmak icap ediyor 
I mu, etmiyor mu? Ondan sonra ne yapacağımızı ve 
I hatta hareketi bilmek lâzımdır. Bu takriri onun için 
I veriyorum. Bir karar verilsin ve bu bünkü mesaimiz 
I 'beyhude yere zayi olmasın. 

TUNALI H İ I J M İ BEY (Bolu) — Eli milyon feu 

I 'ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Eli milyon lira-
I mız mevcut olsa idi; ona göre hattı hareket tayin ede-
I bilirdik. Fakat ne çare.. Efendiler, bu memleket elli 

milyon lirayı yine verir, fakat düşmanı atmak şartile. 
I Çünkü her sene elli milyon, yirmi milyonu vermeğe 
I tahammülü yoktur. Tekâlifi milliye alınmasının sebe-
I bi de bu idi. Fakat maatteessüf bir şey olmadı. {Doğ-* 

ru, doğru sesleri) 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) Efendim, Ali 

I Şükrü Beyefendi usulü müzakereye dair söz aldılar 
ve yine müzakereyi ihlâl ettiler. 

I -REİS — Mesele takrir meseleslidir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Orada de-
I ğildi mesele. Mesele, Divanı Riyasetin vakit ve za-
I manile bir takriri burada okutmamasıdır. Bunda te-
I kâsül olduğu riyasetten dermeyan buyuruldu. Her mü* 
I zalfceranin 'bir neticesi olmalıdır. Bu müzakerelere He-
I yeti Celile müsamaha ve tekâsül nazarile bakacaksa 
I şimdi kararını versin. Bu cümleden olarak Divan 
I Riyasetine takdim olunan takrir bir kanon nuaihiiyetin-
I dedir. Onlar bir şekil istiyorlar. tcraî salâhiyetini is-
I timal ederek müzaikeratı bir neticeye isal eder. 

I (Biz bu müzakeratunızı o kanuna bırakmış ol'say-. 
dik, daha iyi idi. fakat burada faydalı bir şey olduki 
Maliye Vekili kendi mütalâasını ifade ettiler. Yalnız 
Heyeti Celilenin vereceği bir karar daha vardır ki, 

I böyle aılâkadarlıkla telâfisi gayri kabil zarara düş-
I dükten sonra fayda olmuyor. Her hailde böyle Baş-
I kumandanlık kanunu gibi ve dolayısile (kanunun ka

