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YÜZ ELLİ YEDİNCİ İNİKAT 

9 Şubat 1338 Perşambe 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 3.25 (Badezzeval) 

REİS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP Âüf Bey (Kayseri) 

REİS — Celse kuşat olundu. 
Maliye Vekili Hasan Bey, buyurunuz. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Efendim, 1337 Muvazenei Umumiye kanunu lâyiha
sı ruznamemizdedir. Heyeti umumiyesi hakkında bir 
iki gün evvel maruzatta bulunmak istedim. Burada 
maddi dertlerimizi açıkça görüşebilmek ve herhalde 
açıkça söz söyliyebilmek maksadiyle heyeti umumi
yesi hakkındaki müzakeratın böyle hafi bir celsede 
yapılmasını muvafık gördüm. Heyeti Celileniz bunu 
tasvip buyurursanız heyeti umumiyesi hakkında ve 
bilhassa maliye mesailine dair görüşeceğimiz şeyle
rin hafi celsede olması doğrudur ve bütçe açığı hak
kında söyliyeceğimiz sözlerin bütün deptepesiyle, bü
tün teferruatiyle harice aksetmesi mahzuru siyasiden 
salim değildir. Evvelbeevvel Heyeti Celilenizden is
tirham ettiğim nokta budur. Bu tahtı karara alınır
sa heyeti umumiyesi hakkında maruzatta bulunaca
ğım efendim. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Beyin teklifi 
tabii anlaşıldı bütçenin heyeti umuıriiyesinin celsei 
hafiyede konuşulmasını ve diğer hususatın da mütea
kiben celsei âleniyede müzakeresini teklif ediyorlar. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, Ma
liye Vekili Beyefendinin buyurdukları bazı nıkatta 
muvafık olabilir. Fakat bendeniz bakıyorum, efen
dim, bizim Meclisimizin bütün mesaisi celsei hafiye
de geçiyor. Bundan bir şey anlamıyorum. Parasızlı
ğımız her hesap bilenin bileceği bir iştir. Bazı görü
şeceğimiz şeyleri görüşebiliriz. Fakat bütçenin heyeti 
umumiyesinin dürudıraz münakaşatı ki, bizzat ve-
zaif ve hidematı devlete taalluk edecektir. Bunu mil
letin bilmesi lâzımdır. Ve saklamak doğru değildir. 
Bu noktai nazardan bendeniz heyeti umumiyesırın 
aleni celsede müzakeresini teklif ederim. Yani bura
da hafi söylenmesi icabeden kısımları konuşalım ve 
aleni celsede bunu kasredelim, borcumuzdur. Bunun 
beye*i umumiyesini millete karşı açık bir surette gös

terelim. Bundan nükûl edersek milleti batağa götürü
yoruz. Bu memlekete ve bu millete karşı bunun he
sabını biz vereceğiz. Eğer para meselesini de konu-
şamazsak bilmem serbest ne konuşacağız? 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Salâhattin Beyefendinin fikirlerine muarız değilim 
ve haklıdırlar. Fakat alenen heyeti umumiyesi hak
kında cereyan edecek müzakerata varidatın heyeti 
umumiyesiyle kabul edilmiş olan masarıfatı devletin 
heyeti umumiyesini bilmukabele neticede şu kadar 
i çığımız var, maliyemiz şöyledir diyecek derdimiz 
şöyle, açığımız böyle, çarei telâfi bulduk, bulamadık 
gibi şeylerin müzakeresini ve açığı kapatmak için 
henüz elimizde bir memba geçip geçmediğini izah et
mek için, zannediyorum ki, aleni celse mahzurdan 
salim değildir ve kendileri de takdir buyururlar zan
nederim. Bunun haricindeki aksamın alenen konuşul
masında melhuz olan faide ki halkımıza, mükellefi-
nimize, ismaı iktiza eden mesail hakkında aleni celse 
yapmak imkânı vardır. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Aleni celsede büt
çe açığından bahsetmiyecek miyiz? 

HASAN BEY (Devamla) — Aleni celseyi bende
niz mahzuru siyasiden salim görmüyorum, fakat siz 
bilirsiniz. 

FEYZULLÂH BEY (Malatya) — Mademki bu
gün bu hal içindeyiz ve mademki harp üzerindeyiz, 
bu müzakereyi hafi yapmak daha iyidir. 

HASAN BEY (Devamla) — Vaziyeti maliyemiz.. 
hasebiyle burada biz aile müzakeresi şeklinde her 
türlü dertlerimizi açık söyliyebiliriz ve pek mühim 
şeyler söyleyebiliriz. Fakat zannetmem ki bunların 
bu suretle harice ifşası mahzurdan salim olabilsin, siz 
bilirsiniz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Buyurduğunuz 
nıkatın nezaketini anlamıyan arkadaşımız yoktur, bu 
noktada kasn kelam olabilir. Fakat bu bütçeyi eline 
alan her hangi bir zat bu varidatla bu masarifin ye-
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kûnunu görmiyecek mi bunun nereden geldiğini anla
mayacak mı? yani buna karşılık duran hangi membaı 
varidat kalmıştır ve el vurulmamış hangi memba 
kalmıştır? Yani hafi olarak burada görüşülmesi ik-
Lza eden mesele şudur; Elimizdeki masraf bütçesi 
bu memleketi bir uçuruma götürüyor veya götürmü
yor. Buna karşı Hükümet şu çareyi buluyor veya 
âcizdir. Burada bu noktayı görüşebiliriz. Fakat bun
dan mada kâffei nıkat açık olarak konuşulmalıdır. 

HASAN BEY MALÎYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Açık olarak koşunulması lâzım gelen noktaların ale
ni celsede müzakeresine muarız değilim. Pek tabii 
böyle olsun. Fakat, işin her türlü aksamının şu va
ziyette veya bu vaziyetteyiz diye resmî münakaşat 
ile, müzakerat ile bizim ağzımızdan harice ifşasının 
tesiri başkadır ve evrak ve vesaiki hesabiyeyi göre
rek, tetkik ederek onlardan çıkaracakları mühim ma
na ile elde edecekleri kanaat büsbütün başkadır, çok 
fark vardır. Siz bilirsiniz, isterseniz bütün muame
latım, bütün münakaşatını aleni yapalım. Fakat ben 
öyle zannediyorum ki ve öyle hissediyorum ki büt
çemizin derdi dolayısiyle söyliyeceğimiz sözlerin bir 
kısmı herhalde şu zamanda ve hariçle münasebatı 
siyasiyeye giriştiğimiz şu sırada söylenmesi, gönder
diğimiz heyetin dahî ne gibi müşkilât ve ne gibi sebebi 
maddî saikasiyle gönderildiğine dair şimdiden harice 
karşı beyanatta bulunmak manasım tazammun ede
ceği için mahzurdan salim olmadığı kanaatındayım, 
siz bilirsiniz efendim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
bir milletin bütçesi, varidatiyle tekabül eder veya et
mez, açığı olur veya olmaz:, o başka bir meseledir. 
Bizim mektup tutacağımız ve bunun içinde harice te
sir yapacak mesele hangi mitseledir? Şimdi açık me
selesini hissettirmemek ise, zannediyorum ki, bunu 
hariç bizim ölçümüzle ölçüyor ve bizim idaremizle 
mukayese yapıyor. Daha o ölçü Büyük Millet Mecli
sinin elinde yok iken ve maalesef Hükümeti bunu 
idrak etmezken düşmanlarımız ölçüyor. Bendeniz bu
gün Iran bütçesini biliyorum, Afganistan bütçesini 
biliyorum, İngiliz bütçesini biliyorum. Türkiyenin ru
hunu daha iyi anlamış, kendini bu suretle müdafaa 
etmektense birinci gün bu dereceye düştüğünü söy
lemek lazımdı. Efendiler tesamüh ettiniz, efendiler 
hüsnü idare edemediniz, Büyük Millet Meclisi mura
kabe vazifesini yapamadı ve en nihayet bu gün bu 
acı şeyleri işitiyoruz. Neden açık efendiler? Tekalifi 
milliye diye üç milyon verdiniz, on iki milyon veril
di. Nedir bu hesaplar efendiler? 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Ben
deniz zannediyorum ki Hüseyin Avni Beyefendinin 
şu mütalaaları bile, hiç olmazsa konuşacağımız kı
sımlar hakkında hafi bir celse yapmaklığımızın mec
buriyetini ifadeden başka bir şey değildir. Gördü
ğüme göre Hükümeti tenkit edeceğiz, dertlerimizin 
elim olduğunu söyleyeceğiz, çaresinin bulunup bulun
madığını konuşacağız ve bunu da aleni konuşacağız 
ve bunun da harice fena tesir yapmıyacağına im
kân vermek ihtimali yoktur efendim. Siz bilirsiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Harice gü
lünecek vaziyete düşeceğiz. Hariç filan görüyor, bu 
milletin 25 milyon açığı vadır. Çünki idaresizdir. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Hükümet namına Ma
liye Vekili mi cevap verecek, yoksa Maarif Vekili 
mi? 

VEHBİ BEY MAARİF VEKİLİ — Bilmem* 
ŞEREF BEY (Edirne) — Bilmem ne demek Reis 

Bey rica ederim, bizleri söz söylemekten menetme-
yiniz efendim. Siz de makamın verdiği vazifeyi ya
pınız. Maliye Vekili söyledi, eğer Hükümeti Maarif 
Vekili müdafaa edecekse ben yokum burada. 

