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YİR!Mlt DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

11 Nisan 1338 Salı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

RBİS : Retisisânü Rauf Beyefendi 

KÂTİP : Hakiki Bay (Van), 

REİS — Efendim, celsömk hafi olarak kütşa'd edümfi#r. Zaptı sabık hulâsası okunacakitır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YİRlMffih^ İNİKAT 

4 Nisan 1338 Safh 

tİİKiİNial GELSE 

Bininci Reis VekfiBi Hasan Fehmi Beyefenldb&n tahtı 
riyasetlerinde bülinikat; Avrupa'dan aıvdet eden Haıiiai-
ye Vekriü Yusuf Kemal Bey, ahval aiyasliıye ve initliibaaftı 
haklkımdalkü beyanatını ve vakii sualeri cevapladı ve 
düveli muteifaam mütarıak» teklifine verilecek cevabî 

1. — Maliye Vekili Hasan Beyin vaziyeti Maliye 
hakkında beyanatı . 

RBİS — Vaziyetti Maliye hakkında söz Maliye 
Veki'M Hasan Beyıinldiıt., 

HASAN BEY (Maliye V « ) (Trabzon) — Efen
dim, bendeniz Maliye Velkâtaiınii deruhde etti§"m za
mandan benî muamelatı maliyenin zaman zaman arz-
ettigsi safahat bakkamda; daiimıa heyeti ceLilenize ma-
nuzaltita bulünmafyı kaide (ittihaız ötmlşim. Geçen sene 
biu kalideyıe binaen; heyeti aiiyeraize müteaddit defa
lar, ahvaıH umumiiyyeıi Maliye hakkında maruzatta 
Ibuftunldium, Yenıi senede tgürdi. Yeni senemin senimi sa-
bdlcalya ve geçen seneye «isbetle maili husUsaittaikıi e'af-
hasmi larzietamelk, içtin bu gün fmsatt buldum. Ahvali 
maliye haik)kımd& mamuzaıtta bulummazidam evvel, he-> 
yeti ceSienize Mütvaizîendi 'Maüıiye Encüm-smi taraf ın-
dam - bazı mülahazatta Ibiinaien tasdik ediîmliyen - bir 
mazbata ıie gelmiş bir avams kamunu mevcuttur. Bu 
avams kamunoı; ibu senenân ik bir ayı için aldığımız 
avamsa kdyalsen; daha üç ay içlin, mmaimeliatı umıumiy-
yei devleti idaneye kâfi addedilen bir mjkjtara göre 
- 2Q milyon llina olanak - tanzim edilmişti. 

IBütçömfaiin tetkikaituna Heyetli ceüleniz mübaşeret 
«lüaL Falkaıt bütün mesaiye ve bütün faaliyetlere rağ-

nota kıraat olunarak üzerinde yapılan müzakereler
den sonra mota taşvCp olundu. Celseye nihayet veıükE 

JRiûis iKâiî Jp 
Hasan Fehmi Mulg 

Mahmuit Sait 
Kâtip 

Lâzjizltan 
ZÜyıa Hurşjt 

ıRBÎİS — Zaıptı sabik halkikında mütalâa var mı?. 
Kabul edenler, etmeyenler., Aynen kabul olundu. 

mıen ne kadar tesrii mluaımele edifose edilsin, bütçe 
müzakeraitnıın epey zaman daha uzayacağı muhakkak 
görülmektedir. (Şubata ka;dar sesleri) Çüntki Heyeti . 
a/liyyemiz henüz Dahiliye Vekâleti bütçesini tetkik 
etmiş bulunuyor. Daha henüz bir .milyon 9C0 bin li
ralık; ittir bütçeyi tasdik buyurdunuz. Bütçe müza
keresi heyeü umum'iye ruznamıesine gireli de 35 gün 
oîrnıuştuc. Daha mühim bütçeler de biı'blLr'imi veli ede
rek göiscaklLir. DalhÜCiiye büiçesiinıin müSemmJma'tın--
dan olan Emniyeti umumiye büçesiimn henüz müza-
fcc-raaine başlanmadı ve bunların müzakeresine geç
mezden övtvel Jandarma ile polMn tövhidü hakkındaki 
teklifi kanunisinin müzakeresine de karar verildi ve 
bu hâlâ müzakere olunmadı. Zannederim ki heyeti 
celileniz bu sene Müdafaan Milliye bütçesini - ki 
bü'tçemizün yüzde seksenini teşkil eder - geçen seneki 
toptan, bMmünakaşa kabuî etmüyece'ktir. O bütçeyi 
ciddi surette tsdtlkiik dömek içlin, fevkalade ahval arz-
eian şu devrede bütün zamaınlarıınıızı Miüdaifaaü Milli
ye bütçesinin (müzakeresi üzeninde temerküz ettirsek 
(bile, laafkad iki aya ihtüyacıınuz vardır. Bütçenin en bü
yük süratle bile 3 aydan evvel Meclisten çıkabilece
ğimi bendeniz ümit etmediğim için, ikinci bir avans 
kanununu teklife ve geçen sene iMüvazenei Maili ye 
Emsülmıenlinün teSpât ettiiği esasat dairesinde sarfiyat da 

2. — MÜZAKERE E O D J E N MEVAD 
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buhınmalk karşısında baldıra ve esasen bunu tecavüz 
ötmeye de hakkımız; yoktur. Müvazenei Maiye En
cümeni ikıi üç gün .gibi kısa bir zaman zarfımda Mü
dafaai MiifflLrye bûtçesıinlin müzakere ve ikmıaiü ümlldie, 
diğer dövalir içtin ne kadar avansa ihtiyaç öiiduğunu 
anlatmak ve omla göre bir avans vermek üzere bu şe-
Iktitde Mu nıazlbaita yapmıştır, faı bendeniz 3 a.yiia, 5 
aiyda taütçe tmlüizalüaneslinlin Jkımal edileceğini üftılit et
miyorum. Binaenaleyh bendeniz avans kanunumıu-
zun böyle büyük. ıbtir ıtaklam â savtkedölmfâsiinin esba
bını arzetmıis, oSuyorum, 

iMüjdafaad Milliye V'tikiâleâi yine bu ayın üb&Idasın-
dan berft bizii sıikıştMimalkıteJdır. Haülbuk|i bana sene ba
şımda 5 milyon lira verdinllz. Boş milyon flira -ise zaten 
'verılian buiaçenin bir aylığıdır. O zaman'dlan beri de bu 
kadar, müdldet geçmılştilır. Biz havalderimllzii tevzi et-
'Dik. Başka havailiemflz, kainnaimıştır. Müstacel masraf-. 
iammmzı yapıaımıyoruz. töinaf ödeıüm, k|i !bu bir ay zar
fında Müdafaai M'üSliye ibüliçesinin bu beş milyon 
lira haıvaûesiınıs MaEyıe Vdkâkiui ibeş. mlJiyon lüra tediyat 
yapmış a&dSasında degMr. Fakat düyun tatek&uk et
miş ve haivateleri kıesitolşıtir ve ibalklydlere isıtimıal edü-
fleeek tafasüaat kalmadığı üçin Müıüli Müdafaa Vefcâleti 
ıbeaden^ «ııloıştıırimakitaldjif. EMval beövvel heyeji alü-
yenıizdıem istiıthamıım, Avans kanununun müStacelen 
müızakeıesidir. 

Vazûyebi maliyeye gelnce; 1337 senesinin heyetû 
cedffianvze arzedlilen ve toisalbı katlisinıe talL'kan avans 
sakilinde kalbuû; ıbuyurîu&an masa/rüf büiçeai yekûnu ile 
1338 büıtçesinlim masarif yJkûriaı araisınida tahsisat nok1-
tai nazanmdan bir fark yioktur. Adeta 1338 büçecü 
ile 1337 masraf büCçesli ıttkfclirMn aynOdir ve bsüki d© 
âttibaz ediflmekıte olan 'bazı tedalbir iıl'e 1338 bü'tçe'üjn-
de 1337 ye nisbetle tasarruf da husule gelecektir gibi 
görünüyor. Falkjat erfcamı mülhalmmeneden ibaret olan 
ve tatlbükıatında - Iba/husus ahva'Ü fevkaladeye göre -
ne şeklü alacağı #am'aimen tahmin edHisniiyen 'bü|tçe-
leHds, hakpkait başka, tatominaıt başkadır. 1337 bütçe-
ımiizj: masarifi halkjiıkiiıyye makıtai nazarından, yana'Jm'aöc-
sızım, heyeSi ceftılenize araelidbikilnı kıi; 1338 büliçeenli-
zin hemen nısıfı derecesinde kalaoaJkltur. 1338 dekii ma
sarifi ıhiakıjkjiy êmiz; 1337 bütoemıizdekd masarifi ha<-
Ik^jyyemizin hemen bir misün© çıtanşltır, EVvelce he-
yolli ceKenüze arzetmüşllm, kü MüıVazenei nnailiye en-
cümenıindn mazJbataiarına nazaran geçen senenin aç
tığı 4Q mıilyon olacağı tafarnün edılli'di. Halbukıi fil'yait-
ta bunu nısfı derecesinde açık oüması lâzım geldiğini 
tahinin ediyorum. (Bunun üzeıünde isr-ar ediliyardum. 
'Şimditıye kadar 1336 ve 1337 senelerinden devren kal

mış olan düyunu devtleiiin eSlde kaüian mikdarı besıide- , 
nizin bu iddiamda isalblettiümli gıöstüertmıilştirr. 18 - 19 raiil- ' 
yon İra «ile 1337 senesi nihayetine kadar olan bilumum 
düyunu devleti karşıSlayaıbimıeik vaziyeti bu gün ha
sıl oHmuştuır. Şu halde göıiüilüıyor kü fıûyat eıtkamıı 
miülhammeneye hiç uymamıştır. Az çok beırtdenıLzJiinl 
de ıgeçen senenin masaiîjfa't ve tasarrufatı hususunH 
da bir ıbiztrhetiim cOmuş, olduğu gM, a l̂kaldaşlarırnıin 
- M daDma miütaşeıklkilrllm - yilnle bu .husuis hıaMcmdaı 
ıgjöslteıtdillklksrd, müşterelken gösterdilıkleıli ıtasarruf tfüc|ir 
V3 gaynatiıyle; tasarrufaitımız ajlela'de bültçe tasarrufa-' 
tını nispeten geçmiiştlir. 