nuni, tefsirin tefsiri mahiyetindeki tahripkâr bir ka-
I rarla lâkayit kalmışsınız. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) Kalmışız deyiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ben tam-
I da yoktum, fakat kalmışız kabul ediyorum. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Siz de bura-
I da idiniz, hatta Bölu^ya afazi askere tayin edildiniz. 
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HÜSEYİN AVNil BEY (Davamla) — Yalnız ben 
yapmaJdım, rica edenim. Hatamı itiraf ediyorum1. Çı-
rjû çıplak milletlin malı soyulurken burada fâkayıt kal
dım, Bu gün 'burada Maıliye Vekilinin fhir havadis 
fcalhülirade ifade ötmesi bendeniz müteessir oldum. Çır
pındık,, fakat faıide etmiyor edendiler. Bu gün bunu 
yapmıyacağez, bunu kanunu müzakersinde yapacağız. 
Eğer şu Makamı Riyasetçe mazur görülüyorsa bu-
yurdUkiLarı şekilde ikinci müzakeresine geçeriz ve o 
kamunu da dhemrriiyetile, müstacelen müzakere ede
lim. Bu, ehemmiyetli bir meseledir. Çünki; 1338 se-
mesa bütçesine esas olacaktır. Efendiler, ordu mecca-
men vıesaiıti nakliye bulaımıyacakıtır. Geçen senenin ve
saiti nakliye parasını da hesap edeceğiz. Geçen sene 
1Q0 kilometre daha 10Q kilometre derken herif araba-
sim bırakıp (kaçıyor. Şimdi bu zulmü halika yapamaz
sınız efendier. Çünkü isyan ederler. Geçen sene yap
tınız, fakat Sakarya zatferine bağışladılar. Veyahut 
orada öldüler. Fakat gelecek sene yine »isyan olacak
tı*. Her evden bir kat çamaşır aldınız, (80'bin neferi
miz var idi sesferd) cehren gidip aldınız ve buna 
teberru dediniz. Cebren teberru olmaz efend.ler. Bu-
ne teberru demek ne kelime? Jandarma giriyor, zor* 
ia yorganı söküp alıyordu. Buna teberru mu deı'ıer? 
Rica ederim, gelecek sene o cebri teberru da görmi-
yeceğiz ve tekâlifi midiye namile de bir şey alamı-
yacağız. 133:8 senesi bütçesini tanzim ederken bu esas 
olacak ve hesabımızı bilmeliyizki ordumuzun sarfiyatı! 
geçen sene kaç milyon liraya baliğ öldü. 1338 senesi-
mttn esası buradadır. Yoksa böyle ibin türlü sud istimal 
neticesinde ihtilâl çıkar ve alacağımız paralarla onu 
da bastıranlayız, Bu da mülhim bir meseledir. Bina
enaleyh 'biran evvel o kanunu çıkarmalı ve Heyeti 
Celüe bür heyet intihalb etomeiidlir. Hasan bey bir şey 
buyurdular. Mebus arkadaşlarımızı da memur ede
riz. Onların zaten beMedilkleri bir şey yok, hepsi ça
maşır gibi teberru. Ben de feda ediyorum. Yalnız bir 
şey bffiniz kıi gelecek bu ordu ne ile yürüyecektir?, 
Onun esasmı tanzim edelim, Bir tarafdan kanunu çı
karalım, bir tarafdan 1'33'8 senesi bütçesi müzakere
sini yapalım. Evvelki karar, Divan Rliyaset mazur 
mudur, degi midir? înşaKah böyte bir şekil bir daha 
tekrar etmez. Bir talkım şikâyetler daha vandırki inşal
lah onlar da bu suretle çıkar ve tenzih olunur. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, Muvazenei 
Maliye Encümeninin ıhir teklifi vardır. 

ZİYA HURŞlT BEY (Lâzıstan) — Diıvam Riya-
set tahkir ediliyor, sözünü geni alsın (gayya kuyusun
dan derin sesleri) 

REİS — Eferidlkm müsaade buyurursanız Muvaze
ne! Maliye Encümeninin tekalifi milliye hakkında 
mazbatası var. Tensib ederseniz ruznameye koya
lım. Bunu tensib edenler Kitfen elerini kaldırsın. 

ıSELÂHATTİN BEY (Mersin) — Celsei aleniye-
de efendim. 

REİS .— Evet efendim, aileni celsede ruznameye 
alalım. (Anlaşılmadı sesleri, tekrar reye sedaları) 

REİS — Efendim MiUMazenej Mafliye Encümeriiniin 
tekalifi müiiye hakkındaki tekliflini ruznameye alıyo
ruz, müzakere edeceğiz. 

HÜSEYİN AVNt (BEY (Erzurum) — Dibanı Ri
yaset, Makamı Riyaset.. 

RAĞIB BEY (Kütahya) — Reis Bey, Divanı Ri
yaset diyorlar Divanı Riyaset kimlerden ibarettir? Ni
zamnameyi okusunllarda öğrensinler efendim. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Teşekkür 
ederiz, ilminizden lisltüfade ettik efendim. 

REİS — Efendim tekalifi milliye ye ait bazı tak
rirler var, o taiknirleni de o kanunun müzakeresine ta
lk edelim. Sonra 'bütçenin sureti müzakeresine dair. 

CEMİL ©EY (Kütahya) Reis bey benim sözüm 
vardır. Efendim, kifayeti müzakere hakkımda karar 
verildi mi? Evvelâ müzakereye karar verilir de sonra 
takrirler okunur efendim. 