VEHBİ BEY MAARİF VEKİLİ — Hayır efen
dim, buyurun. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Efendim, bu kürsüden 
senelerdenberi toplanan derdin hassas noktasına gel
dik. Millet paraya parmağını koydu. Bütçe, bu me
sele müzakere edilirken Devletin siyasetinin dahili, ha
rici ana hatlarının hepsini burada bütün bugün düşün
dükleri gibi söylemeğe mecburdur, vazifedir. Zaten 
bütçe demek bu demektir. Şimdi bunun hafi ve celi 
şekline gelince; bütçe hiç bir vakitte hafi müzakere 
edilemez, bütçe açık müzakere edilir. Biz burada 
bütçeyi müzakere etmeye başlayınca aleni surette 
müzakerei resmiyeye başlıyorsak ve bunda birtakım 
mahzurlar var ise fevkalâde; vakit için fevkalade ted
bir olmak üzere Maliye Vekili ve Hariciye Vekili ve 
Heyeti Vekile azayı kiramı devletin siyaseti aliyesine 
dokunur nıkat görüyorlarsa teklif ederler, Meclis ka
rar verir. Fakat bütçenin heyeti Umumiyesi burada 
o zaman aile suretiyle tetkik edilir. O müzakere de
ğildir, hasbihaldir. Onu müzakere olarak kabul et
mem. Hasan Beyefendinin dediğine hak verilir, büt
çenin hafi olarak heyeti um umiyesi görüşülür. Fakat 
çok rica edeceğim, bütçe geldiği vakitte işte hayati 
mesele geldi, demekki bugün varlığım var mıdır, ya-
şıyacak mıyım, yaşamıyacak: mıyım, meydana çıka
caktır. Bunun için devletin s/ıyaseti hariciyesinin ana-
hatları arasında yegân yegâıtı bütün arkadaşlar ka-
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naatlerini söyliyecek, tenevvür edecek. Bugüne kadar 
devam edip gelen tezebzüp hallere nihayet verilerek 
bundan sonra doğru olarak her şey cereyan eder. 
Binaenaleyh, lıeyeti umumiyesini hafî olarak görü
şebiliriz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Ka
nunu Esasî mucibince bir maddenin müzakeresinin 
hafî olmasını Hükümet arzu ederse o müzakere hafî 
olur. Yahut on beş kişi talep ederse Meclisin ekseri
yetine iktiran ettiği takdirde hafi olur. Hükümet bu
nu aleni mi istiyor, hafi mi istiyor? Tabiidir ki bu, 
bütün bütçe mesailinin hafi olması değildir. Söyle
necek bazı sözlerin hafi olmasıdır. Onun için usulü
müze tevfikan Kanunu Esasi mucibince, Hükümetin 
dediği gibi, Meclis hafî olur. (Hayır sesleri) 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Usul böyle değil, 
usul Meclisindir. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — O bazı me-
sail içindir. Bütçe hakkında böyle bir salâhiyet veril-
memitşir. Bütçe daima alenidir. Fakat ahval dolayı-
siyle ise yine Meclisin reyine vabestedir. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Arkadaşlar, 
dünyanın hiç bir yerinde bütçe hafî olarak müzakere 
edilmemiştir. Bu hiç bir devlette vaki değildir. Amma 
bizim burada yapılmak istenilenbilâ müzakere kabul 
etmek, Müdafaai Milliye bütçesi geldiği zaman usulü 
müzakereye dair ayak üstünde bir söz istedim, o va
kit sözüm kabul edilmedi. Şimdi bunun cezasını gö
rüyoruz. Bunların hepsinden vaz geçelim. Bu gün se
nenin nihayeti gelmiştir ve bu para sarfedilmiştir, 
bitmiştir iş işten çıkmıştır. Bağırsak da faide yok, 
çağırsak da faide yok. Arefe günü oluyor, yarın bay
ram. Vaktimiz her zaman böyle olursa işimiz de tabii 
böyle olacak. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efendim, bir 
defa bütçe mevzubahis olurken şu noktayı nazargâhı 
âlinize arzetmek isterim ki mevzubahis olan mesele 
yalınız vakti geçmiş olan 1337 bütçesinin emri vaki 

karşısında bulunduğunuz fuzufi değil, gerek mukaye
seli cetvellerimizde ve gerek esbabı mucibe mazbata
mızda arzettiğimiz veçhile, siyaseti maliyemizin, asıl 
curuhu maliyemizin bu bütçe münasebetile mevzuba
his olmasıdır. Bu itibarla İcra Vekilleri Heyeti, evvel 
emirde müzakerenin hafi olmasını istiyor. Belki ta
lepleri pek (muhiktâr. Ancak, bunun 'için Mecllisin 
bir karar vermesi lazımdır ki bendemiz de buna 
tarafdarım. Çünkü Celal Nuri Bey biraderimiz 
her ne kadar Kanunu Esaside nizamnamede hükü
metin bu hakkı olduğunu ifade etmişlerse de orada
ki hükümet hakikaten başka bir hükümettir. Teş
kilâtı Esasiye Kamunu mucibince hükümet biziz o, 
bize matuftur ve Teşkülâtı Esasiye Kanununun ru
huna mugayir değil, bilûmum değil, nizamna
me mevaddı, Kanunu Esasi mevaddı dahi mülgadır. 
Şu halde İcra Vekillerimin bu talebini heyeti celile-
niz nazarı itibara alıp karar verir ve işe başlamış 
oluruz. Asıl «istirham ettiğknliz cihet, şurada emri 
vaki karşısında bulunduğumuz 1337 bütçesi değil, 
bunun tetkiki münasebetiyle esasat ve curuhu mali
yemizin teşrihi ve tedavisinin müzakeresidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Usulü 
müzakere hakkında söyDiyeceğim. Maddeyi aynen 
akuyacağım, heyeti ceMe tenevvür etsinler. Ka
nunu esasinin 78 nci maddesini okuyorum: 

Madde 78. — Heyeti Mebusanm müzakeratı 
alenidir. Fakat bir maddei mühimmeden dolayı 
müzakeratı hafi tutulmak Vükela Canibinden veya
hut Heyeti Mebusandan on beş zat tarafından tek
lif olundukta heyetin (içtima ettliği mahal azanın 
madasından tahliye edilerek tekifiin ret veya kalbu-
lü için ekseriyeti araya müracaat edilir. 

Binaenaleyh böyle olması lâzımdır. 
REİS — Maliye Vekilinin teklifli veçhile heyeti 

umumiyenin hafi olarak müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Zaptı sabık hulâsası oflcunacaktır. 
YüzelM Altıncı İnikat 
7 ŞrtMt 1338 Sak 
ÜÇÜNCÜ CELSE 

BMnoi Refis Vekili Musa Kâzım Beyin tahtı 
riyasetlerinde inikat ederek; Karadeniz İmanlarına 
ithal olunacak mısır ve mısır unları ile İzmit sanca
ğına gelecek, buğday, arpa, mısır ve bunların un
lanılın gümrük resmiıaden istisnası hakkında İktisat 

Encümeni mazbatası üzerinde görüşüldü ve mazbata 
verilen takrirlerle birlikte Komisyona iade olunarak 
celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Musa Kâzım Kayseri 

Atıf 
REİS — Zaptı saibik hulâsasını oylarınıza arz 

ediyorum. Kalbul edenler.., Btmdyenler... Kabul 
edilrrüştk. 
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2. — MÜZAKERE 

1. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihası* 

M&S — Lâyiha üzerinde müzakerelere başhyo-
TOZ. 

MUSTAFA KBMAL BEY (Ertugrul) — Reis 
Bey bir noktayı arz edeyim. Efendim, müzakeresi 
uzun sürecektir, yedi sekiz melfufkı evrak vardır. 
İlk defa bunu müzakere edelim, _on beş dakikada 
çıkar. Münasftp buıyuralursa başlıyahm. 

SALAHATTlN BEY (Mersin) — Maliye Vekili 
Beyefendinin mutaleatından bir gün evvel istifade et
mek lâzımdır. Hatta encümen şimdi mütalealarmı bı
rakıp Maliye Vekilinin mütaleatım dinlemek mecbu
riyetindeyiz. Encümen mütaleasını Cumartesi günü 
beyan ederse daha iyi olur. Maliye Vekili hazır, kür
sü hitabettedirler. Bu kadar mühim olan meseleyi te
hir etmiyelim, mütaleaılarını dinleyelim ve müzake
resini yapalım beyefendiler. 

HASAN BEY MALÎYE VEKlLÎ (Trabzon) — 
Efendim, muvazenei umumiye lâyihası münasebetiyle 
teamül olan uzun nutuklarla heyeti celüenizi rahatsız 
edecek değilim. Zaten böyle bir bütçe karşısında de
ğilsiniz. Verdiğiniz salâhiyete istinaden bir bütçenin 
senenin son günlerinde heyeti umumiyesi hakkında 
söz söylemektir. Vaziyetimiz malum. Binaenaleyh, ma
ruzatım heyeti celüenizi ne tasdi edecek derecede 
uzun olacak ve ne de bir ehemmiyeti mahsusayı haiz
dir. 