Binaenaleyh 1337 bütçemliz; 40 645 000 Ifrtaufc 
bir açık klarşısunldla k!aC!m!aimıışltıır-

1338 e gelftnce: Mevcut malumata istinaden 
a^adyorum ıkıi 1338 senıasönin maısafiıfatı uımıumJI'yyösli 
1337 nün masaJifaftı umumıiıyesînin hemen iki misline 
baıîiğ ölacalktur. Yani ha&IIkatte 1337 bütçesinin hakllki 
mıasrafı 40 mı'iyon 'lüna lise 1338 de bu Ibehemjhrai 70 
milyonu geçecekiair. 

Bunun da sebebi: Vakia teşkilatı devlette bir baş
kanlık yoktur. Bi'lalkis Müdafaai Miliyeden maada , 
devair masarifatında tasarruf vardır. Tezayüt yoktur. 
Müdafaai Mülliyenin tezayüt masarifatmı ise mün
hasıran ordumuzun davayı miHimizıi emniyetle istih
sali için yeniden vücude getirilen teşkilatı icaıbettir-
mektedir. Ordumuz Sakarya harbini müteakip yavaş 
yavaş tezayüde başlayarak sene içerisinde, yani bu 
sene zarfında, geçen senenin iki iradine baliğ olmuş
tur ve Eskânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin yavaş 
yavaş ittihaz ettiği ihtiyati teıbirîerle de günden gü
ne tezayüt etmektedir. Binaenaleyh bu suretle yapı
lan masarif bizi tazyik etmektedir. Yine ordunun ' 
emniyetle kendine mevdu vezaifi terhin etmesi için 
muhtaç olduğu mühimmat ve teçhizat noksanım ik
mal etmek şartile heyeti cellenize maruzatta 'bulun
dum ve en mutedil bir şekil olmak üzere de sene ih
tidasından itibaren tahakkuk edecek olan tekâlifi ca
riyeden tekasiti muayyeneye merbut planlarının tak
sitlerinin ilkasiîe derhal ve defaten tahsiline bir mad-
dei kanuniye ile müsaade buyurdunuz. Bu tarz ite 
tahsil edilecek olan paradan laakal 5 milyon liranın, 
mühimmat ve teçhizat mtthayiasına karşı tutulması 
da tensip edilmişti. Vakia mezkûr kanunun metnim
de; tahsis edilecek olan paranın nereye sarfedileceği 
münderic değildir. Kanun, tekasiti muayyeneye mer
but olan tekâlifin bilâ taksit ve defaten tahsiini em
retmektedir. 

Fakat asıl maksada tanzimi, ordunun nakıs odan 
mühimmat ve teçhizat ihtâyacatını ikmal içindir. Şu-
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nu da arzedeyim ki; bu paradan, yani defaten tah
siline başlamış olduğumuz paradan o kanunun mak
sadı sarfma müiteveccih olarak henüz sarfiyatta bu-
tonmadık. Çünki Müdafaai Milliye, ordunun teçhizat 
ve mühimmatına sarfedilmek üzere parasız değildir. 
öteden beri elinde bir milyon lira kadar parası var
dır. Henüz bunu bu suretle sarf edecek mahal bula
mamıştır. Yani eîinde bir milyon lirası olduğu halde 
onunla yapılacak olan iş henüz yapılamamıştır ve bu 
babta Müdafaai Milliye Vekâletinin katiyyen kaba
hati yoktur. 

Çünıki Müdafaai Milliyenin yapacağı işler, kendi 
tahtı hâkimiyyetiade olan yerlerde değil, bizim hiç 
«lâfiz olamayacağımız memleketlerde ve birtakım ta-
harriyata, tahdidata, mümaneata karşı kaçakçılık su-
retile ve müşkil şerait altında mübayiası lâzım gelen 
hususata aitdir. Bu suretle Müdafaai Milliye bir kaç 
yere bağlanmış bir kaç işi tasarlamış, fakat hiç bi
rinde müvaffakiyyet hâsıl olamamış, hiç bir yerden 
bir netice çıkmamış, velhasıl elindeki parayı mavu-
zia lehine sarfetmek imkânı maddeten ve fiilen hu
sule gelememiştir. Sene ihtidasından itibaren tahak
kuk eden ve defaten tahsili ieabeden varidat; heyeti 
celilenin de malumu olduğu üzere, aşar hariç olmak 
üzere; Emlâk, Ağnam, temettü vergilerinden ibaret
tir. Bu vergilerin sinini şahikaya nazaran yekûn mik-
dan 8 milyon liradır. Bu 8 milyon liranın 5 milyon 
Krasım ayırıp Müdafaai Milliye emrine verdikten 
sonra devletin aşar ve gümrüklerden maada, hide-
matı umumiyyesiîie karşı, senenin geri kalan 6 ayın
da, başka bir varidat yoktur ve bu 8 milyondur. 

NURÎ BEY (Bolu) — Bunda harp kazançları 
vergisinden bakiyye kalan miktar da dahil midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Harp kazançları ver
gisinden balkiyye kafan ve henüz tahsil edilmiyen 
miktar 3C0 bin liradır. 

REİS — Devam buyurun efendim. 

HASAN BEY (Devamla) — Bu kanunun mevkii 
tatbika vazmdan itibaren her tarafa lâzım gelen teb
ligat yapılmıştı. Badettebiliğ friz taşraların, vilayet
lerin, livaların, gayri {kabili tahammül itirazı ve ser-
zeneşlerine maruz kaldık. Diyorlar ki: 1337'den bil
hassa memurin maaşatı hususunda - ki bu heyeti ce-
lilenizce malumdur - ne kadar tedahül vardır, bunu 
bilirsiniz. Şimdi de bütün varidatımızı ellimizden alı
yorsunuz. Aşar zamanına kadar da başka varidat 
yoktur. Bir sene tedahül ile hizmet etmenin de imkâ
nı ve ihtimali mevcut değildir. 

Binaenaleyh biz hiç bir mesuliyet deruhde ede
meyiz diye her taraftan feryat yağmaya başlamıştır. 
Bu vaziyet karşısında ağnamdan maada, Emlâk ve 
temettü ve arazi vergilerinden her livanın kendi ver
gilerini mahalline terk etmek mecburiyyeti hâsıl ol
muştur. Elde bir ağnam vergisi kaldı; şunu da arz 
edeyim ki; bu verginin de 1337 senesine nispetle mik-
dan tahakkuku noksandır. Bunu esbabı asliyesinden 
biri de; geçen seneden beri elimizden münbit ve zen
gin bir kaç livanın maalesef zayi olmasıdır. Bilhassa 
ağnam varidatının geçen seneye nispetle yüzde 25 
noksan olması, bu sahaların elimizden çıkmasından 
münbaisdir. 

Derecei saniyede; geçen sene tekâlifi milliye şek
linde tatbik ettiğimiz ayniyat vergilerinin icra ettiği 
tesiratt iktisadiyedir.' Binaenaeyh senenin 6 ayı zar
fında, arz ettiğim vergilerden maada - ki yekûnu 8 
milyona baliğ olur diyorum - Devletin elinde kabili 
cibayet başka varidat yoktur. Biz bu varidatla, ge
çen seneye nispetle iki misli olan ordu masarifatını 
idare etmek ve aynı zamanda mühim bir kısmını teç
hizat ve mühimmata tahsis etmek vesair masarifi 
mübreme ve tehiri gayri kabil olan ve yeni masarifi 
umumiyei devleti ifa etmek zaruretinde kalıyoruz. 

Halbuki bu seneden itibaren ordu, masarifini te-
mamen peşin para ile yapmak mecburiyetindedir. Bu
lunduğu sahada ne yaparsa peşin para virecektir. Er
zak alınacak peşin para ile, ağnam alınacak peşin pa
ra ile. Bundan dolayı yalnız garp cephesinin iaşe tah
sisatı bir milyon iki yüz hin liradır. Ayda tasarruf 
maksadile maaşatda heyeti celileniz hayli tenkihat 
yaptı ve samimi olarak arz edeyim ki ordu bundan 
epice mutazarrır oldu. Maaşlarını bu hale (koyduktan 
sonra bir de maaş vermemek daha başka tesiratı dai 
olmak ihtimali vardır. Mart maaşını yolladık. Nisanı 
da yollamak mecburiyyetindeyiz. Yalnız garb cephe
sine şehri 400 bin lira maaş vermek mecburiyyet in
deyiz. Haddi asgari 4 006 450 lira. 