REİS — Cemil beyefendi müsaade buyurunuz. 
Ati Şükrü beyefendinin bir teklifli var. (Okunsun 
efendim sedaları) 

REİS — Muvafıktır; Müdafaa Miliye Vekili Pa
şa Hazretleri izahat versin. Ondan sonra müzakereye 
devam edelim diyorlar. 

KÂZIM PAŞA (Karesi) — Mesele ordunun ha
reketine mütealliktir, planlanna mütealliktir. Bunlar 
Erkanı Harbiyei Umumiye'ye ait olduğu için bendeniz 
bu hususda selâhiyetle bir şey söyliyemem. Erkanı 
Harbiyei Umumiye Reisi bu hususda izahat verebilir. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Başku
mandanlık daha ziyade alâkadardın. Bu babda beyanı 
mütalaanız lâzımdır. 

(KÂZIM PAŞA (Karesi) — Efendim arkadaşlar 
üdareye müteallik söztenine cevab istiyorlar, onların 
hepsine cevap vereceğim. İdareye müteallik sözlerin 
hepsini not ettim ve cevap 'vereceğim. 

Harekâtı askeriye'ye müfteaillik keyfiyetin Erkânı 
Haıfbiıyei Umumliyeye aidiyeti (İtibariyle onu arzedli-
yorum. Malûmat kabilinden. 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade buyu
runuz, zannederim Paşa Hazretleri nokltai nazarımı 
yaöbş anladılar. Orduyu ihzar eden M'üdafaıi Milliye 
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Vekâletidir. Ordumun harökâtı harfeiyeslni, plânı için 
söylemiş oMuBarıımfia ordunun isttihzaratı için söyle
miş olduğum nöktaıi «azar tespiit olunsun. Yani müda
faa ordusu mu yapacağız? Ona göre bâz de mali te~ 
dablir ılttihaz edeniz. Yofcsa ımılletin,. (Gürültüler). 
Müdafaai Mitiye Veıkâileti görüşüyorlar. Lâzım ge
len cevabı verirler. Yolksa bugünkü şekilde ne yapaca-
ğmruzı Memeyiz. 

SALÂHATTİN ©EY (Mersin) — Reis 'beyefendi, 
beırtdenıiz ide bu nokta, hak/kanda ıbntr şey arzsdeceğim. 
Efeasdüm, Mlmmesi lâzım olan nokta şudur. Ziira yıp-< 
ratma hanbi yapacağız dsdük, Jcim yıpranıyor? Ben 
anlatmıyorum, neiticed katiye! ıbir harp yapacağız dedi
ler. Maatteessüf neticeyi anlamadiik. 

Senelerle devam ediyor. Kim yıpranıyor? Anla
yamadım. Heyeti âlinizin tenvir etmek istediği nokta 
şudur. Gönlümüz isterdiki daha münteç bir şekil 
alsın. Şimdi meselâ bu sene (60) milyon liralık bir 
bütçe ile geliniyor. Bu ordu istihsali neticeye muk
tedir bir ordu mudur? Yoksa mesele bir sene daha 
sürüklenecek mi? Meselâ, biz bu altmış milyon lira
nın hepsini vermiş olmayacağız, veyahut seksen mil-
oynluk bir şey için istihdaf ettiği maksadı, bu teklifi 
maliyi çoğaltacak, bu sıkleti maliyeyi idame ettirecek 
bir istikamet mi yüreyeceğiz; yoksa azaltıcı çarei hal 
mi olduğunu bilmek lâzımdır. İşte bu noktanın ten
viri icap ediyor. (Başkumandanlığa aittir sesleri) 

YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) — Arkadaşlar, su
al takririnde mevzuubahis olan mesele; siyaseti aske
riye ve hariciye meselesidir. Doğrudan doğruya bir 
başkumandanlığa, erkânı harbiyeye ait bir meseledir. 
Arzu edilirse bir muayyen saatta söyleyebilirler. Bu
nu tehir demiyorum. Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerine tevcih etmiyelim. Esas vazife onların
dır. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim; 
bendenizce kararı zaid görüyorum. Yeni sene için 
avans veya tahsisat isteyecekler, bu itibarla lüzumu 
kadar Meclisi tenvir gerek. Ne Müdafaai Milliye 
Vekâleti, ne Erkânı Harbiyei Umumiye tahsisatı har
biye isteyecekler. Erkâm Harbiyei Umumiye Riya
seti, Başkumandanlık tahsisatlarını kabul ettirmeğe 
zaten mecburdurlar. Ali Şükrü Bey arkadaşımızın 
takriri, her gün için varittir. Zaten lüzumu kadar 
mesele tenevvür etmiştir. Celbederler, muayyen bir 
günde gelir beyanatta bulunurlar. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Zaten bugün 
versin demedim, Müdafai Milliye Vekili Paşa Haz
retleri. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendenizce 
şekli müzakereye ait mevcut bulunan 1337 senesine 
ait bendenizin teklifimi lütfen reye vazediniz. Mesele, 
müzakere salim bir mecraya girsin. Ondan sonra 
müzakereyi sırasiyle takip edelim. 

REİS — Hasan Fehmi Beyin bir takriri var? 
(Okunsun sesleri) Ben telhis edeyim. Takririn bir 
çok fıkraları vardır efendim. Bunların içinden en 
mühim fıkralardan birisi 1337 senesi bütçe kanun lâ
yiha müsveddesi bazı kuyud ve şurut ile 1338 senesi 
olsun diyor. Salâhattin Beyefendinin de bir takriri 
var, ki onun da bir fıkrası aynen birleşiyor. Muvaze-
nei Maliye Encümeni Reisi Beyefendinin evvelki iza
hatından anladığıma göre, bu şekle o da tevafık edi
yor. Şu halde Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
ile bu hususda ve Salâhattin Beyefendi müttehittir
ler. 

REŞAT BEY (Saruhan) — (Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Muvazenei Maliye Encümeni bütün 
heyeti umumiyesiyle, bütün rüfekasile bunu kabul 
ediyor efendim. Bize tevdi buyurun. (Encümene 
havale edin sesleri) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Bendeniz 
şöyle reye vazedeceğim. Bu hususda tasvip şeklinin 
tanzimi için Muvazenei Maliye Encümenine gönder
mek lâzımdır. 1337 senei bütçe kanununun bazı kuyud 
ve şurut dairesinde 1338 senesi bütçe lâyiha müsved
desi şeklinde müzakeresini tasvip edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurunuz efendim. Asıl mühim bir nokta kalı
yor. 1337 senesi için artık kül halinde dahi bütçe 
tasdikına lüzum yoktur. Muvazenei Maliye Encü
meni oniki milyon liralık bize tevdi ettiği bütçenin 
kabulünü teklif ediyorlar, ki bu zaittir. Tahakkuk 
etmiştir. Tahakkuk etmiş mikdar ne ise ona göre 
encümen bir avans kanunu yazsın. Asıl maksadı 
âcizanem budur. Bu tasrih olunsun ve böyle reye 
vazedilsin. 