Şunu itiraf ile başlayacağım ki 1337 bütçesi, es
babı her ne olursa olsun, 1336 bütçesinin akibetine 
uğramıştır.' Yani senenin nihayetine on sekiz gün kal
mıştır. Bu on sekiz gün müddet zarfında bütçenin he
yeti umumiyece fasıl fasıl m'izakeresi bugün müyesser 
olmaya başlayacaktır ve onun da bu gün heyeti 
umumiyesi üzerinde yürünülecektir. 1337 bütçesinin 
1336 bütçesinden mahiyeti kanuniyeden farkı vardır. 
1336, vekayün icabatı zaruriyesi olarak, bütün sene 
zarfmda heyeti celilenizden alınan avans kanunları 
dairesinde -sarfiyat hiç bir esasa müstenit olmaksızın 
-avamlar dairesinde icra edilmiş ve avanslarla isteni
len bütçeyi teşkil eden yekûn dairesinde sarfedilmiş 
ve "bakiyesi de 63 milyon liralık bütçe ile kapatılmış
tır. 1337'deki vaziyet biraz farklıdır. 1337 senesi ip
tidalarında heyeti celileniz masarif bütçemizin yüzde 
altmışını teşkil eden Müdafaai Milliye bütçesini bu
rada fasıl fasıl, yani usulü kanunisi dahilinde tetkik 
etmiş, musaddak bütçe haline girmiştir. Bu gün ye-

EDÎLEN MEVAD 

niden tasdik, yani fasıl fasıl tetkik ve tasdiki mev
zubahis bir Müdafaai Milliye bütçemiz yoktur. Bu
nun haricinde kalan devairi mülkiye bütçeleri için 
henüz münferiden tetkik esası bidayeten kabul edil
miş iken, bilâhara Heyeti Veküede tebeddül husule 
gelmiş, yeni Muvazene Encümeni teşekkül etmiş, de-
vâirin ayrı ayn masarif bütçelerinin başlanması vekâ-
yii harbiye doAayısiyle bütçenin Muvazene encüme
ninden tetkik ile müzakere edileceği halde heyeti ce
lilenize şevki son zamanlarda müyesser olmuştur. 
İkinci 1337 senesi Bütçe kanunu muvazenei umumiye 
lâyihası heyeti celileye tetkik edilmek, muamelesi icra 
edilmek üzere Mayıs aylarının nihayetlerine doğru ik
mal edilmiş bulunacaktı. O zamandan beri bu lâyiha
nın sırf varidat bütçeleriyle, devairi mülkiye bütçeleri
nin ikmali tetkiki ile tasdiki ancak sekiz ay zarfında 
ikmal edilebilirdi. Bunu tevlit eden zaruretlerin ha-
pisinin üzerinde değiliz. Fakat bu müddet zarfında 
masarif bütçelerinin sarfiyatıda temamen avanslarla yü
rümüş değildir. Muvazenei Maliye Encümeni bu zaru
reti görmüş ve senenin mühim kısmının yürüdüğünü 
nazarı dikkate alarak heyeti celilenize vakti zaman 
ile masraf bütçeleri hakkında tetkikatını henüz daha 
ikmal etmek üzere iken heyeti celilenize bir teklifte 
bulunmuş ve o teklif heyeti celilenizce kabul edile
rek Temmuz iptidasından itibaren mevkii tatbika ko
nulmak üzere Heyeti Vekileye bildirmiştir. Masarif 
bütçelerinde ve her daire bütçesinde Muvazenei Ma
liye Encümeninin tetkikatını ikmal ederek, gerek mas
raf ve gerek kadro maaştı için tespit edilen esasat Tem
muz iptidasından itibaren mevkii tatbika konmak üze
re heyeti celilenizden 18 Haziran tarihinde bir ka
rar istihsal edildi ve o karar mucibince bütçe ka
nunu olarak Temmuz iptidasından itibaren mevkii 
tatbika ve meriyete konmuştur. Bir taraftan alınan 
avanslarla zaten Müdafaai Milliye bütçesi musaddak 
olduğu için ona dair olan sarfiyat temamiyle, alınan 
avanslarla da devairi mülkiye hidematına sarfedümek 
üzere heyeti celilenizm tasdikine iktiran eden ge
rek maaş fasıllarından ve gerek masarif fasUmdan-
devairi mülkiye bütçelerine konulan erkam dairesinde 
ve esasatına göre sarf edilmiştir. O zaman bir şekil 
dolayısiyle yani ötedenberi bütçelerin fasıl, fasıl mü
zakere ve tasdik edilmesi lüzumu kanunisi varit ola
rak bazı arkadaşlar ve bizzat bendeniz, sureti umu
miyetle Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi ta-
sarrufatı temin maksadına matuf olmakla beraber, he
yeti celilenizin fasıl fasıl bütçeleri tetkik etmek ve 
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tasdik etmesi hususundaki kısımda kanuna pek tevafık I 
edemeyeceği mütaleasiyle bendeniz de taraftar de- I 
ğildim ve buna muarız kalmıştım. Fakat vaziyet böy- I 
le olduğuna göre ihtimal ki Muvazenei Maliye En- I 
cümeni haklı imiş, hiç olmazsa mümsik bir kanun I 
dairesinde, musaddak bir bütçe halinde serbestçe yü- I 
rütebildik. Heyeti celilenizin tetkikine ihtiyaç arz et- I 
meyecek bir masraf yapmış bulunduk. Şu suretle 18 I 
Haziran tarihli heyeti celilenizin kararı mucibince I 
gerek masraf, gerek kadro ve maaşt Muvazenei Ma- I 
diye Encümenince tespit edilip heyeti celilenin mev- I 
zubahis kararma iktiran eden şekilde mevkii tatbika I 
konulmasiyle adeta heyeti celileniz her daire büt- I 
çesini yekûn itirabiryle ve fakat Muvazenei Maliye I 
Encümeninin fasıllarından tespit ettiği esasat daire- I 
sinde icrasını temin etmiş bulunuyor. Binaenaleyh, I 
mahiyeti umumiyesi itibariyle 1337 senesi masraf büt- I 
çesi heyeti celilenizce musaddaktır. Yeni tasdika, di- I 
yebilirim ki, hukukan arzı ihtiyaç etse bile, yalnız I 
fasıl fasıl; ayrı, ayrı reye konulmak gibi bir muame- I 
llei kanuniye kalmıştır. (Doğru sesleri.) Bendeniz şe- I 
kil itibariyle mahzurlu olduğunu evvelce arz ettim ve I 
esasen bidayette de buna muarız kalmıştım, itiraf edi- I 
yorum, vekayi bu şekle göre ancak senenin nihayetine I 
on sekiz gün kaldıktan sonra imkân bahşettiğine gö- 1 
re, isabet olmuştur. Bunu da tekraren itiraf etmek mec- | 
buriyetindeyim. I 

Heyeti celilenize bidayeten verilen Muvazenei j 
Maliye lâyihasında 85 milyon liralık bir bütçe mev- I 
zuübahis idi. Varidat bütçesi bidayetten beru heyeti I 
ceTilenize tevdi ve teklif edilen levayihi kanuniye ile 
tarh edilen yeni varidatın kabul olunacağı esasa göre I 
ve o varidatı da nazan dikkate alarak eskiden beri I 
vaki olan tekâlifi cedidei maliyede tahmin olunan va- I 
ridat yekûnu olmak üzere 72 milyon lira tahmin edil- I 
miş ve takdim edilmişti ve bununla varidat »ve mas- I 
raf bütçesinin yekûnu arasında açıkta, kısmen hariç- I 
ten beklediğimiz fevkalâde varidat ve kısmen bütçe i 
tasarrufatı şeklinde kapatılmak üzere deruhde edilmek I 
suretiyle sevk edilmiştir. Bütçenin müzakeresinin te- I 
birine mani olan esbap aynı zamanda varidat kanun- i 
larmın vakti zamanliyle tetkik ve müzakeresine manî I 
olduğu için tekâlifi cedideden Hükümetin beklediği I 
varidat cüzî kısımlardan ibaret kalmıştır. Bunlar müs- I 
tesna olmak üzere ki, bunlar tasdik edilmiş olan bir I 
iki kanundur ve 1337 senesi bütçesinde de ahzı mev- 1 
ki edebilmiştir. Hariçten bir muahedei siyasiyeye isti- I 
naden beklediğimiz muavenet ancak nısıf derecesinde I 
tahakkuk edebildiği için o da kısmen hâsıl olamamış- I 
tır. Netice Mbariyîe Muvazenei Maliye Encümenini- | 