Binaenaleyh garp cephesi ayda bizden bir milyon 
700 bin lira alıyor ve yalnız garp cephesinin diğer 
aksamında olan diğer kıtaat teşkilat merkezi ve sai-
resi ve yalnız ordu için iaşe ve maaş laakal iki mil
yon lira istiyor. Ordunun masrafları yalnız bundan 
ibaret değildir. Mevsim, mevsimi ihzarattır. Elbisesi 
de, teçhizatı da ve sairesi de hep bu zamanda yapı
lacaktır ve bu babta Müdafaai Milliye Vekâleti mu
sirdir. Halbuki elimizdeki paranın yekûnu varidatı 
saireyi mahalline bıraktıktan sonra 3,5 milyon lira 
ağnam varidatı, Gümrüklerden de 1,5 milyon lira 
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alırsak 5 mstyön lira. Yalnız 6 ay zarbında yani aşara 
kavuşuncaya kadar isterim. 12 milyon lira Jandarma, 
ki ordu kadar emniyeti haiz ve asayişi memlekete 
alâkadar. Sonra devairi merkeziye ki 13 aydan beri 
kendilerine bir maaş verdik. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Sekiz aydan beri 
maaş almayanlar var. 

HASAN BEY (Devamla) — Hepinizin gözüönün-
de cereyan ediyor. Velhasıl vaziyyeti maliye sırf ge
çen seneye nispetle masarifi hakikiyenin mütezayit 
olmasına mukabil varidat da ehemmiyetli tenakus 
husule gelmesi ve bunun yerine konacak başka vari
datın henüz ele geçmemesi, henüz başka bir mena-
biin elde bulunmamasından dolayı müşkül bir vaziy-
yete düşüyoruz. Ordu da iaşesini ve masarifini ve 
maaşını muntazaman ve peşin olarak istemektedir. 
Başkumandan Paşa Hazretlerinden gelen bir telgraf
ta diyorki - cebimdedir - daima Harp encümeninde 
müzakere ettiğimiz ve karar verdiğimiz hep mesaili 
maliyeye aittir. Ordumuz pek hassastır, lhtiyacatmın 
tatmin edilmemesi büyük inikaslar yapıyor ve bu, 
kumandanların nazarı dikkatini celbediyor. Betiem-
hal bu gibi inikaslara sebebiyet vermemek için bütün 
gece toplanıyoruz. Neticei karar: Para, kasa, mali
ye, 

Efendiler, bendeniz bütün vaziyeti maliyeyi mü
teaddit defalar bütün çıplaklığı ve uryanlığı ile arz 
ediyorum. Yalnız şimdi arzetmedim, müteaddit de
falar arzetmiştim. Mezun olarak burada bulunmayan 
arkadaşlarımın belki hatırında yoktur. Fakat bura
da olan arkadaşlarıma en ziyade acı bir lisanla söy
lenmesi nasıl kabilse öyle söyledim. Bizim yekûnu 
varidatımız «35»' milyon lira. Fakat bunun haddi as-
kari 5 milyon lirası gayri kabili tahsildir. 30 milyon 
liranın iki mislinin eylülden sonra tahsil imkânı mel
huzdur. Çünki 15 milyon İkasını aşar teşkil eder. 
Gümrüklerin en ziyade faal olduğu, esbabı zürrain 
arazi vergisini en ziyade tediyeye muktedir olduğu 
zaman hep. Ağustosdan sonra başlar. 

Çünki memleketimiz ziraat memleketi. Bütün ha
yatı ziraiyyesi, haytı iktisadiyyesi, ticariyesi, sınaiye-
si, maliyesi hep o hayatı ziraiyesi üzerine kurulmuş 
olduğu için tüccarın faaliyyeti de, gümrüklerin faa-
liyyetleri de hep zürrain zahiresinin para etmiye baş
ladığı devirden başlar. Bu memleketin öteden beri 
derdi bu. Nisanın birici nısfı daima kısırdır. Pek ku
ru bir zamanda ağnam çaresaz oluyor. Diğer vergi
ler neman gayri kabili tahsil. Onlar da ikinci 6 ayda 
başlar. Halbuki bu kış zamanında başlar. En ziyade 

masrafın yapılması Sazım, gelen devirde 'kuruluk ve 
atalet zamanıdır. Sebebi, bütün hayatımız çiftçinin 
mesaisi üzerine kurulmuştur.. Bundan neşet ediyor. 
Başka hiç bir sebep yoktur. 

Temenni ederim ki şu vaziyet karşısında, bahusus 
mütareke teklifinin ve sairesinin şu zamanında her 
türlü ihtiyacatı emniyetle karşılayacak bir vaziyyette 
bulunmak lâzım. Bunun için muhtaç olduğumuz me-
baliği müsait şerait altında memaliki ecnebiyyeden 
istikraz suretile tedarik etmek kolay ve en ziyade ka
bili tatbik bir çaredir. Müteaddit defalar arzettim, 
ki hariçten istikraz hususunda Hükümet elinden ge
len her türlü teşebbüsatta bulundu. En ziyade bu ne
vi teşebbüsatın semeredar olması lâzım gelen mem
leket, ki Fransa'dır. Orada bendenizin selefim olan 
faal bir zat bulunuyor. 

Bilhassa bu işle müteveggildir ve buna saJâbiyet-
dardır. En nihayet o da artılk kati ümit etmiştir. Ben
denize yazdığı en son hususi mektubunda ve bu se
fer Kemal Beyefendi Me mülakat ederek bendenize 
yolladığı haberle de Fransa'da şeraiti hazıra tahtın
da bir muamelei maliye yapmanın ve temin etmenin 
imkânı olmadığını bildiriyor. Ferit Beyin meşrebi 
hepimizce malum. Bıkmaz, usanmaz, nevmidi getir
mez, daima taciz eder, daima çalışır bir tabiatte ol
duğu halde o bile yavaş yavaş bu ümidi kaybetmiş
tir. Bendenize yazdığı mektupta diyorki (Perin) ban-
kasile vaktile bir istikraz yapılmış. 

Bendeniz meselenin istihsali için lâzım gelen te-> 
şebbüsatda bulundum. Boş çıktı. Banka bize bakiye
yi vermek değil mütebaki kalanları koparmak için 
metalibatta bulunuyor. Fransa Hükümeti harbi umu
mi içerisinde çıkarttığı istikraz tahvilatım (de fanini 
istunatal) unvanı altında çıkardığı tahvilatı Paris bor
salarında sürmek için çalışıyor ve muvaffak olamı
yor. Fransız hükümeti bunu satmak için müessesatı 
maliyeye müracaat ediyor, muvaffak olamıyor. Pa
ris belediyesi, ki senevi (20) milyonluk bütçesi var
dır. Muhtaç olduğu mebaliği temin için Amerika'dan 
istikraz etmiş olduğu mebaliği, yüzde kaç kuruş alı
yor bilmem, ihtimalki 85 - 90'a satıyor. Yani Paris 
belediyesi dahi % 10 faizle Amerika'dan para istik
raz etmek mecburiyetinde kalıyor. 

İtalya'dan bir şey ümit etmek ihtimali yok. Za
ten sermayece fakir bîr memleket, ingiltere'nin ise, 
bize şu şerait altında para vereceğini akla getirmek, 
zannediyorum, safderunluktan başka bir şey olmaz. 

Şarkta ki teşebbüsatımıza gelince, bizim münase-
batı siyasiyemizin temel taşı olan ve münasebetimiz 
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gayet uhuvvetkârane ve samimi olmaik itibarile bü
tün ihtiyacatımıza vaıkıfdırlar ve onlara karşı teşeb
büslerimiz daha samimi ve daha kat'idir. Bendenize 
geden kanaate göre onların vaziyyeti maliyeleri, ikti-
sadiyeleri böyle bizim arzu ettiğimiz kadar muave
nette bulunmaya müsait olmadığım ifham etmekte
dir. Şimdiye kadar bize hiç yok dimemişlerdir ve 
çok muavenetlerini gördük. Para hususunda henüz 
bir ahde müstenit olan miktarda muavenetlerini tah
sil edemedik. Bunlar vaMerinde gayet kuvvetlidir. 

Fakat hepisi şimdiye kadar vait sahasından daha 
ileri geçmemiştir. Bu sahada ne müddet daha kala
cağım da 'kesdirmek ihtimali yoktur. Hariçle acilen 
muhtaç olduğumuz, aşar zamanına kadar masarifi 
umumiyeyi durdurmak için ordunun bilhassa aşar 
masarifini peşin para ile tedarik etmek mecburiye
tinde bulunmaklığımıza binaen, para bulundurmak 
hususunu temin için muhtaç olduğumuz parayı hariç
ten bulamayınca, iş yine memlekete kaldı diyerek 
memleketten aramak mecburiyyeti karşısındayız. Ya
ni efendiler; daha açıkçası heyeti umumiyyenin muh
telif vesait ile istifade etmek istediği ve heyeti umu-
miyyesinin daima tekrar ettiği bir kanaat var, ki ya
ni hayatım kurtarmalk için millet gömleğini dahi sa
tıp vermeye razidir, (Gömlekte yok sadaları). Esir-
kemiyecektir. Bendeniz bu anın hulul ettiğine ka-
rtiim, 

OSMAN BEY (Kayseri) — Bunun da bir haddi 
vardır. 