REİS — Bu suretle kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Reis Beyefendi, 
üçüncü bir nokta kaldı ki o da encümenin 18 Tem
muz 1337 tarihinde burada takarrür eden zammıyatı 
kabul etmeyip, yalnız tenkisatı kabul ederek bütçe 
dahilinde sarfiyat devam edecektir. Bunu da reye 
vazetmek lâzımdır. Zamaim kabul olunmıyacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Şunu da 
arzedeyim ki lütfen takririm okunmuş olsa idi bir 
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kaç şekli cami olurdu. Takrirde yalnız paranın mik-
darını 5 milyon diye yazdım, onu çizelim.. Müteba
kisi aynen kabul olunmalı ki Meclisi Âlinin evvelce 
kabul ettiği 28 Haziran tarihli kararnamedeki kuyu
datın haricine çıkılmasın bir. İkincisi; maaşata vaki 
olan zamaim, ki bu güne kadar tesviye edilmemiştir. 
1136 senesindeki esas maaşın mikdarı azamisini te
cavüz etmesin. Bütçe halinde tasdikine lüzum yok
tur. Maksadı âcizanem bu idi. Bu takrir aynen reye 
-vazedilsin. Yalnız beş milyon lira şilinsin. (Hasan 
Fehmi Beyin takriri tekrar okundu.) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, okunan beş milyon fıkrasından vaz geçtim. Şi
linsin. Avansa için Meclisi Âlinin kararı değildir. 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdi edilsin. Orası 
tesbit etsin. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendiler, 
hükümete gayri kanunî muamele yapmak için mü
saade ediyoruz. (Etmiyoruz sesleri) Müsaade bu
yurun, bu takrirle tamamen gayri kanunî bir muamele 
teklif ediyoruz. Katiyen Kanunu Esasiye ve Teşki
lâtı Esasiye Kanununa muhaliftir. Bu hükümeti bir 
daha mesul etmek hakkına malik değilsiniz. Bu ta
mamen bir fermandır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hafız 
Mehmet Bey bu hafta da bütçenin ikmali mümkün 
değildir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — O halde 
memlekette kanun yoktur. Hükümet istediği gibi 
oynar. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Efendim, 
malûmu âlflenidür ki sekiz aydan |beri bu bütçe Muva
zeneli Maliye Encümenine gelmiştir. Bütçeden Encü
men ne irenkisat yapabildi, ne de bir şey. Zannadiyo-
rum M 'bu şekilde yine bir kaç ay sonra emrivaki kar-
şısmkja 'bulunacağız. Hütutu <umümiiyeya tespit edecek 
Ibir Kadro Encümeni vardı. Şimdi içimizde yine bir 
Kadro Encümeni tefrik etmelidir. Bu Devlet ne ile 
yürüyecektir? Bütçe bilâ münakaşa kabul edilemez. 
'Bilâ münakaşa... Efendiler, 'bir şey arz edeyim. Geçen 
seneki vaziyette değilsinıiz, Halk bu sene parayı müş-
kfl verecek. Çünkü para yoktur ki verebilsinler. Onun 
için efendiler; bizim yapacağımız, bir kadro encü
meni teşkil edeim. Süratle yapalım. Muvazene En-
cümenti Devletin huturu umumiyesiriS tespit etsinler 
Ve o yolda yüriisüinler. Muvazeneli Maliye Encümeni 
yine eskisi gibi vali, mutasarrıf ve bilmem neler ile 
uğraşmasın. Zira bu iş 'böyle yürümez. Ya Teşkilâtı 
Esasiyeyi derhal tatbik edersiniz; yani bu suretle mil-
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leti bize raptedecek esasatı kabul ve Itatbik ederiz. Zi
ra bu idareden dolayı milletle aramız açıktır. Bu su
retle o rabıtayı takviye edin ve onlara biraz serfeesfet-
bahşedin. Alacağımız şeyleri suhuletle alabilelim. Za
vallılar görmesinler. İstanbul'un bir çok muvakkat 
kanunlarını şu zamana kadar biz de kabul dönekte
yiz Encümenimizden çıkmış, tamik edilecek daha bir 
çok mesail vardır. Biz bir an evvel şûra teşkilâtına 
müsaade edelim ve 'halkın idaresini bu vasıta ile te
min etmiş bulunalım. Bu memur kadrosunu yıkalım 
efendiler. 