zin tetkikatiyle 1337 senesinin bütçesi içerisindeki 
tahakkukata göre, bidayeten olan miktarı muham-
meneden ayrı olarak, tasfiye edilerek varidatı muham
mene elli iki ıriflyon liradır. Buna mukabil heyeti 
celilenizden musaddak olan masrafı kusursuz söyle
mek istiyorum, 44 milyon küsur hradır. Buna 45 mil
yon diyeceğim. Buna Müdafaai Milfiyeye ve ' muhte
lif tahsisat kanunlarîyle hidematı mülkiyeye sarf edil
mek üzere 20 milyon liralık bir avans verdiniz, ye
kûnu 65 milyon liradır. Ahiren Müdafaai MMiyeye 
flc'iî milyon lira tahsisatı munızame olarak kabul edil
di ve istirdat edilen mahallere muavenet ve daha su-
veri saire ile vukubulan tekâlif üzerine kabul edilen 
tahsisatı munzamelerle masarif bütçesi varidat büt
çesinin ehemmiyetli bir surette fevkine çıktı. Bütçe 
tetkikatı halinde Muvazenei Maliye Encümeninin ka
bul etitiği 77 milyon lira, iki milyon lira da sonradan 
kabul edilmiş olduğundan bu suretle 79 - 80 milyon 
liraya kadar çıkmıştır. Buna mukabil varidat bütçesi 
52 milyon liradır ve şunu da arz etmek mecburiye-
tindevim ki ordunun ihfiyacatı harbive dolavısile teş
kilâtını tezyit etmek hususunda Müdafaai Milîiyenîn 
sene içerisinde vuku bulan ve tahakkuku zaruri olan-
masarifini karşılamak üzere maliyenin aşardan ken
disine devrettiği ayniyatın mahsubunu icra edebil
mek için, zannediyorum ki, Heyeti Celileden ya tah
sisatı munzamma şeklinde veya senenin mürurundan 
sonra tahsisatı mütemmime şeklinde mahsup mua
melesini iera etmek üzere bir miktar tahsisat talep 
etmesi zarureti hâsıl olacak. Şu halde 52 milyonu 80 
milyona iblâğ edebilmek için 28 milyon l'ira açık var
dır. Bütçe miktarı muhammeneleri üzerine ve mas
raf bütçesinde teklif edilen ve Muvazenei Maliye En
cümeninin kabul edilen miktarlarile veridat bütçesi
nin yekûnu arasındaki fark, ki bütçe açığını teşkil 
ediyor, 25 milyon liraya baliğ oluyor. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Hasan Beyefen
di müsaade buyurulur mu? Tekâlifi milliye bu hesa
ba dahil mi, yoksa bu 52 milyondan hariç midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Hariçtir efendim, 
bakınız arz edeyim. Bunları, yani tekâlifi milliye su
retiyle topladığımız şeyleri ayrıca fevkalâde bir büt
çe halinde ve şeklinde aynen arz edeceğiz. Vahlei ulâ-
da bütçemizin açığının otuz milyon lîraya baliğ ol
duğunu görüyoruz. Varidat bütçesinin Muvazenei 
Maliye Encümeninde tespit edilen miktariyle, kabul 
edilen Müdafaai Milliye bütçesi ve diğer devaîri mül
kiye masraf bütçeleri yekûnu arasındaki fark, aşağı 
yukarı, 30 milyon liraya baliğ oluyor. Şunu arz ede
yim ki, fiilyattaki bütçe açığı bu miktardan hayli 
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dûndur. 5 Kânunuevvele kadar maalesef vaziyeti I 
maliyeyi bütün livalarla bflmuhabere tespit etmek 
hususunda, telgraf hututunun muntazam olmaması 
ve bazı yerlerde muhaberatı telgraf iyenin kısmen 
mıunkaıtli alması dolayısiiyle bu hali maliyi süratle tes- I 
pit eötöek limkânı ollmaidığınkîan Maliye VtekâJeti 
bu hususta fevkaSaıde müşkülat içerisindedir. 5 Kânu
nuevvele kadar haili rnaMsiöi gösterebilmek üzere bil-
muhalbere tespit ettiğimiz erkaıma göre 1337 senesi 
tahakkuk etmiş masarifi devlet, düyunu devlet ve tes- I 
viyesiz kaılmış olan miktarla tespit ettiğim miktar 15 
milyon liradır. Kânunuevvelden sene nihayetine kaidar 
iki buçuk ay vardır. Bu müddet zarfında da masarifi 
mütehaıkkikadan ve ordudan heSabatı almamıyan I 
düyundan 5 miilyon lira kabul edecek olsursak, 37 se
ne bütçemizin hakiki açığı, varidıatı mütehakkiikamı- I 
za göre, haddi azami olarak 20 miilyon lira dahilinde I 
kalacaktır. Şu halde bütçe masraf bütçelerinin yekûnu I 
üzeninden kabul edilen, yani Müvazenei maliye en- | 
cümeninçe tespit edilen tahsisat yekûnları üzerİTMe I 
filüyaltta 8-10 mlyon lira kadar bir tasarruf husule 
gelecektir. Müdafaai MıiMîyeden marda hddemiatı umu-
miyei devlet için şjîmdiye ka'daır ancaik 20 milyon li- I 
raflık kabul edilmiş ıtafaslisatına mahsuben avans aldık. 
Bittabi bu on beş yirmi mûyon lira açığın takriben 
ntsfı maaşat, nısfı da masarifi saıirei devlettir. Öiğter 
kısmı da hidematı saire mukabili düyunu devlet teş
kil edecektir. Memurinin, ordunun ve haltta zavallı ı 
Mehmetçiklerin kabul edilen kaınun mudihince mü- I 
tehakkak matiubatından bir kısmı tesviyesiz kala- I 
rak otuz sekiz sene geçmiş bulunacağız. Varidatın I 
miktarı muhammene derecesinde olamaması, yetmiş 
tfki milyon teklif edilmiş iken eli 'ikiye inmesi esba- I 
foını muhtasaren arzettim. Evvelâ tekâlifi cedide bu I 
ydtlmiş 'iki ımilyaına dahil ed'iîmişiîli ve bunu böyfe | 
göstermekte biraz da siyaseti malıiyei hükümlst tasav- I 
vur edilmiş idi. Bendenizden evvel böyle yapıldığı gi- I 
bi, bu noktalı nazardan tekâlifi cedideden beklenilen I 
varidatı muhammeneyi de varidat bütçesinden çldcar- I 
maı'k istemedim, lâyihayı ona göre verdim, bu layiha I 
kabul edildi. Bu varidat ele geçmedi. I 

Saniyen, 1337 senesi varidatından 1336 senesinden I 
müdevver düyunata kısmen ehemmiyeti tediyat ic- I 
ra ettik. Bu gün aldığım hesaba nazaran 1336 senesi I 
düyunundan tesviyesiz kaftan maaş ve masarif bir mü- I 
yon liradır. Toplıyaibaldiğimiiz hesaba göre, çünki ben- I 
deniz vekalete geldiğim zaman bilhassa Vilayatı şar- I 
kiyenin 1336 senesinin teşrini evvel, teşrini sani, kânu- I 
nuevvel'den itibaren maaştı mütedahildir, 'tabii 1336 I 
senesinden 1337 senesine para devir edilmedi. Sandık- I 

Sar ida cüzi nukuttan mada para devir edilmedi. Bu 
maaşat ve 1336 düyunu mütehakfciikasından tesviye 
edilmiş masarif at, 1337 senesi içerisinden 1337 vari-
datile tesviye edildi. 1336 senesinde heyeti celilenizin 
kabul ettiği tahsisatla emlak, arazı, aşar, temettü ve 
salire bir çok varidatlfcan, işgal dolayıısilej varidatı 
devlet hasıl olamadı. Tekâlifi mlillliye usulüne müra-
caat edilmesi kısmen bu mecburiyetlerden doğduğu gi-; 
bi, ordunun ani vahidde ihtiyacatını temıin ederek 
müstacel emrü müdahalesirtin temini için bu çığır 
açıldı ve faidesinden ziyade mazarratı oldu. Tesiratı 
iktisadiyesi hazineye maddeten temiin edeceği mena-
fiie galip gel'di. Bundan maada tekâlifi mil'Myenin mev
cudunu bazı yerlerde bazı nevi varidatı devlette tena
kus husulüne sebep oldu. Bunun devam ettiği üç ay 
zarfında gümrükler sıfıra indi, sıfır değilse de beşte 
birine indi. 13 ay zarfında gümrük varidatının da, 
varidat bütçesinde göreceksiniz, miktarı muhammen
lere takarrup edememesine, böyle senenin bir rubu 
esnasında gümrük varidatının ehemmiyetsiz derece
lere inmesin de tekâlifi milli yenlin neeticesi idi. Fakat 
aradümdk ılîiterim, ordunun o zaman ârai bir sunetıbe or
duyu canlandırmak ve âni bir surette ikmali teçhi
zatı ve nevakısı için varidat bulimak suretile yapılan 
tekâlifi .milliye emirleri zaruri idi. Fakat netayiçi ma
liye ve iktisadiyesini bittabi görmekte geckmedi. Vel
hasıl bugün hesaben bütçe muhammenatı noktai na
zardan 28"-30 milyon lira, hakikatte vukübulan ta-
sarrufattan dolayı, haddi azamı olarak bir açık karşı
sındayız. Müdafaai Milliyeden, buyurduğunuz tah
sisattan bakiye yoktur. Bilakis bundan maada tahsi
satı munzamıma itemek mecburiyeti var. Bütçe tasar-
rufatı, ki 7 milyon lira kadar deruhie etmiştik. Mün
hasıran Müdafaai Milliyeden maada devairi mülkiye 
masraf bütçelerinden yapar. Sene içerisinde ifa edile-
miyeni esbabı mania haylul etile icra edilemiyen ve 
lüzum kalmayıp icrasından sarfı nazar edilen hidema
tı mülkiyeden ve saireden bu 7 miilyon lira tasarruf 
edilmiştir. Bu hususta Müdafaa Milliye bütçesinden 
mada diğer bütçelerin âmiri itası olan arkadaşlarıma 
alenen teşekkür ederim. Heyeti celilenizdn huzurun
da tasarrufatı sayabilmek için kendi ellerinden geleni 
yapmışlardır. Bilerinden geldikleri kadar hüsnü niyet 
göslterm'işlerdir, ki Müdafaai M'iıiUiyeden maada ye
kûn tekflifatı masraf olarak 32 milyon küsur liradır. 
Bu 7 milyon liralık tasarruf, bu 32 milyon üzerinden 
yapılmıştır. Şu cihetle Müdafaai Milliyeden maada 
hidematı mülkiyenin, sene nihayetine kadar, masari
fi mütehakkıkasının kapatabileceğini pek kuvvetle 
ümit ediyorum'. Zannederim 5 miilyonla bu işin içeri -
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şikede» çıte^Mİeceğiz. Bu 5 milyon 1337 bütçesinin ha-
ifcM açığmı kapayabiknek için elimizde acilen müra
caat ediieeek ve az zaman zarfında bize bu miktar 
varidat tamik edecek, maalesef, varidatımız yoktur. 
Bunu bar iane, istikrazı cebri gibi unvanlar altında 
zalteo tekâlifi emıİTİye taMmda hali işbaa gelen hal
ka yüfeletaiBek imkânı da yoktur. 

ZlYA BEY (Bitlis) — İstikrazı dahiliyi hesap et
mediniz. 

HASAİN BEY (Devamla) — Yani az çok ümit 
edrilefoiieoek harici bir 'istikraz meselesidir. Bu harici 
istikraz.. 