HASAN BEY (Devamla) — Haddi, maddi yok
tur. Tasarruf hususundaki noktai nazarımı arz ettim. 
Bendeniz zannediyorum, ki ferden ferda umuru mali
ye ile alâkadar olan arkadaşlarım, hangi taraftan beş 
para olsun temin edebilmek için çalışıyor. Bendeniz 
de elimden geldiği kadar yapıyorum ve Heyeti Âli ye -
niz'i zannederim, âcizane sarfettiğim gayretin far
kındadır. (Doğru sadaları.) Yani vaziyetimi ve tar
zı hareketimi izah için kendi halimi tespit edecek 
kelime ile ifade etmek istiyorum ve en ziyade teş
kilâtı göze batan Müdafaai Milliyedir. Müdafaai Mil-
liyeyi de temin edebilmek için harp encümenine işti
rak eden arkadaşlarımın şehadetine müracaat ede
rim. Kendileri de buradadırlar. Kendileri söylesinler. 
Fakat zannediyorum ki, belki bir çok söylediklerimin 
tesiri olacak. Artık masariftan ya kabili tasarruf bir 
cihet kalmamıştır, ki doğrusu da budur, veyahut söz
lerim bir tesir yapmamıştır. Ben elimden geldiği ka
dar tasarrufu temin için gerek masraftan ve gerek 
hak olan muamelâttan ve hak olan şeyleri arz ettiğim 

i cihetlerde elimizden gelen her jşeyi yapıyorum ve 
' samimi olarak arz ediyorum. Heyeti Vekile arka

daşlarımın bu hususta gösterdikleri fikri iştirak ve 
mesaiye karşı müteşekkirim. Hepsi de benim gibi 
fikri tasarrufla mütehassistirler ve böylece de hare
ket ediyorum onlardan hiç şikâyetim yoktur. Yal
nız dert büyük, yama küçük. Tabiri marufiyle işin 
peşin para ile görülmesi, bilhassa ordu ihtiyacatının 
peşin para ile temin edilmesi mecburiyeti vaziyeti 
maliyemizi daha ziyade fena bir hale koymuştur. Harp 
encümeniyle bir çok müzakereden sonra şimdiye ka
dar ordu iaşesine sarfetmediğimiz ağnam tahsilatı
nın sarfına başladık. Bunun hepsini dahi sarfetsek 
varidat aylarımıza bununla idare ederek kavuşma
nın imkân ve ihtimali yoktur. Yani fark büyük ol
duğu için, yani yalnız teşkilâtta, devairden tasar
ruf ile hali hazırdaki varidat, ki günden güne azal
maktadır, masarifi de o seviyeye indirmenin imkân 
ve ihtimali yoktur. Bidayetten beri ve hatta bendenizin 
vekalete geldiğim zamandanberi tedabiri teşebbüsi-
ye olmak üzere bir çok levayihi kanuniyeyi Heyeti 
Celilenize takdim etmiştim. Bir kısmı bendeniz za
manında olmak ve bir kısmı da bendenizden evvel 
Heyeti Celilenize takdim edilmiş olmak itibariyle on
dan fazla levayihi kanuniye mevcuttur. Bunların ki
misi Muvazenei Maliye Encümeninde, kimisi ruzna-
mededir. 

BİR MEBUS — Evvelâ olmuyordu da şimdi ne
den fazla oluyor? Devairi sairede kadro fazlalığı mı 
vardır? 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, arz ettiğim 
devairi sairede fazlalık yoktur. Fakat 1337'ye nispet
le masarifin böyle % 40 -haddi asgari % 40 diyo
rum- tezayüdünü icap ettiren esbap, ordunun geçen 
seneye nisbetle bir buçuk misli fazla olmasıdır. Hâ
lâ asker toplanıyor. Beni mazur görünüz ve ben bil
miyorum ki söyleyeyim. Teşkilât yapılıyor, Erkânı 
Harbiye lüzum gösteriyor. Çünkü karşımızdaki düş
man da hazırlanıyor ve hepiniz işittiniz ki mütare
ke teklifine rağmen, Yunan 1,5 milyar drahmi istik
razı dahiliye teşebbüs etmiştir ve bu mesele de ola
caktır efendiler. Çünkü İngilizler Yunanlılara açık
tan açığa kendi piyasalarında, Londra piyasalarında 
istikraz yapmaya yardım etmektedir. Efkârı umumi
yeyi kendilerinin aleyhine çevirmemek için bu hi
leye sapmıştır. Bu istikrazı dahiliyeye İngilizler, gizli 
olarak vesaiti hususiye ile yardım edeceklerdir. Mü
dafaai Milliyeye gelen telgrafı biliyorsunuz. Yunan is
tikrazı dahiliyi temin için memlekette ne kadar kâğıt 
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çıkarmışsa daragalayacaktır. Her halde istediği para
nın bir iki misli çıkarmıştır. Hepisini meydanı teda
vülde para olmaktan çıkarmıştır ve razı olmuştur. 
Meydanı tedavülde bulunan Yunan kâğıtları getirilip 
Hükümete mühürletilmedikçe para değildir, diyor. 
Bundan maksadı da bütün çıkarttığı paranın nısfını is
tikrazı dahili olmak üzere almaktır. Bakınız düşman 
istikrazı dahilisini temin için kendi memleketine 
karşı ne gibi tedabiri cebriyeye teşebbüs etmiştir. 
Nısıf parayı tebeasının elinde bulunan nısıf parayı 
almak için bütün serveti, yani bütün nakit halin
deki paranın nısfı imzası olmazsa muteber değildir. 
Taki herkes bunu getirsin ve nısfım tabii imzaladık
tan sonra sahibine verecektir ve nısfım kendisi ala
caktır. Emin olunuz ki efendiler, Yunan milleti ga
yet idealisttir. Bunu zulüm şeklinde de olsa kemali 
memnuniyetle kabul edecektir ve yapacaktır. 

REİS — Hasan Bey, beyefendi bir sual soracak. 

ŞEVKET BEY (Bayezit) — Efendim; evvelâ İtal
ya tarikiyle Antalya'ya Hilâliahmer namına 300 000 
lira para gelmiş. Bu paradan haberiniz var mı? Bu 
paralar nereye gitmiş? 

İkincisi; ağnamın sebebi noksaniyeti, yalnız ge
çen sene alınan tekaliften dolayıdır. Başka suistimal 
yoktur. O ahali hakkı murakabeden mahrum kaldığı 
için suistimal olmuştur. Lütfen buralar hakkında da 
izahat veriniz. 

HASAN BEY (Devamla) — Şevket Beyefendi, 
zatı âliniz de bilirsiniz ki devlet mekanizmasının bi
raz gevşek olduğu yerlerde tekâlifi emriyenin tah
silinde de o kadar gevşeklik olur. Yani o gibi yer
lerde gerek suistimal ve gerek bakaya miktarı nis
petleri fazla olur. Hiç kimse inkâr etmez ki, biz 
memleketimizde ağnamın yekûnunu tamamen yaz
mıyoruz. Yazdığımız yerler de var, yazmaya mu
vaffak olamadığımız yerler de var. Onda birisi tadad 
edilemeyen yerler de vardır. Fakat bu esbap, yani 
hakkiyle ağnamı tadad edememek esbabı umumi-
yesi geçen sene de vardı, bu sene de vardır. Bu 
esbap daha şiddetli, daha müessir midir? O ayrı bir 
esbaptır. Fakat herhalde bendeniz umumi olarak iki 
sebep görürüm. Birisi, ağnamı zengin olan ve ağnamı 
tamamen tadad edilen üç, beş liva; ki bunlar istilaya 
maruz kalmıştır ve bu sebepten dolayı ağnamı 1338' 
de noksan buluruz. 

ŞEVKET BEY (Bayezit) — Antalya meselesi na
sıldır? 

HASAN BEY (Devamla) — Ben Hilâliahmer na
mına hangi bankadan kaç para yollandığım bilmem. 

Hilâliahmer namına gelen paralar maliyenin elinden 
geçmez. Çünkü bu bir müessesei hayriyedir. Hat
ta buna ait olan paralar mukavelâtı düveliyeye na
zaran bunlar, bir müessesedir. Başka memleketlerde 
teberru olur, teberrüattan toplanılan hâsılat ile ken
dilerine mevdu olan hususta -ki acezeye, yaralılara 
vesaire muavenettir sarfederler. Gelen paralar Hilâli
ahmer namına gelmişse onlarındır. 

ŞEVKET BEY (Bayezit) — Meclis namına gel
miş. 

HASAN BEY (Devamla) — Onlardan maluma
tım yoktur. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Reis bey, bir 
sual soracağım. Emvali metrukede bulunan arazı 
ve bağların bu halde kalması daima muzırdır. Bun* 
ların furuhtu ile birtakım para tedariki mümkün de
ğil mi ki, doğrudan doğruya ahali üzerine yükletili
yor. 

HASAN BEY (Devamla) — Emvali metrukenin 
sureti tatbiki hakkında Heyeti Celilenize takdim et
tiğim ve Adliye Encümeninin kabul ettiği lâyiha bu
rada müzakere edilmekte iken geri alındı. Başka bir 
lâyiha ile birleştirilsin diye encümene geri gönderil
di. Muvazenei Maliye Encümeninde idi. O lâyiha 
oraya gitti. Muvazenei Maliye Encümenimiz mü
him gördü. Heyeti celilenize bir takrir verdi ve bu 
mühimdir; bu meseleye adliye, Seriye, Muvazenei 
Maliye Encümenleri karar versinler, dedi. Üç en
cümen birleşti ve verdiği karar emvali metruke gayip 
ve metrukelerin emvalidir ki... (Gürültüler.) Efendim» 
müsaade buyurun, müsade buyurun; eğer şu zaman
da arazi ve emlâki satmak imkâm olsa, yani değer 
fiyatliyle satmak imkânı olsa Hükümet, zaten ken
disinin olan arazı ve emlâkini satmak ister. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — O imkân her 
zaman mevcuttur. 

HASAN BEY (Devamla) — Bendeniz on kuruş
luk malı bir kuruşa satamam. (Yok yok sesleri.) 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, Maliye Ve
kili bey bir çok zamanlar olduğu gibi, bugün vazi
yetimizin can damarına basmıştır. Yalnız Hükümetin 
siyaseti maliyesi maalesef memleketi tecziye ve dava
mızı adeta kasten denilecek derecede yıkmaya ma
tuftur. Bunu ispat edeceğim. Memlekette sahibi sa
lâhiyet mütehassısından bazı zevatla konuştuğum va
kit, elyevm elimizde bulunan memalikteki evrakı nak-
tiye mecmuunun 15 ile 20 milyon arasında olduğu* 
nu söylüyorlar. Başta ticaret müdürü de dahildir, 
o da bilmez. Bilmeyen bir adamı Ticaret müdüriyeti 
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memuriyetinde bulundurmak bir hatadır. Bunu kul
lanan Hükümetten bu lafı dinlemek istemem. 