BÎR MEBUS BEY — Efendi, bunun yıkılması 
mümkün değildir. Zira memur kadrosu olmazsa ordu 
vezaif i yürümez. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
mevzuubahis bu takrire bir karar verilsin. Bir neticeye 
bağlıyalım. Ondan sonra Hüseyin Avrat Beyin müta
lâası nazarı itibara alınır. Çünkü esasata taallûk edi-

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Tıabzon) - -
Bendeniz de arz edecektim efendüim. Bilmem bu keli
meyi de benimsiyorum. Memlekketin bünyei içtümai-
yesine göre kanun yapmak hususunda lüzumuna en 
evvel arkadaşlarımızdan kail olanlardan birindsiyim, 
Bir taraftan yapalım ve Hükümete bu hususta müza-t 
heretinizi temin buyurun. Teşkilâtı hattı asgarisine 
indirelim. Fakat bunları yapmak, yalnız kadroları tes
pit etmek o kadar basit bir iş değildir. Şurada sene 
nihayetine 10 gün kaldı. Bunları 10 gün zarfında mey
dana getirmek zannedildiği kadar kolay değildir ve 
bir ayın da işi değildir. 1338 'bütçesini de 1337 büt
çesinin akıbetinden kurtarmak için bu teklifin isabeti 
vardır. Rica ederim; hem onu kabul edelıîm, hem de 
diğerinin müzakeresine ipttidar edelim. 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Bu teklifte memurların Şu-
balt maaşı da mevzuıubahis ediliyor. Ne veriyorsunuz 
ki, ne keseceksiniz? 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — 
Para bulur verirseniz, ben isterseniz memurine.Şubat 
maaşını 'ikramiye olarak veririm efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendlinı, 
takrirde henüz ikinci fırka okunmadı. Şubalt maaşı 
için müzakere açmak ayrı bir meseledir. Buraya 
vazedilen şey ile alâkadar değildir. Bazı arkadaşlar... 

REİS — Efendim, ikinci fıkra okunmadı. 
SALÂHATTİN HEY (Mersin) — Hasan Fehmi 

Beyin takririni kıraatla bir an evvel, vakit geçirmiye-
rek işti intaç edelim. Hasan Fehmi Beyin bu takriri 

I makûl ve mantıkîdir. Hafız Mehmet Beyefendinin 
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istinat ettikleri nokta da mantıkkfir ve gayet mühim
dir. O da buyurdular fci; Hükümetli avansla idare 
edecek olursak, bütçe harici yapmış oldukları sarfiyata 
dair meşruiyete de cevaz vermiş oluruz. Bu varit de
ğildir. Bendeniz diyorum ki; bu mütalâa doğru olmak
la beralber, burada varit olamaz. Biz Heyeti Vekile-
rein, 'bizim ciheti askeriye için tayin ettiğimiz fasıl 
ve maddeleri haricinde ve encümenin kadrolarının hu
dudu haricinde yaptığı sarfiyatın, ki Heyeti Âliyeni-
zân 18 Haziran tarihli kararı hilâfında bir masrafı 
varsa katliyyen gayri meşrudur ve gayri caiıdir. Bun
dan dolayı mesuldürler. Binaenaleyh o mesuliyetten 
teberri edemezler. Bu mesuliyet kendilerinden mer-
fu değildir. Binaenaleyh bu noktai nazar aşikâr ol
duktan sonra meselede şüphe kalmaz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Esas iti
bariyle Hükümet eski teşkilâtiyle, bunu zammetmiye-
rek aynen taltbik etse dahi, yaptığı muamele tasdik 
olunmamış bir bütçeyi tatfbik etmek noktai nazarın
dan gayri kanunidir ve mesuldürler. Çünkü esasen hu
kuku esasiye noktai nazarından bütçenin tetkiki her 
«ene için kabul edilmiş bir esastır, ki millet kendi va
ridatını kendi masarifatına göre düşünecek ve ona 
göre tanzim edecek. Biz ise onların bu hakkını tanı
mıyoruz ve hakkımızı da bu suretle ıskat etmiş bulu
nuyoruz. 