YUSUF ZİYA BEY (BMfe) — Efendim, mü
saade buyurur musunuz, bu Rusya'dan aldığınız 
para hesaba dahil midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Dahildir efendim, 
maamafih bütçeden ahiıtname mucibince istemekte 
olduğumarz miktarın şiddetle takibinde gecikmiyo
ruz ve haltta muavenet şeklinde bize, davamız müş
terek olmak itif«jarile, mümikin olan muaveneti yap
mak hususunda lâzım gelen teşebbüsattan geri dur
duğumuz yoktur. İnşaallaih bu kapıdan da bir neti
ce hasıl olur da açığımızın bir kısmı muhammini 
buradan telafi etmiş oluruz. Fakat saire şekilde is-
Cikrazat arttığı için lâzım gelen teşebbüsatta bulu
nuyoruz. Şeraiti itibarile Hükümeti milliyenin ka
bul edebileceği evsaf ve şeraitte bir istikrazı harici 
imikân dahiline giredek olursa, onu da kaçırmak ni-
yejlnde değiliz ve buna ihtiyaç kesbi katiyet edecek 
şekil olursa taayyün edecek şerait üzerinde tabii 
'bir lâyrhai kanuniye ile sureti katiyede geleceğiz 
ve müsaade istiyeceğiz. Fakat şimdiden böyle bir 
arnikan hasıl olmuş değildir, henüz bir istikraz ya
pacak vaziyette değiliz. Temaslarımız ve münase
betlerimiz bu imkânı henüz hasıl edememiştir. Baş
lıca 1337 den tahakkuk eden düyunu mütehakkıka-
mızı sin'imi âtiyede, eyyamı âtiyede ceste ceste temin 
etmek şartile devirden başka çaremfe kalmamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — 1336 da 
olduğu gibi. 

HASAN BEY (Devamia) — 1336 dan bakiye 
kalanı arzediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — O da 
devredilmiş demek istiyorum. 

HASAN BEY (Devamla) — Sekiz milyona ka
rıp, Efendiler bir hakikati tekrar arzetmek sterim, 
bendeniz sekiz on senelik muamelatı maliye ile, 
mesaili mauiye ile iştigal dünüm, hasbdmöslek bu
nunla uğraştmı. Kendimi bildiğini zamandan beri 

I bu memleketin iyi devrinde, fena devrinde bütçesüe 
mıütevazîin varidat bütçesine maıfök olduğunu hiç bir 
zaman hatırlamıyorum. Ezminei tarihiyeyS nazarı 
itibara alacak olursak Hükümetin 'tarihi mal'isi mü.-
tevaîi bütçe açıklanndan İbarettir. Bittabi bu va
ziyet içerisinde ve günden güne memleket müdafaa
sının istilzam ettiği masarifi askeriye çoğalmakta ol
duğu bir devirde sekiz, on senelik ahvali harbiye ile 
menabii iktisadi yesi fevkalade yıprandığı bir devirde 
bu memleketin bütün masarifi harbiye ve mülkiye
sini karşılayacak varidata malik olmasını ümit et
mek, bendeniz gerek kısa tecrübemle ve gerek öte-
denberi bu işle uğraştığım şeylerden anlatmak 'iste
diğime göre ve kanaatıma istinaden arzederim ki ha
yali muhaldir. Vaziyeti maliyenin esaslı salahı, an
cak hali sulhun avdet etmestile kabil olabilecektir. 
Sonra hali sulhta dahıi, masarifi askeriyesi nisbeten 
ehemmiyetsiz olduğu zamanda dahi mütevazin bir 
bütçeye malik olamıyan bir parayı da devletin teş
kilâtı esasiyesinde görüyorum. Şimdilik fevkalade 
bir - variyetteyiz, eskiden bu imkân yoktu. Kapiti-
Tasyoniar buna manHdi, tezyid edemezdi. Şimdi tam 
serbestiye malikiz. Düyunu umumiyemizin karşılık 
olan varidatı temamen hazinemin varidatı gibi ciba-
yet edip sarf ediyoruz. Bu şekilde dahi yine karşı 
gelmedik. BendenJJzce biz teşkilâtı devleti esaıslı bir 
sureîite, yani bünyei ikfisaıdiyemizin icabettiği şekil
de İslah etmek mecburiyetindeyiz. İşte dert şudur 
efendim, hakiki ve daimi dert budur efendim. Vasi 
ülke, ham bir ülke içindeki nüfuzu asırlardan beri 
devam eden sui idarenin tahribatı, tesiratı muhribesi 
altında nüfusu azalmış ve ilrnü irfanı ve teçhizatı 
hali iptidaide kalmış, menabii tabiiyei servetten hiç 
biri mevkii istifadeye konmamış vasi ülkede, en son 
mebdei Tanzimatı hayriye ile başlıyaıı vs fevkala
de terakki etmiş menabii iktisadiye gerek nüfusça ve 
gerek menabii varidatita terakki etmiş olan memle
ketlerde cereyan eden idareyi kopya etmişiz. Teşki
latı askeriyemiz de böyle, teşkilatı adliyemiz de 
böyle, teşkilâtı mülkiyemıiz de böyle, itiraf edece
ğim, teşkilatı maliyemiz de böyle. Veîlhasıl şubemi
zin her tarafında mütemeddin nüfus itibarile hali 
işbaa gelmiş olan memleketlerin ve serveti tabiiye 
namına ne varsa o memleketlerin teşkilatını kopye 
ötm'işiz. Efendiler, bu teşkilâtı yapmak lazımdır ve 
bu derecelere kadar getirmek lâzım. Ancak mem
leketin bünyei iktisadiyesini, serveti nüfusunu da 
onlar gibi yaptıktan sonra.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Muame
latı kırtasiyeyi de unutma. 
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HASAN BEY (Devamla) — Arzedeyim, muam-
melatı kırtasirye yine ö kopya - yaptığımız teşkilatın 
ve o teşkilattı temsil eden kaınunılann icabatı zaru-
riyesidrr, başka bir şey değildir. Binaenaleyh, bizim, 
memleketimizin vaziyeti maliyesinin icabatı iktisa-
diyesinde âmil olduğu iteşkilatı bir an bulup mevkii 
tatbika koymak lazımıdır ve mecburiyetindeyiz. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Mahiye Vekili 
Beyden birşey anlamak isterim. 1338 senesi için bu 
esas dahilinde bir proje hazırlamışlar mı? 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — 1337 senesinin 
tazliyetnamesini söy-liyor. 1338 senesi gelsin de onu 
da anlarız. 

HASAN BEY (Devamla) — Arzedeceğim, he
yet, vaziyetin böyle günden güne devir suretile 1336 
nm 1337 ye, 1338 'in 1339'a devretmek imkânı ol
madığı için bu işin ilanihaye devir suretile yürütmek 
nihayet, yük ağırlaşa ağırlaşa günün birinde altından 
çtkılaımıyacak bir hale geldikten sonra bilahare hiç 
olmazsa 1338 den itibaren ofsun yükü bir dereceye 
kadar hafifleştirmek ve bir şekil bulabilmek için 
imal edecek bir varidat için bu hususta Müvazenei 
Maliye Encümeninizle temasta bulunmuştuk. Bir 
kere teşkilâtı Devletin az çok ehemmiyetli tasarru
funu teşkil edecek bir surette bir adım atabilmek 
üzere evvela, teşkilatı mülkiyenin bizim Teşkilatı 
Esasiye Kanunumuz veçhile bir an evvel hazırlanıp 
mevkii tatbika konulması teemmül edilm'iş ve Da
hiliye Vekâleti bu işe memur edilmiş ve ihzar ettiği 
layıhalda takdim edilmiştir. Fakat şunu arz edeyim 
ki Dahiliye vekâletinin; memleketin icabatı idare
sine muvafık bir şekli idare ve teşkilâtı esasiye Ka
nunun amil olduğu bir şekli idareyi bulmak maksa-
diie hazırladığı lâyiha, Teşkilâtı Esasiye Kanununu 
temin etse bile, vaziyeti maliyenin âmil olduğu de
recede tasarrufu temin etmekten uzaktır. Esas 300 
bin nüfusun bir vilayet teşkil etmesine göre tertip 
edihniş bir layihadır. Buna nazaran aşağı yukarı 
bakiyei memalikte 47 vilâyet doğacaktı. Bendeniz 
bafciyei memaiikte biiâ mübaleğa bunun yarısına in
mesi lâzim olduğuna karttan ki, o layiha buraya ge
diği zaman görüşürüz, teşkilatı saire teşkilatı mülki
yeyi takip eder bir mahiyette olduğu için ondan baş-
lamak lâzım gelir. Gerek teşkilâtı maliyede ve ge
rek diğer teşkilâtta ona göre iş tutarak her halde 
ehemmiyetti tasarruf yapılmak imkânı vardır ve ya
pılması zaruridir. Efendiler, bundan mada bizim büt
çemizin asıl derdini arzediyorum. Vasi ülke ve ida
resinin, en asgari bir şekilde idaresinin istilzam et-

1 tirdiği bir memurin kadrosu oldukça vasidir. Bütçe
mizin mühim bir kısmını değil, varidatımızın he-

( men umumunu teşkil eden masraf askeri ve mülki 
I maaşatıdır. Askeri ve mülki bu günkü maaşatın ye

kûnu 42 miityon lira ile 45 milyon arasındadır. Es' 
I arın, seviyei maişetin şimdiki derecede memurine 
1 vermekte olduğumuz maaşatı asliyeden ziyade ol-
I duğu kanaatında değilim. Ancak bunun tahsisatı 

şehriyei fevkaladesi vardır ki harbi umuminin son 
j senelerindeki galaya nazaren memurini biraz ikldar 

etmek için yapılmış bir kanun idi ve günden güne 
de o kanunun yapıldığı zamandaki gala ve- yüksek 
seviyei maişet zail olmağa başlamıştır. Bu tahsisatı 

| fevkaladei şehriye, benim kanaatıma göre, Heyeti 
Vekile arkadaşlarım da bu noktai nazara iştirak et
mişlerdir. Tahsisatı fevkaladei şehriyeden her halde 
ehemmiyetli bir surette tasarruf yapmak mecburi
yetindeyiz. Burudan maada velevki pek müstacel ve 
mühim mülahazat ile olsun Müdafaai Milliye'ye Bü
yük Millet Meclisince kalbül edilmiş bazı maaşlar 
vardır. (Makam maaşları sadaları) Evet makam ma
aşları da göze batanlardan birisidir. Fakat yekûn iti-
barile en hafifidir. Bu zevaid teşkil eden maaşlar üç 
kısımdır; Birisi makam maaşı, birisi seferberlik, di
ğeri ide cephe zammıdır. Bilfiil harpte bulunan za-
bita verilmektedir. Gerilerde çalışan ümera ve za-
bitan sabit bir vazife ifa ederler. Bunun doğru ol-