HASAN BEY (Devamla) — Yani ukalalık et
mişlerdir. Bu bir tahmindir. Sen 30 milyon diyemez
sin. Ben de diyemem. Bu bir tahmindir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bu tahmini yapanlar 
sahibi salâhiyet insanlardır. İnanmak mecburiyetin
deyim. 

HASAN BEY (Devamla) — Muvazenei Maliye 
Encümeninde henüz tetkik edilmemiş, çıkmamıştır. 
Kimisi de ruznamei umumiye kadar gelmiş, velhasıl 
bir çok tekâlifi kanuniye var ki bunlardan miktarı 
muhammen olarak 10 milyon lira kadar bir varidat 
görüyorum. İki seneden beri hâlâ çıkmayan ve bun
ların müzakeresine mani olan ahvali fevkalâde de 
eksik olmadığı için bir türlü bu lâyihalardan istifade 
etmek imkânı temin edilemeyen bir çok ahval var
dır, ki şimdiye kadar müsmir olamamış, bir fayda 
temin edilememiştir. Bendeniz heyeti celilenize kısa 
olarak vaziyeti maliyeyi bu veçhile arz ediyorum. Zan
nediyorum ki iş yine memlekete kalmıştır. Davasını 
kurtarmak yine memleketin evlâdına, memleketin ser
vetine, memleketin menabiine inhisar etmiştir. Bu 
vaziyeti kurtarmak için lâzım gelen tedabire acilen 
müracaat mecburiyeti vardır. Maliye Vekiliniz heye-
tf^celilenizin ne kadar itimadına mazhar olursa ol
sun, şahsına böyle itimat istemesi mahzurludur ve 
belki şayanı tecviz değildir. Fakat bendenizin şimdiye 
kadar teklif ettiğim kanunlara dair olsun, gerek ye
niden kabili tatbik ve memleketin ahvali umumiyei 
iktisadiye ve ziraiyesine tevafuk edebilecek ne ka
dar tedabir varsa, bunlara acilen başvurabilmek için 
istirham ediyorum. Mesaili maliyenin timsali olan 
itimat tamını haiz olması lâzım gelen Muvazenei Ma
liye Encümeninizi salâhiyettar kılın, baş başa vere
lim. Kabili tatbik olan bütün tedabiri düşünelim ve 
bulunduğumuz tedabiri bir taraftan heyeti celilenize 
arz etmekle beraber, diğer taraftan da tatbik edelim. 
Bendeniz son söz olarak söylüyorum. Bendenize müs
pet bir tetbir olmak üzere harp encümeninde sor
dular. Harp encümeninde dedim, tekâlifi harbiye... Fa
kat öyle bir teklif ki, buna ben de taraftar değilim. 
Ciheti askeriye de taraftar değildir. Çünkü memleke
tin ne dereceye kadar müsteit olduğunu hepimiz bi
liyoruz, değil mi? Geçen sene efendiler; masarifi 
umumiyemiz şimdikinden % 40 - 50 derecesinde oldu
ğu halde yine şimdiye kadar mevcut olan menabii 
maliyemizle mi idare ettik? Orta yere Sakarya har
binden biraz evvel müstacelen teklif ettiğimiz Tekâ

lifi milliye çıkmıştır. Bundan bizim kuyudu Tesmi
yemize nazaran 8 milyon lira kadar bir temettü hâ
sıl oldu. Mazbatalarda esas olan rayiçlerin nısıf msıfa 
olduğunu kabul ederseniz, memleketten 16 milyon li
ralık ayniyat aldık. (20 milyon sesleri.) Bendeniz had
di asgarisini söylüyorum, demek ki geçen seneki ma
sarifi umumiye 1338'den ehemmiyetli miktarda nısıf 
msıfa dûn olduğu halde, geçen seneki vaziyeti mali
yeyi kabili hazım bir hale koymak için memlekete 
tekâlifi harbiye şeklinde berbat, fena ve tesiratı mu-
zırra ika edecek şekilde 16 milyon liralık tekâlifi 
cedide yükledik. Bu sene de yeni membalar aramak
sızın varidatı umumiyemizle masarifi umumiyemizi, 
bahusus bu şekilde getirmenin ihtimalini görmüyo
rum. Bunun için bunu heyeti celilenize arz etmek 
mecburiyeti vicdaniyesindeyim. Müstacel işleri elim
deki varidatla karşılıyorum. Fakat vaziyeti maliye de 
budur. Bunun üzerine heyeti celilenin ruhu selimine 
müracaat etmek ve ifa ettiğim vazife bendenize doğru
dan doğruya heyeti celilenize merbut ve heyeti muhte-
remeniz namına vekâleten idare edilen bir işten iba
rettir. Onun her noksanını, her safhasını ve her ku
surunu da size arz etmek mecburiyetindeyim ve kafi, 
âcil tedabir ittihaz etmek mecburiyetinde olduğumu 
ve şimdiye kadar hasbel vekâle vakıf olduğum mua
melâtı maliyeden binnetice istihsal ettiğim şeylerden 
olmak üzere heyeti celilenize arz ediyorum. Tedbir 
heyeti celilenize aittir, 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Teşkilâtı hâzıra kadro
ları için maliye ne düşünüyor? 

HASAN BEY (Devamla) — Bendeniz teşkilâtı hâ
zıra için düşündüklerimi evvelce bilmünasebe arz et
tiğimi zannediyorum. Teşkilâtı Esasiye Kanunun bir 
maddesi var. O şimdiye kadar çoktan yapılmış olma
lı idi. Bu ise sekiz vilâyetten altmış vilâyet çıkarmak 
fikri mahza fenadır. Bendenizin kanaatıma göre 20 -
30 bin lira varidatı olan bir mahallin 50 - 80 bin 
nüfusla vilâyet olmasına ve vilâyet teşkilâtı ihtiva 
etmesine Maliye Vekilinin aklı ermez. Binaenaleyh, 
bütün teşkilâtı devletin yeniden tanzim edilmesi ve 
evvel bevvel teşkilâtı mülkiyeden başlanması lâzım 
gelir. Memleketin tarzı idaresinde taksimatı mülki
yede ne yapılması lazımsa âciltn yapılmalıdır. Dahi
liye Vekâleti bu husustaki lâyihasını hazırlamış ve 
sevk etmiştir. Mamafih bendeniz yine arz ediyorum, 
ki Dahiliye Vekâletinin kabul ettiği nispetler küçük
tür. Öyle 150 000 - 300 000 nüfuslu bir vilâyet ol
maz ve o masrafı kaldıramaz. O vilâyetlere şimdi ne 
yapacağız? Nevahi kanunu ile mahalli hidematı umu-
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ru temin edecek hiç bir mahallimiz yoktur. Mena-
bi bulmanın da imkân ve ihtimali yoktur. Yani hiç 
bir vilâyet bir darulmuallimine bile nail olamaz. Ben-
denizce evvel emirde teşkilâtı esasiye kanununu 
meydana koymalıdır ve diğer teşkilâtı, adliyesini, ma
liyesini vesairesini o teşkilâtın icabına göre yeniden 
yapmak lâzımdır. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Bolu) — Nevahı kanu
nu... 

REİS — Hilmi Bey söz almadan söylemeyiniz. 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, Hükü

metin yeddi iktidarında olmayan sahalarda bir mil
yon lira paramız kalmıştır buyurdunuz. 

HASAN BEY (Devamla) — Bizim elimizdedir. 
Bu elimizde mevcut bulunan bir milyon lirayı Mü-
dafaai Milliye, Hükümetin tahtı hâkimiyetinde ol
mayan mahallere sarfetmek mecburiyetindedir. Mü-
dafai Milliye kaçakçılık suretiyle yapacaktır, bir şey
ler kaçıracaktır. Berlin'deki bir milyon lirayı kasde-
diyorsanız o ayrıdır. Yoksa bir milyon lira elimizde
dir ve buradadır. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Onu sual ediyo
rum, ki 116 000 altın ne oldu, onun için hiç bir şey 
yapamadınız mı? 