SALÂHATTtN BEY (Mersin) — Efendim, Ha
fız Mehmet Beyin bu mütalâatı, Avrupa'da muhtelif 
seneler mücadelelerle milletin hükümetlerden kopar
mış olduğu haklardır. Binaenaleyh bunda her hangi 
bir söbep olursa olsun bütçeyi fasıl, fasıl aleni oku
mak lâzımdır. Bu sene için nükül edilmiş olmasını ma
kûl bulmuyorlar. Bu mütalaalarında katiyen berabe
rim. Fakat fiilen bu mesele için bir sureti hal bula
lım. Eğer bulabilirseniz bir gece toplanalım, çalışalım 
ve bunu bir kanunu muvakkat ile yekûnunu kabul et
mek doğru olur. Eğer bunun münakaşasını uzatırsak 
1338 senesi bütçe müzakeresi için vaktimizi zayi et
miş olacağız ve Encümenitmlizin 18 Haziran 1336 ta
rihinde kabul ettiği karar gibi, şimdiden tasdik olun
mak şartiyle, Encümen 'kararı suretiyle bir madde 
kabul olunursa fasıl, madde olarak yapılmamış olur. 
Fakat toptan yapılmış olur. Aşağı yukarı 45 kişilik 
encümen bunu halleder. Mütalâaları gayet varittir. 

Kabul edilmediğine nazaran bütçede mühim bir ta
sarruf yapılmış olur efendiler. Bu şekilde meseleye 
nihayet verilerek kabulünü rica ederim. Aynı zamanda 
bütçenin tetkik edilmesine dahi bendeniz taraftarım. 
(Reye, reye sadalan.) (Gürültüler) 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) — Şu halde 1338 
bütçesi kabul edilmiş oluyor. Yalnız müsvedde şek
linde kabul edilmiş oluyor. Başka türlü telakki edil
mesin. Takririn iki fıkrası kabul edildi. Yalnız bir 
fıkrası kaldı. 18 Haziran 1336 tarihli kararla... 

REİS — Hasan Fehmi Beyin takririmi okutuyo
rum. 

Riyaseti CeBleye 
Senei maliyenin hitamına bir hafta kaldığı için 

1337 senesi bütçesinin usulüne tevfikan müzakere ve 
tasdika maddeten imkân olmadığı gibi, yekûn itiba
riyle birden tasdiki cihetini terviç eylemekde hilafı 
kanun olduktan başka memleketin zararı malisini de 
müstelzim olacağından 1337 senesine ait olmak üzere 
verilmiş olan 20 milyon liralık avansa zamimeten Ma
liye Vekilinin gösterdiği miktar, kıi 5 milyonluk bir 
avans itası ve bu avansların Meclisi Âlinin 28 Hazi
ran 1337 tarihli kararnamesi ile mukayyet ve 1336 
senesindeki maaşat miktarı âzamisini tecavüz etme
mek şartiyle tesviyesine mezuniyet itası için hemen 
bir avansı kanunun in tanzim buyurulması ve eldeki 
lâyihanın 1338 senesi bütçe müsveddesi addile esaslı 
ve ciddî müzakereye geçilmesini arz ve teklif eylerim. 

Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi 

2. Şubat maaşları hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklifi 'teemmül edilerek müspet veya 
menfi karara raptı için bu mevzuun dahi hafi celsede 
tenvir edilmesi kabulü ctiheti terviç buyurulduğu tak
dirde kabulü katisinin alenen icrası. 

LÜTFt BEY (Malatya) — Onu kabul etmiyoruz. 
1336'yı da kabul etmiyoruz. (Gürültüler) 

REİS — Hasan Fehmi Beyin takririnden maada 
bazı takrirler daha vardır. Her encümen mensup ol
duğu dairenin kadrosunu tanzim etsin, diye teklif 
var. Bazı devairi doğrudan doğruya lağvetmek için 
takrirler de var. Bunun müzakeresi için bugünkü 
ruznamemiz mütehammil değildir. Binaenaleyh Cu
martesi günü saat 9*da içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

» < » - « < • • • • 

— 824 — 