J duğu zannmdayım. Fakat bu derecelerde değü. Efen-
I diler biz maatteessüf, Mehmetçiklere maaş verecek 

vaziyeti maliyeye malik değiliz. Binaenaleyh Meh
metçiğin maaşatından da olsa, zabıtanın ifa ettikle-

j ri mukaddes vazifenin ulviyeti önünde her kıymetli 
vatanperver için eğilmek zaruri olan ve bu mukad-
das vazifeyi ifa eden adamların bile, zarureti maliye 
neticesi olarak, bugün almakta oldukları - haddi za
tında istiskal ediîmemeai lâzım gelir - tahsisatından 
tasarruf edeceğiz. 1338 bütçesini 1337 bütçesinden 
daha dûn yapmak imkânı vardır ve hidematı mülki
yeyi 32 milyon yerine 22-23 milyonla idare etmek 

I imkânı hasıl olacaktır. Bu naktai nazardan Müvaze
nei Maliye encümeninizin şüru buyuracağa müvaze
nei umumiye lâyihasında bazı esaslar teklif ediyo-

I ruz. Senei maliye bitmek üzeredir. 1337 bütçesi fa
sıl fasıl musaddak olmakla beraber, muamelatı ka
nuniye noktai nazarından şkndi 1338 bütçesinin ma-
lesef esbabı tehhürümi heyeti celilenize iki kelime 

I ile arzettim, bilmem okundu, bilmem okunmadı. 
I Maalesef henüz heyeti umumiyesi de takdiim edfl-

lemedı. Buna sebep bir çok tebeddüller ve gaybubi-
I yetler dolayisile Müdafaai Milliye bütçesi, elyevm 
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alınamadı ve nihayet Heyetti vekile kararile arzedü-
di. Müdafaai Milliye bütçesini vazdyeti maliye ile 
kabili taitbÜk bir hale getirmek ıriiiteîıaasıs zevattan 
mürekkep bir komisyon marifetile hazırlanmakta
dır, M o da bir M güne bitip gelecektir. Bunu bek-
iemeklsizin hazır olan varidat bütçeaile 1338 devairi 
saire masraf bütçelerini heyeti oeilenize takdim et
tim. 1338 müvazenei umumiye esbabı mucibe layi
hasını hâlâ intizar ettiğim 1338 senesi Müdafaai 
Milffiiye ıbütçesüle 'beraber ayrıca takdim edeceğim 
1338 bütçesinin müzakeresi, (tasdiki yine 1338 sene-
«linin nısfına doğru ancak ikmal edilecek mülahaza-
fiüe 1337 bütçesiniin 1338 de de tatbik edilmesi ve 
1338 bütçesinin ayrıca müzakere ve fasıl fasıl kabul 
edilmesinden sırf ıslâhat, tenkihat, teşkilât yapılarak 
Eylül zarfında 1338 lâyihasının heyeti celilenize 
takdim edilmesi karar altına alınmış ve esbabı muci
be lâyihasında dereötmiş. Tabii heyeti celilemizjn bu 
müzakerede taayyün edecek nöktai nazara göre 
1338 için muvakkat bütçe hazırladım. Onu da ica
bına göre yakında takdim edeceğim. Müvazenei Ma
liye encümeninizin teklifatmı heyeti celiieniz şayanı 
kabul gördüğü takdirde 1338 esasatını ihtiva etmek 
üzere 1338 mevaddı kanuniyesi de 1338 müvazenei 
umam'iyesi ile îbirî'lk«e m'üzakere ve tasdik edilmek 
icalbeder. Bu hususta Müvazenei Maliye Encüme
nimizi dinlemek üzere şimdilik heyeti umumiyesi 
hakkında Tarzettiğim malumat ile iktifa ediyorum. 
Ona göre, esnayı müzakerede arzu edilen maluma
tı ayrıca takdim edeceğim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey, bir 
şey soracağım. Rusyadan alınan altın ne kadardır? 

HASAN BEY (Devamla) — Müvazenei hari
ciye namına sjimdiye kadar 6 mlilyon 160 bin rub»-
ledir. Yani 616 bin altındır. Şunu arzedeyim k'i, bu
nun 116 bini buraya gelmemiştir, - zannederim bu
na da'ir bir takrir vardır - on ırrti'Iyon rublelik. Rus 
aÜdıaıı Moskova sefaretimiz vasıtasile Ruslardan te
sellüm edükrüiş ve ordunun teçMzatına sarfedilmek 
üzere Nuri Bey, Safvet Bey isminde ışitiğim adam
lara tevdian mübayaatita bulunmak üzere Almanya' 
ya sevkedilmiş. Sekiz on aydanberi devam eden bu 
sevkıyattan maalesef memlekete hakkı gelipte müda
faaya nâfi bir hizmet görmem'iştir. Bendeniz geldi
ğim gündenberi 116 bkı liradan henüz ne bir şey 
gelmıiş ve ne de bu para almmışjtM-. (Oo sesleri) Mü
dafaa* Milliye Vekilli cedüdÜ de bu meseleyi ehem|mi-
yetle taMp etmektedir. Zannedenim ki iş olup bit
tikten sonra; orada tayyare ve saire gibi artık ihti

yacımız olmayan şeyleri sevkedecek. Sevketmek im
kânı da yokltur. Bendenizin kendi kanaatıma göre 
bu 116 bin lira heder oîmıuştur: (Vah vah <sesleri) 
Eğer bu para Moskova'dan oraya gideceğine bura
ya gelmiş olsaydı yekûnu aşağıyukarı, bir milyon pa
ra eder, elimizdeki ordunun muhtaç olduğu ve en 
mübrem ihtiyacını teşkil eden mühimmatı temin 
daha suhuletle kalbil olurdu. (Bunu kim gönderdi 
sesleri) Ben bunu devlet bütçesine irat kaydetmedim. 
Çüriki ben almadım. Onun hesabı verilir. Alınmış 
olan eşyayı da Müdafaai Milliye hesabına masraf 
kaydederken o vakitte 'irat kaydederim. O gelinciye 
kadar ne irat kaydederim ve ne de bir şey yaparım,-

İSMET ©EY (Çorum) — Karşılık göstermek 
üzere encümende de bahis edildiği halde buna niçin 
vazı'yed edilmemiş? Bütçenin açığını kapatmak için 
neden..? 

HASAN BEY (Devamla) — Maliye Vekili lâ
zım gelen her şeyi söylem'iş ve her şeyi de yapmış
tır. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Müsaade buyu
run, Maliye Vekili bey bu paranın gelip gelemiye-
ceğini ve neticesini anlamak için gerek Hariciye Ve
kaleti ile; gerek kendi temaslarımla her gün teşeb
büsteyim demişti. 

HASAN BEY (Devamla) — Müsadenizle iza
hat vereyim. Efendim, saat beşte gitmeğe mecbu
rum. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bu para sualle
rini ikmal edeceğim. Şimdi ben biliyorum^ 116 bin 
liradan aldığı miktarı kaybetmiş. Bu dolandırıcılık
tır, bunu biz biliyoruz ve Mecliste bu mesele bir ke
re patlayacaktır. Zatı âlinizden birşey daha sora
cağım. Kâzım Karabekir Paşadan para geleceği za
man, bu paradan, (bir h;toe de o götürdü. Bunun 
miktarı ne kadardır? Nuri Bey ve sair ellerle dolan
dırıcılık vardır, biz biliyoruz. (Gürültüler) 

HASAN BEY (Devamla) — Şimdiye kadar Ha
riciye Vekâleti vedaatile ahiren gelen para budur, 
başka bilmiyorum. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Paşam, öteki 
parayı soruyorum. Kâzım Karabekir Paşanın aldı
ğı para ne oldu? Müsaade buyurunuz, doğru Rusya' 
dan para gelirken bu paradan vaziyed etti. Bizim tet-
kikalımız vardır. Bunu biz biliyoruz. 

HASAN BEY (Devamla) — 400 bin altın getir
mişti. Bu şark cephesinde kalmıştır. Ahiren o za
manlardaki teşebbüsüm üzerine 165 bin lirasını çek
tik, mütebakisi orada sarfedilmek üzere kalmıştır. 
bunlar hesap harici olamaz. 
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SALİH EFENDİ (Erzurum) — Tekâlifi milliye 
namına ikinci bir defa daha aldılar. Bu para da bir 
şeye uğramıştır. Üçüncü meseleyi de arz edeyim Ve
kil bey.. Simidi beyefendi son bir paramız vardı ki 
ne Rusların parası ve ne de Mustafa Kemal Paşanın 
şahsına ve ne Heyeti Vekileye; doğrudan doğruya 
Büyük Millet Meclisine ve Hükümetine ve milletine 
para verdiler. (Ne vakit sadaları) 

HASAN BEY (Devamla) — Ne vakit?.. 
SALÎH EFENDİ (Erzurum) — Rusların mua

veneti bundan ibaretti. Yine millet namına veriyor
lar. Yani şahıs yoktur. Zaten Ruslar ş^hıs tanımaz
lar. Doğrudan doğruya millete veriyorlar. Sonra bu 
paralar kısfrnen istanbul'a gönidenildi ki, çürük, kâ
ğıt para gelsin diye. 

HASAN BEY (Devamla) — Kim gönderdi?.. 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — Müsade buyu

run, on 'liralık, yirmi liralık, yirmi beş liralık, elli 
liralık kâğıt paralar tedavül ediyor. Sonra bu para
lar mübadele için İstanbul'a gönderilmiş. • 

HASAN BEY (Devamla) — Kim göndermiş? 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Buna sizin müs
teşarınız da memur imiş ve zannederim ki bu doğ
rudur. 