HASAN BEY (Devamla) — Çok teşebbüsatta bu
lunduk efendim. Mühimmat ve teçhizatı askeriye 
mubayaası için Moskova'dan memuren gönderilen 
Saffet ve buradan gönderilen Nurettin Beylerin pek 
çok müşkilâtla oraya nakledebildikleri ve orada bir 
çok eşyayı askeriyenin mubayaa edilip Anadolu'ya 
nakledildiği İngiliz vesair venizelister tarafından haber 
alınmış, onların nakline imkân yok. Rusya tarikiyle 
nakline teşebbüs edilmiş, fakat şimdiye kadar ne alın
mış, ise hepsi yerinde duruyor. Buraya habbei vahi
de gelmemiştir. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Vekil Be
yefendi; 1337 senesine nispetle 1338 senesinde masarifi 
umumiyenin bir misli fazla olduğunu beyan buyur
dunuz. Halbuki 1338 senesinde 1337 senesine nispet
le bir teşkilâtı zaide yapılmamıştır. % 20 tevkifat ya
pılmak suretiyle ve maaşatı askeriyeden de seferber
lik zammı ve cephe zammı tenzil edilmek suretiyle 
35 milyon lira tasarruf edildiğini şu kürside beyan 
buyurmuşlardı. Zannederim, askeri memurlardan bi
risi. Bu paralar nereye sarf olunmuştur? Şimdi 20 
milyon olduğunu kabul etsek bile, hatta bu tahmi
nin şimdi hakikaten tayin olduğunu gösterecek iz
ler gösterebiliriz ararsak 20 olduğunu kabul ettiği
miz taktirde... Malumu âliniz belki 22 - 30 mil

yon altın vardır. Fakat altın vasıtai mübadele olmak
tan çıkmıştır, maldır. Onun zerre kadar muamelâtı ti-
cariyede katiyen kıymeti yok. O zeynet olmuştur, çe
kilmiştir. Elimizde yalnız evrakı nakdiyeyi vesaiti 
mübadele olmak üzere kabul edeceğiz. Şu halde 20 
milyon olduğunu kabul edildiği takdirde ahalinin 
elinden bunun kâffsini çeksek alsak yalnız bütçemi-. 
zin açığının nısfını kapamayacaktır. Teklif edilen ka
nunlar, ki bir taraftan meclisten çıksın, bir taraf
tan tatbik edelim buyuruyor Maliye Vekili. Ama yi
ne kendi kanaatine göre 8 milyon lira varidat temin 
edecektir. Bu 8 milyon lirayı dahi memleketten al
makla milletin vaziyetinin ne şekle gireceğini düşün
düğümüz vakit hepinizin de zihnine bir dehşet verecek
tir. Muhakkaktır ki memleketteki para Hükümetin va
ziyeti hazırasiyle davamını sonuna kadar takip ede
cek kıymetde değildir. Memleketin menabii hazırası, 
hatta serveti umumiyesi bu davayı ikmale kâfi değil
dir. 

Binaenaleyh muhakkak olan bir şey varsa önü
müzde en müthiş ve tehlikeli bir vaziyeti maliye var
dır. Bu .vaziyeti maliye daha geçen seneden beri bir
çok arkadaşlarımız tarafından takdir edilrrtiş, birçok 
kere aramızda mevzu bahsoimuşltu. Fakat hiç bir va
kit ciddi müzakere, ciddi bir vadide yürümemiştir. 
Memleketin mevcut menabii emilmüş, kurutulmuştur. 
Yeni tüir meriba icadı düşünü<lrn<enıişit)ir. Vakıa buyuru
yorlar, ki istikraz en kolaydır, istikraz için teşebbüs 
ettik. Evet ettiniz, mahrum kaildiniz. Başka ne düşün
dünüz efendim, başka bir şey düşündünüz mü? Ver
gi, vergi üzerine binsin. Bütün menabüi mevcudeyi 
emmsk suretiyle memleket'teki menabii mütemadiyen 
taşraya akıttınız. Acaba başka şekilde düşünülemez 
mi idi, başka bir suret bulunamaz mı idi? Maalesef 
bu Hükümetlin, çünki zihniyemi yanlıştır. Köylüye, 
halka saplanmıştır. Bundan dolayıdır ki başka bür 
memba, başka bir cfihet aramamıştır. İstikraz fikri
ne saplanmış ve nasıl bize para verir müsiniz demiş. 
Onlar da vermeyiz deyince ümidi kesüimfiş. Şimdi ben
deniz yeni yenli para membalarının daha evvel bu
lunabileceği kanaatinde olduğum gi)b5, bugün dahi 
bulunabileceği kanaatindeyim. Bü'tta'bi tevessül edil
diği gün semere vermez. Buhran başlamıştır, vaktâ 
geçmiştir. Vaziyet bizi tehyice başladıktan sonra, etek
lerimiz tutuştuktan sonra başlasak bile yakın bir za
manda semere vereceğli ümüt edilemez. Gümüşhane 
Meibusu Hasan Bey ziynet eşyası Kanunu teküf ©t-
rttişlti. Bu teklifin sebebi memlekette parayı muhafa
zadır. Efendiler; görüyorsunuz ki Ziynet Eşyası Ka
nunu zerre kadar tatbik ed&imıiyon CKimrüfcterden 
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akıp giden paralar için bir günden b&r güne Maİye 
Vekili gelip de bu Kanun tatbik eduemlryor, bu Ka
nunun tatbiki şuna mütevakkıftır, zfira varidatı Hazi-
ne akıyor, kayboluyor dememiştir. Kezaİk bendeniz 
akü ay evvel kendilerine Ziynet Eşyası Kanununum 
ademi tattJbiki hakkında bir sual tevdh ettiğim halde, 
kendileri maalesef cevap vermemiştir. Maalesef efen
diler eîyevm gadMz*ibakınız, bütün Ankara mağaza
ları doludur, cevap verilmemiştir, ikd ay evvelki suâ
lime efendim, iki aydır sualime cevap verilmemiş
tir. Eğer Ziynet Eşyası Kanununun hüsnü talikime 
İtina edilseydi veyahut tatöbik edilemiyeceği kanaaJâ 
hasıl olduktan sonra kaldırılsaydı, beHdi şimdi her 
mahalde efendiler üç, dört mMyon oradan bir varidat 
vardı. Fakat maalesef. 

Saniyen efendiler, paramız yoktur ve memleketi 
serveti mevcudesd bu davayı senenin sonuna kadar 
götürmesi imkânı yoktur. Zannederim bu kanaat yal
nız bende değil, Meclisi ÂlinMn pek çoklarında mev
cuttur. Bu kanaat bize geçen seneden beri varit ol
makta idi. Şimdi memleketin naktinİ - malını de
ğil - vasıtaü mübadele olan parayı memlekette çoğalt
mak, veyahut i'stâkraz suretiyle mümkün almadığı ma
denlerin hiç birisini satmak mümkün olmadığı suret
te en kolay işlenebilecek bir ormana ve yahut bir ma
dene vaz'ryed ederek işleterek memlekete para ge
tirmek imkânı mevcut idi ve bugün de mevcuttur. Bu 
düşünülmemiştir ve düşünülmüyor. Buna bir misal 
arzedeyiim; Kastamonu ormanları senevi 1 2 - 1 5 mil
yon arasında varidat verecek ormanlardandır. 

Saniyen kırk kilometredir. Kastamonu ormanlarım 
satmak değil, Hükümet işletir efendim. Senden kim
se almıyorsa! sen işletirsin, piyasaya vazedersin. Ma
alesef blir defa olsun bu ormanlardan istifade tariki 
düşünülmemiştir. Ne için düşünülmemiştir? Çünkî 
Hükümette bu zihniyet yok. Köylünün tepesine bin
mek, köylüyü soymak, parasını soymak ve binaena
leyh, olmadığı takdirde, her ne olunsa olsun, köylü 
fedakârlık edeceğim dedi diye ve bu vaziyetle mem
leketi kurtarmak. Efendiler, seküz milyon tora varidat 
temin edecek olan bu kanunlar mevkii tatbika konu
lur da memleketin daha sekiz milyon tekâlifi tezyit 
edilecek olursa netice ne olacaktır, biliyor muşunu?? 
Bizim Miyacanıza, sarfiyatımıza pek çok büyük me
darı olmamakla beraber, memleketli tamamîyle don-
duracalkitır ve bir gün bir an içinde her şey duracak
tır ve maazallah budur ki bütün emellerimizi esasın
dan yıkacaktır. Onun içlin bendeniz çok fctârham edi
yorum, artık vakti geçiriliştir, Hükümet düşünsün, Hü

kümet şunu şöyle desin, böyle desin demek zamanı 
geçmiştir. Bunun için umomi bir müzakere açalım. 
Bırakalım şimdi Hükümet, tekâlif meselesini. Herke
sin hatırına bir şey gelir. Mesela, bendenizin haitırı-
rna Kastamonu ormanları geldi. Diğer bir arkadaşın 
hatırma Ergani madeni gelir. Umumi açılacak mü-
zakerat neticesinde zannediyorum kli memleketli yeni 
bir membaü varidat vücuda getirilmek ihtimal ve im
kânı mevcuttur. Onu müzakere ve münakaşadan son
ra tespit edelim. Vazıyetimizi kurtarmaya çalışalım. 
Yoksa Maliye Vekillinin teklifi vaziyetiıriizi kurtara
cak değil. Daha müşkül; daha tehlikeli, daha müthiş 
'bir hale koyacaktır. Onun için çok rica ederim. Hü
kümet bu meseleyi tekâlif ve şaire meselesi yapma
yarak, umumi bir mesele telakki ederek, umumi bîr 
müzakere ile yeni yeni varidat memıbaları bulmak 
Avrupa'dan, Rusya'dan para getirttirmek, her ne im
kân varsa bunları ortaya atarak, açıkça konuşarak 
vaziyeti maliyemiz için azami değilse blile asgari ol
sun ve şu vaziyeti bîr müddet daha idame ettirecek! 
bir çare bulalım ve teklif ediyorum. Umumi bir mü
zakere açalım. Bu hususta ümit ederim bir şey intaç 
etmiş oluruz. Şimdi bakınız; meselenSn Hükümet me
selesi olmadığını ve Hükümet zihniyetiyle yürümi-
yeceğini ikinci bir misalimle arzedeceğim. Maalesef 
çok acıklı bir misaldir. Fakat arzetmek medburiye-
tineteyim. Geçen sene efendiler, Antalya ile Çay is
tasyonu arasında 100 kamyon işletmek için yerliler
den ve bir kısmı da mahallin erkân ve ümerası da 
içinizde bulunan zevattan mürekkep bir şirket Hükü
metinize müracaat ettii. Şirket Hükümetten yalnız 
şunu talep ediyor. Üç aya kadar 100 kamyon götü
recekler. Hükümet de yolun bozuk olan aksamını 3 
ay zarfında ikmal edecektir. Şayet yolun bu kısmını 
3 ay zarfında ikmal etmezse bize satsın, biz yapalım, 
diyordu şirket. Bir iki köprü, bir iki kilometre de 
bozuk yerler tamlir edilecek. O zaman Karahisarla 
Antalya arasındaki deve nakliyesi 10 - 10,5 kuruştu. 
Şirket, azami 5 kuruş otuz para kalbul etti. Efendiler; 
eğer o şirket 100 kamyon bugün mevcut olmuş ol
saydı, biühassa sevkıyatı askeriye mühimmat şevki 
hususunda çok büyük şeyler yapmış olacaktı. Antal
ya limanı da yapılacaktı. Şimdi efendiler; Hükümet 
yol yapacaktı. Şimdi bu teklifler ıneyanında 70 - 80 
teklif meyanında şu teklif de mevcuttu ki, en makul
dür, dosyada da mevcuttur. Artık takdirinize vazedi
yorum. Dosyalar mevcuttur. Bilenler içinizdedir. 
Adalarından birisi de VeMri Beydir. 