HASAN BEY (Devamla) — Katiyen Maliye Ve
kâletti eline geçen Rus altınlarından İstanbul'a gön
derip sattırmış değildir. Müsade buyurun arz ede-
iyiim, işittiğimiz şundan galattır, Rus sefareti bana de
di ki; altın para ile tediye edilmek üzere üç b'in" kâ
ğıt paraya kadar bir mubayaam vardır, İstanbul'a 
buradan altı yüz altın para göndermek istiyorum, 
Osmanlı bankası vesatet etmiyor, Sen buna bir va
sıta bulabilir mıi&in? Dedi. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Aldı ya efendim. 
HASAN BEY (Devamla) — Müsade buyurun, 

Osmanlı Bankası buradan altın alıp da İstanbul'a 
göndermez. Ben bırakmam, dedim. Ben'im elimde 
bir vasıta yoktur. Emin bir memur giderse oraya 
tou süzün altınlarınızı getirir veririz dedim. Zekai 
bey gidecekti, parayı götürdü, ona verdi. Dediğiniz bu 
parayı Rus sefareti emanet olarak verdiği çıkın ha
linde mühürlü olarak kendine verdiği altı yüz altın
dan 'ibarettir, ki mahalli sarfından telgraf gelmiş ve 
Rus sefarethanesine tebliğ edilmiştir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Ben ticaretle iş
tigal ederi bir adamım-

İSMET BEY (Çorum) — Varidatı umumi yenin 
faslı mahsusuna taalluk eder. Orada müzakere edi
lecek bir meseledir. Şimdi tespit edemeyiz efendim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Zaten biz buna 
mühür basıp çıkacağız. Bankalara verilen paralar is
tanbul'u gittiği mutlaktır. 

•HAİSAN BEY (Devamla) — Hayır, hayır efen
dim. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Ben ticaretle iş
tigal eden bir adamım. İsterseniz seninle bankaya gi
der kontrol yaparız. Beyefendi, nukudu madenliye 
biziim memleketimizde kalmıyor ve sizin gördüğünüz 
o harifler, ki şurada temas etmek için. 

HASAN BEY (Devamla) — Salih efendi, va
ziyet değişti. Müsade ©derseniz arzedeyim. Şu mem
lekette açık bir altın kaçakçılığı olduğunu zanneder
sem iuk defa heyeti celilenize arz eden bendeniz ol
dum ve yine bu memleketin altın sermayesini ne ya
pıp yapıp muhafaza eetmek çaresinin düşünülme-
ısin de bendeniz o zaman arzetmiştim ve itiraf ediyo
rum, bu gün sahillerinizin hepsinde vesaiti hususiye 
ile erbabı ticaret, kaçakçı, şu, bu İstanbul'a altın 
taşıyor ve oradaki fazla fiyattan istifade etmek üze
re satıyor. Kimlerin kaçakçılık yaptıkları Hüküme
tin şeyi ile malum oluyor. Fakat şunu itiraf edeyim 
ki', altının buradaki fiyatı 540-550 istanbul'daki fi
yatı 650-700 kuruş oldukça Hükümetlin tedabiri taz
yiki yesi ne kadar ziyade olursa olsun, altın kaçakçı
lığının önüne geçmek imkânı yoktur ve maalesef 
geçmenin çaresini de bulunamamıştır. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Hükümet bera
berdir. 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır efendim, ha
yır. Şimdi bu dediğiniz meselenin esbap ve delâilini 
ortaya korsunuz, bakalım Hükümetin muvafakati 
var mıdır; yok mudur? Bunu anlarınız. Vakıa biz 
acaba bu parayı, farkı fiyattan Hükümete istifade 
temin kasdi ile ve Rusyadan gelmek şartile İstan
bul'a yahut her hangi bir talibe bu parayı satalım 
mı meseles'ini müzakere etmedik değil. Gizli, kapak
lı işler değil. Çünkü biliyoruz ki nasıl olsa meydanı 
tedavüle çıkardığımız para elden efe kaçıp gidiyor 
ve Rus altınlarını burada meydanı tedavüle 750'den 
çıkardığım vakit, burada epeyce itirazata hedef ol
muştum. Bu gün iade edildiği yoktur, maliyeden 
hangisi çıksa gider ve bu gün elime geçen Rus al
tınlarını dışarıya çıkmasın diye daima meydanı te
davülden ayırmağa çalışıyorum, gitmesin, memle
kette kalsın. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Ne yapacaksı
nız? 

HASAN BEY (Devamla) — Ne yapacağım, ya
pacağım. 
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TAHSİN BEY (Aydın) — Buna sizin hatanız 
sebetodyeıt verdi. Rus altınlarını 615 kuruşa sattınız. 
Tabii burada sarf olunan 615 kuruşa satıldığı zaman 
faricı fiyat şu idi. 750 ye çıkardığımız zaman da bu
dur. Maahaza görüşürüz. 

HASAN BEY (Devamla) — Maahaza, icabeder-
se yine görüşürüz ne demektir? Heyeti celiienize ha
fi olarak arz etmek istediğim noktalar bu kadardır. 

Yirmi 'sekiz milyon muhammen bütçe açığını biz 
bir çare bulup kapatamadık. Bunu 1338'in içine so
karak, ittşaallah az zaman zarfında ordunun terhi
sine imkân hasıl olursa, biiJtabi büyüyecektir. Dere
ce derece tediye etmekten, vüs'atı maliyemizle müte
nâsip olarak tediye eetaıekten başka hali hazırda 
memleketin ahvalile kabili telif bir çare bulamadık. 
Münasip ve sizce şayanı kabul şerait altında bir is
tikraz yapmak imkânı varsa, ki buna da uğraşıyo
ruz, bundan çekinmiyeceğiz. Bide edeceğimiz şerai
ti de bir 'lâyıhai kanuniye ile geteirip heyeti celile
nize şu şerait dahilimde bir istikraz yapmamızı Ka
bul buyurur musunuz diye soracağız. Tasvip buyu
rursanız yapacağız, tasvip buyurmazsanız yapmıya-
cağız?. Fakat henüz daha kati bir teklif halinde bir 
şey elde edilmediği için bir şey arz edemiyeceğim. 

NUSRET EFENDÎ (Erzurum) — Tekâlifi mil
liye hakkında bir şey.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Herkes 
sıra ile söz aldı, sıra ile söylesin. 

İSMET BEY (Çorum) — Mütaleatı umumiye- I 
sine 'karşı bir iki sual irat edeceğim. Yani rüfekayı 
rnuhteremenin sordukları şeyler masarif bütçelerine, 
varidat bütçelerine, .fusulü mahsusuna taalluk ediyor. 
Müvazenei maliye encümeni mazbatai umumiyesin-
de ve bilhassa zeylinde siyaset maliyeye müteallik 
bir çok tedabir ittihazı lüzumunu göstermişti. Vekil 
beyefendi bunlar hakkındaki nokta'i nazarlarını izah 
eetmediler, edecekler mi? 

Sonra vekil beyefendi izahatı arasında Müdafaai 
Milliyeden maada vekâletlerin tasarruf hususunda 
gösterdikleri gayrete teşekkür eetmiştır. Müdafaai 
Milliye neden dolayı bu gayreti yapmamış? Diğer 
vekiller hangi noktalardan tasarruf eimişilerdir ve 
edecekler mi?.. 

Üçüncü sual efendim; Müvazenei Maliye Encü
menimin raptettiği cetvelde tahalkkukata nazaran te-
diyait miktarı 24 milyon lira. Dokuz ay hesabile bel
ki hesabça bazı eksiklik olur. 24 milyon lira tediye 
edilmesine ve on milyon düyun bulunmasına ve üç 
aylık daha on milyon düyun tahakkuk edeceği tah

min edifrnesine nazaran borcun yirmi milyon, yani 
bütçe açığının yirmi milyon okoağma göre yirmi 
dört milyon, yirmi milyon daha 44 milyon olması 
lâzüm gelen senelik masarifi haikikiyemizin miktarı 
bu olduğu halfde, buna mukafbil 77 milyon tahsisat al
ması gerek Müdafaai Milliye ve gerekse satir devair 
'tertibatında lüzumsuz rakamlar olduğuna delil olu
yor. Binaenaleyh, 24 milyon lira ile senelik masarıfa-
fatımızı idare etmek imkânını gösteren bu cetvel ve 
bu ifadeye göre neden dolayı 77 milyon alınıyor? 
Eğer bu 77 milyon Mr&dan tertip yanlışlığı varsa bun
lar senei atiyeye devredilecekler mi, binden iptaledi-
lecekler mi? Devredilecek'se bu doğru değildir. 

HASAN BEY (DevaMla) — İptal edilecektir. 
İSMET BEY (Çorum) — İptal edilecekse 52 mil

yon varidatı muhanumeneye karşt hakiki masrafı
mızın 44 milyon lira olması lâzım geliyor. Bundan 
dolayı neden muvazenesiz bir bütçe getirerek, lü
zumsuz masraf, lüzumisuz rakamları, lüzumisıuz ter
tiplere koyarak âleme karşı mucibi tenkit ve müa-
haze oluyoruz? Bunu izah etmeleri lüzumunu arz-
edi yorum. 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, orada gör
düğünüz 24 milyon bütün senelik değildir. 

Saniyem bütün tediyatı ihtiva etmiyor Bilhassa 
bunda ehemmiyetli tediyatı teşikil eden ordu tedi
yatı dahil ..değildir. Binaenaleyh, gördüğünüz nisbet-
sizliikler, büyük farklar bazı erkanıı ihtiva etmeme-
sindendir. Umumi değildir, mevcut malumatına ala
bilmiştir. 