HASAN BEY (Trabzon) — inhisar değil mi? in
taka*.., 
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MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Inhisar 
değildir. fepait edeceğim. Bakınız şu teklife dikkat 
buyurunuz. Ya otomoibil giderken develeri ürkütürse 
bundan bir zarar terettüp ederse, kim tazmin edecek? 
(Hayret sadası) İşte bu teklifler vardır, dosyalarda
dır. Rica ederim efendiler. Bakmız Malliye Vekili in
hisar buyuruyorlar. Inhüsar değidirki, develer gelip gi
decek. Şirketin teklifi inhisar' değildir. Şimdi bu zihni
yetle memlekette ne yol yapılır ve ne de bir menabdi 
cedide bulunalbîfir. Onun için çok rica ederim, tekrar 
ederek istirham ediyorum, umuımi bir müzakere aça
lım herkes hatırına geleni söylesin, burada hallede
lim. (Çok doğru sesleri.) 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler, mese
le pek mühlik. Mühlik olduğu kadar da fedidir. Ben
denizden evvel söz söyliyen bir arkadaşım buyurmuş-
tuk'i, Hükümetin siyaseti maliyesii yoktur. Bendenliz 
diyorum ki, Hükümetin biç bir siyaisetü yoktur. Siya
seti maliyesi değil, hiç bir siyaseti yoktur. Hükümet 
gününü gün etmek siyasetimden başka h'iç bir sSyaSete 
malik olmamıştır ve bugüne kadar bu devam ettiği 
için istikbal böyle karşımızda böyle mahuf, ağzını aç
mış bizli yutacak biir şekle girmişltlir. Vaziyet bu hale 
geldikten sonra, yani Hükümetlin ağzından vaziyetin 
vahim olduğu söylendikten sonra tenkide lüzum görül
mez. Artık mazi denilip geçinmek lâzım gelir. Artık 
variyeti kurtarmak icabeder. Bunun içlin esas itiba
riyle bendenizden evvel söz söyliyen arkadaşımın tek
lifine iştirak ediyorum. Fakat bütün bütün tenkitsiz 
de bırakmak istemiyorum. Çünkü bugüne kadar ya
pılması lâzım gelen ve yapılmayan şeylerin bugün 
için dahü yapılması imkânı var. 

Efendiler; evvelâ bütçede tasarruf yaptık diyor
lar. Bendenizce bütçede tasarruf yapılmamıştır. Evet 
maaşattan tenk'ihat yapılmıştır. Fakat teşkilât eski 
teşkilâttır. Yapılan iş eski iştir. Çünki biliyorsunuz ki; 
varidatımızı bel eden yalnız devafirin maaş sarfiyatı 
değildir. Daha başka türlü sarfiyatı da vardır. Efen
diler, bugüne kadar bu tasarruf at üzerinde hangi mu-
ralkalbe yapılmıştır? Rica ederim, bunlar mülk mü idi. 
Şimdiye kadar bunların içerisinde kusur işlemiş de 
mesul olmuş küm var? Bendeniz; Heyeti Âliyen'iz hu
zurunda açıkça burada isim zikri suretiyle bazı suiis-
IDimalattıan bahsetmiştim. Müdafaai Milliye Vekili 
bunu kaydetmişlerdi. Bendenizi hilahara Müdafaai 
Miflfiyeye çağırmış; izahat almışlardı. Ne oldu efen
diler? (HSç şaddan) işte efendiler; hiçtir. Binaena
leyh efemdifer; biz, davamızın kutsiyetini ve bu da
vamızı neticeye isal etmek için, uğraşmak meeburiye-

tinde kaktığımız düşmanları düşünerek her hususta, 
her muamelatımızda gayet müdetkSk hareket etmek 
mecburiyetinde idik. Fakat bunu yapmadık. Blimaena-
leyh; kabahat yalnız Hükümette değSl, yani doğru
dan doğruya bu kabahat Hükümetin değüldür. Bu kaı-
bahat bizde de vardır. Çünki; vazifei murakalbanuzı 
hakikiyle ifa etmedik. 

Zihniyetten, siyasetten bahsettiler. Geçenlerde zan
nederim, birbuçuk sene evvel arzetmişıtlim. Hatırlat
mak için tekrar arz ediyorum. Demin bir mukayese 
yaptılar. Memlekette 20 milyon kâğıt para var, dedi
ler. Efendiler; bir arkadaşın yanlış düşüncesfi yüzün
den memlekete bir sene zarfında girmesi ihtimali 
olan 60 milyon lira Yunanlılara verilmiştir. Bu da 
Samsun'da bulunan iki Amerikalı grubunun tüttür» 
mubayaası için müracaat 'eyledikleri halde, muatne» 
lâtı ticariyesiriin ve defterlerinin İngilizce tutulmasına 
bu Hükümet razı olmadığı için, muhaberattın sansüre 
taibi olmasına razi oldukları halde, müsaade etmedik
leri için 60 müîyon liralık bir tütün Samsun'dan çık
mamıştır, alamamışlardır. GılBmişler Kavtala'dan at
mışlardır. Yani 60 rriilyonluk tütün satıhp da parası 
memlekete girmedikten başka, o para düşmanlarımı-
zın kesesine girmiştir. Zararı düşününüz rica ederim. 
Sonra bu alınan tütün miktarım istiksar etmeyiniz. 
30 milyon dolarlıktır, istedikleri miktar senevi. Dola
rın kıymeti efendiler, birbuçuk liradır. Bir doların 
onlarda kıymeti yoktur. Fakat bizim memlekete gi
recek para kâğıt itibariyle 150 - 160 üzerindendîr. Bi
naenaleyh 60 milyon gitmiştir. 

Sonra Samsun mebusları pekâlâ bilirler, ki Ame
rikalıların bu aldıkları tütünler memlekette işlenir. 
Öyle değil mi Şükrü Bey? Siz pekâlâ bilirsiniz. 8 - 1 0 
ay ameleye para verir. Bu amele bu parayı yfine mem-
leket-te bırakır. Biz İngilizce mektup yazılmıyacak 
- sansüre dahi razi oldukları halde - diyerekten ver
medik ve alamadılar gittiler* Yunandan aldılar. Hatta 
ben bu mesele için yazdım. Şükrü Bey yazdı. Memle
ketin eşrafı yazdı. Celalettin Arif Bey yazdı. Fakat 
Hükümete dinletemedik biz bunu. Dedtk ki, efen
diler muhaberesi! üzerine sansür vazediniz. Yapmadı
lar ve yaptıramadık. 

MUSTAFA BEY (Gümüşhane) — Kim idi o şa
hıs? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim Hükü
met erkânından bir zaittir. Hükümet diyorum. Doğ
rudan doğruya şahıs lâzım değildir. Hükümet de onun 
noktalı nazarına sahip idi, fci bu kadar feryada kulak 
asmadı ve onun noktai nazarım kabul etti. Bünaena-
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leyh bugün memlekette 60 m$yon lira yoktur, efen
diler. Sebep kimdir? Yanlış zihniyete kapılan bir şa-
nii, 

Sonra efendiler, işliyorum ki: Adapazarı fabri
kasına, şuraya buraya ciheti askeriye tarafından ara
balar sipariş edilmiş, on binlerce araba Tralbzon'dia 
çürüyor. Rica ederim, aksamı haşebiyesi çürümüş rse 
dingilleri ve sairesi mevcut değil midir? Bu arabalar 
niçin tamir edilip buraya getirilip kullanamıyor? 
Yemin ederim efendiler, bu arabaların bir kısmı de
nizde dalga kıran vazifesiyle çürümektedSr. Daha ga
ribi bu sene Trabzon'a gittiğim zaman bir arkadaşını 
gösterdi. Bendeniz böyle şeyleri bilmediğim için gös
terdi. Orada birtakım tekerlekler duruyor. Birtakım 
şeyler var. Bendeniz bilemedim. Bunlar nedir, de
dim? Biliyor musunuz bunlar nedir, dedi? Bunlar sey
yar mutfaklardır. Ağzını açtım baktım. Parıl parıl 
'bakır yanıyor içerisi. Burada bunlardan bu kadar. 
Belki mubayaa ediyorlar. Almanya'dan ve saİreden 
getirtiyorlar. Efendiler velevki bize lâzım olan her
hangi bir şey için en ufak bir kısım mevcut ise onu 
'kullanmak ve onun için beş lira sarfetmek bizim için 
cinayettir. Bunlar yapılıyor ve elyevm vaziyet yine 
aynıdır. Rus metrükâitından olan bu araibaların din
gilleri gayet sağlamdır. Hatta yastık denilen bir şey 
vardır. O da (işaret ederek) şu kadar kalınlıkta kavu-
çuktandır. O kadar itina ile yapılmıştır. 