İSMET BEY (Çorum) — Yani bu cetvel sahih 
değildir. 

HASAN BEY (Devamla) — Evet; mevcut ma
lumatı almamıştır, cetvel tamam değildir. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey müsaade bu
yurun, sualimi ikmal edeyim. 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, cetvel ta
mam değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, Ma
liye Vekili Beyefendi ahvali mali hakkında bütün 
beyanat ve mütaleatını dermeyan ederken mucibi 
tenkit noktalar not edilir, Vekil beyefendi mütaleatı
nı ikmal ettikten sonra sual tevcih edilir. Yoksa da
ha mukaddemede iken.. (Bitirdi sadaları) Daha soy
uyor efendim. 

HASAN BEY (Devamla) — Hülasatam bu ka
darla iktifa ediyorum. Esnayı müzakerede icabe-
den, yani izah edilmesi lazım gelen noktalaıı da not 
ederek arzı malumat edeceğim efendim. 
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SELÂHATTİN BEY (Meralin) — Altm kaçak-
çriığmm. mlütevössi bü* şekilde devam etmekte oldu
ğunu zattı âlileri söylediniz. Selefi alileri Ferit Bey 
de geçen sene bu kürsüde söylemişiti. O vakitten bu 
vakite kadar bu altın kaçakçılığını men ve refedecek 
şedit bir kanun, bir tekl'if Heyeti Vekileden gelmiş 
midir? Bunu soruyorum. Yani bunu soruyorum, 
Hükümetin, maliyenin tedbiri nedir?. 

HASAN BEY (Devaımta) — İtiraf etmek mec-
buriyetindeyüm, Hükümetin altın kaçaçılığına manii 
olmak üzere yapabileceği tedbir maalesef tedabiri 
zecriyeye, tedalbiri maliyeye inhisar etmektedir. Baş
lıca limanları, firar ettiğa geçitleri, mahalleri biraz 
daha sıkıştırmak, biraz daha tazyik etmek kaçakçıla
rı biraz daha Şiddetle aramak lazımdır. 

SELÂHATTİN B£Y (Mersin) — Müsadere ya
pılıyor ve oeza veriliyor mu? 

HASAN BEY (Devamla) — Müsadere yapılı
yor, altın tophyanlar istiklâl Mahkemesine veriliyor 
(Bravo sesleri) Tuttuğumuz altınları derhal müsade
re ediyoruz. Şimdiye kadar n>e kadar müsadere edil
diğini bimuhabere çıkarabilirim. Bizzat Samsun is
tiklâl Mahkemesi bunun bir iki misalini yapmıştır. 

BİR MEBUS BEY — Efendim, Maliye Vekili 
beyefendi sözlerini söylediler ve yerlerine oturdu
lar. Söz söyl'iyecek zait birer birer söz söyler, ondan 
sonra otururlar. Binaenaleyh, bu suretle her kes su
alini sorar. Yoksa orada durupita sual soran ar
kadaşlara cevap vermök doğru değildir. 

ŞEH SERVET EFENDt (Bursa) — Reis efen
di, basendeniz bir sual soracağım. Soracağım sual 
'temini varidat için.. (Gürültüler) Maliye Vekili tez
yidi varidat imkân olmadığını itiraf buyurdu. Bina
enaleyh, varidat aksamı, envai bunlardan ibaret mi
dir, memleketin menabii ikfisaıdiyesinıi istimal etmek, 
inkişaf ettirmek için neler düşünüyorsunuz, bundan 
sorara we$er yapacağız?. Madenler topraklar altında 
duruyor. Menabii esasiye hüdai eşyalarımızın hiç 
birisinden istifade olmıyor. Bunlar hakkında hükü
met neler yapacaktır ve ne düşünüyor?. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — 
Efendim, bir memleketin hazinesine ait olan vari
dat hiç şüphe yoktur ki o memleketin muamelâtı 
iktiisadiyesile beralber olarak artar. Menabii, ticareti 
ne derece inkişaf ederse, menatoM tabiiyesi ne dere
ceye kadar işletecek olursa hazinesi de bundan ol 
derece müstefit otur. Hükümet gerek imtiyazat şek
linde ve gerekse Suveri saire ile ş/imd/iye kadar el 
vurulmamış menabii madeniyenin ve sair menabii 

servetin işletilmesi için mümkün olan her şeyi yap
maktadır, Ve o vaka olan teşebbüsleri memttunîyet-
•le karşılamaktadır. Heyeti VeklMie dünya ide temas 
etmemek, dünyanın servetinden istüfade etmemek gi
bi herşeyden tecerrüt etemek; âîmei tecerrü-tıte yaşa
mak fikri de yoktur. Maalesef buyurduğunuz şey
ler hali harple alakadardır. Vaziyeti harbiye hitam 
bulmadıkça ve memleketlin şeraiti iktisadiyesi şerai
ti tahliyeye inkılap etmedikçe maalesef bu hususta 
ehemmiyetli teşkilata malik değiliz. Şimdiye kadar 
elimize gelen her hangi bir teklif varsa hiç birini ka-
çtrrnamışızdır. Hepsinden azami 'isfifade etmeğe ça
lışıyoruz ve vergi hususunda da, zannederim, Muva-
zenei Maliye encümeninde on, on iki tane tekâlifi 
cedide lâyihası vardır. Ruznameye dahil bir çokları 
vardır. Bendeniz daha artık zorlanacak memiba 
derken bu yapılan ttekMerr kabul edilmiş farze-
diyorum ve hatta istirham edeceğim, 1338 bütçesin
de olsun biraz salâh husule gelmek için, bu tekâlifi 
cedide lâyihalarını bir maddei kanuniye ile istirham 
edeceğim. 1338 den itibaren teklifleri emaneten mev
kii tat'bika koymağa müsade buyurunuz. Ret ettik
lerinizin tasfiyeten muamelesi gayet koiaydır ve bun
da hatta israr etmek mecburiyeti katiyesiindeyim. 
Memleketi inkişaf ettirecek menafoiden istifade ci
heti derpiş edildiği gibi daha mahmul olabilecek me
nabii varidatın da heps'i düşünülmüştür ve teklif
leri de yapılmıştır. 

ŞEYH" SERVET EFENDİ (Bursa) — Faika* bi
zim hiç birisinden haberimiz yok. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
Muvazeneli Maliye Encümeniinin 1337 senesi için 
tanzim ed'ip Meclisi âliye sevkettiği bu bütçe, şayet 
Meclisi âli 1338 senesinde de tatbikina müsade bu
yurduğu takdirde tabii tatbik edilecek. Eylüle ka
dar 1338 bütçesini ihzar ile mükellef olacak encü
men. Demin buyurdunuz ki memurin fevkalade tah
sisatından ve cephe zammından tenzilat icra edile
cek. Mademki 1337 bütçesıi kabul edilirse 1338\le 
le tatbik edilecektir. Bu halde bu tenk'ihat 39'a mı 
ait olacak? 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır, 1338'e ait 
olacaktır. 1338 senesinde muvazene* maliye lâyiha
sının mevaddı kanuniyesi aynı zamanda müzakere 
edülecekdir, ki oraya madde olarak koyacağız. 

OSMAN FEVZt EFENDİ (Erzincan) — Efen
dim, istihsalat varidattan ziyade, istihlâkât ve sarfi
yatın tetkükl akdem vezaifiimizdiir. Binaenaleyh, şim
di buyurduğunuz bir mesele, mali bir mesele olduğu 
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içlin MeoEs'i. âlimin kararı olmadığı halde onu kim 
göndermiştir Almanya*ya? Ve Almanya'ya kimin 
emrile gitmiştir? Meclisin kararına müstenit midir? 
Gitmişse şimdiden sonra^ bize lüzumu oltruyan ve is
tifade ödeniriyeceğimiz bir takım eşya ve eslihayı ve 
böyle şeyleri getirmekte pek istifade olarmyacağı 
meydanda olduğu halde bu parayı aynile geriye cel-
betömek, z&ruraCimiiza sarfeCrrtak mümikin midir, de
ğil müdtir? Buna sebebiyet verenler bununla mükel
lef iridir, değil midir? 

HASAN BEY (Devaımla) — Efendim, mesele 
şüphesiz hilafı kanun cereyan etmiş değildir. Bu, 
Müdafaai MİMye mübayaatı için, Müdafaai Milliye 
Vekilinin, yani Müdafaai Millîye namına olan mu
bayaa masarifini heyeti celilenıiz namına yapmağa 
kanunen mezun olan mjakamın mutemet tayin etti
ği adamlara mubayaa için para vermiş, göndermiş, 
bunu tenkit etmiyorum ve bu para müdafaai milfö-
yen'in ait olduğu bütçenin tahsisatından mahsup edil

miştir. Netice itibarile bidayeten Almanya'dan belki 
bir şeyler getirileceği ümidi'le yapimıştır. Netice iti-
barrle bu teşebbüsten hiç bir faide olmadığı ve is
tihbarata nazaran bu adamlar orada bazı mübayaaıt 
yapmışlarsa da bu yaptıkları mübayaatı buraya gön-
dermeik imkânını budamadıklarını ve mubayaa etlik
leri, parayı bağladıkları eşyadan asıl istifade edile
cek bir zamanda maalesef istifade imkânı kalmadı
ğını soyuyorum. EHerind'e bakiye para varsa bunun 
hiiç bir yere yatırılmayıp, tahsis edilmeyip bir an ev
vel geri göndertlimesi için teşebbüs vardır. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Kendileri Avrupada 
mı? 

HASAN BEY (Devamla) — Yani benim emrim
de değil, benim memurum değil.. Bendeniz Hazine 
namına elimden gelen teşebbüsü yaptım. 

REİS — Efendim, Mecliste ekseriyet kalmadı. 
Cumartesi günü içtima etmek üzere cekeyi tatil edi
yorum. 
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