Sonra efendiler, semer yaptırıyorlar. On binlerce, 
yüzbinlerce semer halkası var orada. Ben semerin 
şeylerini bilmiyorum. Kancası ve sairesi çürüyor. Bu
nu hiç kimse görmüyor ve görmek de istemiyor. 

Efendiler; benim aklımın ermedliği ve bilmediğim 
o kadar levazım vardır, ki Ruslar tarafından levazı
mı harbiye olmak üzere oraya getirilmiştir. Bunlar 
çürürnektedir. Halbuki burada çarığı ile çalışan bu 
millet onların aynını almak için bol bol para veri
yor. Sonra efendiler burada birkaç bin defa söyle
dik, dedik ki mesela, elyevm. Müdafaai Milliye Ve
kâletine sorulsa - efendiler tenkidatım yalnız şahsi 
değildir Hükümetin heyeti umumîyesine; siyasetine, 
zihniyetine aittir. Çünki Müdafaai Milliye Vekili 
Hazretleri makamına daha üç gün evvel gelmiştir. -
Müdafaai Milliye Vekâletinden bugün sormuş olsanız, 
ihtimal der ki, şu kadar zabit kadrosu noksandır, şu 
kadar zabit şu kadar yüzbaşı noksandır. On beş de
fa denmiştir ki, İnebolu'da on, onbeş kumandan var
dır, bunların vazifesini bir kişi görebilir. Efendliler 
memleketin inzibatına balkan bunlardır. Pols vazife
sini ifa eden bunlardır. Sivil teşkilât yapan bunlar

da*. Sahilde deniz memurluğu yapan yine bunlardır. 
Halbuki bunların tekmil vazifesini bir kişi yapabilir. 
ŞŞmdli bunlar orada dururken İstanbul ve yahut sair 
bir yerden zabit getirtliyor. Efendiler; zalbiıtanın ma
sa başında yapacağı vezaifi birçok siviller yapabilir. 
Fakat zabiitanın kıtada yapacağı işi bir sivil yapamaz. 
O halde o zabıtanı vazifei askeriyesiyle iştigal ettiril^ 
mek lâzımıdır. Bu, zannediyorum ki, bu şekil yapıla
cak olursa maaş itibariyle mahiye birçok tasar ruf at 
olur ve birçok işlerin önüne geçilir. Rica ederim; 
ufak bir misalini söyliyeyim. Ufak bir yerde iskele 
kumandam var. Yalnız kumandan olsa âmenna, ka
bul ediyorum. Fakat ma'iyettiinde kayığı var, motoru! 
var, kalemi var. Motorunun kaptanı var, gemicisi 
var, hepisi mevcuttur. Bunu tetkik edecek olursanız 
mevcuduna mahiyye 5 - 1 0 bin lira gidiyor. Buna ne 
lüzum var? Benim gördüğüm yerlerde bunların vazi
fesi vapurlara gidip rakı almak, kolonya almak. (Bra
vo seslerîi.) Daha buna mümasil Ziynet Eşyası Kanu
nunun men ettiği' mevadı çıkarmaktır. Demin arkada
şınım şikâyet ettiği ziynet eşyasını hep bunlar sevke-
diyorlar. Başka kimse değildir. Binaenaleyh arzedi-
yorum İdi Hükümet bu noktai nazardan vazifesini 
katiyen ifa etmemiştir. Çünki tekrar ediyorum, gü
nünü gün etmek siyasetini kullanmıştır. Başka bir şey 
yapmamıştır. 

Sonra Maliye Vekili Beyden bir şey sormak isti
yorum. Deminki beyanatı arasında Düyunu Umumi
ye varida'tiyle Reji varidatından bahsetmediler. Aca
ba bunlar bir varidat temis etmiyor mu? Bunlar bu 
'heaba dahil değil mi? Onu anlamak iterim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Düyunu umumiye-
nin varidatı esasiyesini ağsam ve aşardan muhavvel 
olan kısım teşkil eder. Duyusu umumiyenin mevdu 
varidatı 10 milyon küsur liradır. Bizim el;im!izde bu
lunan Düyunu umumiye şubelerinin bunun altı mil
yon üçyüz bin küsur liralığı aşardandır. 1,5 milyon 
liralığı ağnamdandır. Takriben üç milyon liralığı 
Öteden beri Düyunu Umumiyeye mevdu rüsumdan
dır. Binaenaleyh bendeniz aşar ve ağnamdan bahse
derken yekûn itibariyle vergiyi erkamın içerisinde 
düyunu umumiyeye ait olan hisse de dahildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Fakat üç milyon 
dediinliz, diğer üç milyondan bahsetmediniz. 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim; tuz, saydı-
berri ve bahri vesaire. Yani Düyunu umumiyeye öte-

• den beri mevdu olan ve aklımda hepsi bulunmıyan 
j rüsumu sarenin yekûn varidatı üç milyon liradır. Al-
I ti, yedibuçük milyon lira kadar bir miktar da aşar ve 
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ağnamdan DUYUMU utaumfiyeye muhavvel olan kı-
smıdandır. Hesabı kaftâslind de Düyunu umumiyeden 
aflmjşcındır. Hesabı çekmecemdeJdlr. Deminki söyle
ncen miktar haricînde aşar ve saireden üç milyon 
lira..., 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Varidat ziikre-
di>teemişlii, onun için soruyorum. Demek ki varmış. 
Reji acaba ne kadar varidat veriyor? 

HASAN BEY (Devamla) — Rejiden, aşardan ma
da 1337 senesi zarfında 800 bin lira kadar bir para 
aldım. Bir milyondan eksik. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Şimdi efendö-
!ler, Düyunu umumiye varidatı için bir şey söyleye
mem. Faikalt Reji varidatından bu memîdkeıt büyük! 
<bir istifade temin edebilir. Fakat maatteessüf iş gör
medikten başka, yani işini ilerletmedikten başka bir
çok fuzuli memurlar doldurmak suretiyle mütemadi
yen ma'sarifi artırmaktadır ve artırmıştır. Bugün 
görüyorsunuz ki şu Ankara'da bile zaman geliyor ki 
sigara bulamıyorsunuz. Ankara, Merkezi Hükümet 
olan bir yerde sigara srkıntisı çekildiği zamanlar olur
sa daha ücra ve kenar mevkileri düşününüz nasıl 
olur? Tabiidir ki sigara gitmezse sarfiyat olmaz ve 
sarfiyat olmayınca bittabi varidat da oîmaz. Halbuki 
bendeniz biliyorum ki bundan birbuçuk sene evvel 
memlekette artrk tütün sarfiyatı, yani Rejinin yapmış 
olduğu tütün sarfiyatı az olduğu için sigara istihsal 
de kâfi gelmiyor. Binaenaleyh yenii makine getirtil
mesi lâzım geldiğini ve binaenaleyh bu husus hak
kında birbuçuk sene evvel müfettişlerin raporu var
dı. Birbuçuk sene evvel verilen müfettişlerin raporu 
ancak bundan bir ay evvelisi mevki tatbika konmuş 
ve bilmem işittiğime nazaran makine sipariş edilmiş, 
geliyormuş. Binaenaleyh vaziyetin ciddiyetini ve âti-
nlin mesuliyetini düşünen bir Hükümet nereden on pa
ra fazla çıkarıp biriktirmek lazımsa onu düşünmek 
lâzım gelirdi. Mademki işte alâkadar olan ve aklı 
eren bir memur, müfettiş bugünkü Rejinin sigara is-
It'ihsalâ'tınrn memleketin ilhtiyacatına gayrikâfi geldiği
ni ve bunun için makine getirilmesini söylemiş; bir 
makine, iki makine celbine lüzum göstermiştir. Ânın
da bu siparişat c î̂bedüilmek lâzım gelirdi. Halbuki 
gtiiiirtilmemişfcir. Efendililer, bu gayet ehemmiyetsiz gö
rünür. Fakat ehemmiyetsiz olmakta beraiber en aşağı 
memlekete bir ilci yüz bin lira girer bîr meseledir. 
Binaenaleyh bu mfisaifi zikretmekten maksadım, bunu 
bu tarzda bir zinn'ryet diğer meseleyi de yine aynı 
tarzda görür. Netice itibariyle karşımızda gayet feci 
bir akibdti Jhtar eder bir şekilde çıkar. Binaenaleyh 

buna karşı Meclîs ne yapacaktır? Bendeniz zannedi
yorum ki Meclisi Âlinin yapacağı bir iş değültiiir. Çün
kü geçen sene de Maliye Vekili burada gayet acı ha
kikatler söylemiştir. Fakat vaziyetin böyle müzakere 
derecesinde bizi mühffik bir şekilde karşımıza çıka
cağını, yani bu kadar tehlikeli bir şekilde çakacağını 
ben hiçfeir zaman ümit etmiyordum. Binaenaleyh 
böyle tehlike karşısında yapılacak olan mesele artık 
el birliği ile çalışıp bu meseleye çaresaz olmaktır. Bi
naenaleyh deminden beri söylemiş olduğum memle-
kaüte yapılması imkânı olan şeylerin yapılması idi ve 
bunu arzetmekten ibarettir. Hariçten acaba yapıl
maz mı? Ben de kabul ederim. Hariçten isiflikraz ya
pılmasına imkân yoktur, bunu kabul ederim. Fakat 
hariçten başka şekilde memlekete bazı sermayedara-
nın menabî temin etmek suretiyle para bulmak ihti
mali mevcuttur. Size bir misal söyliyeyim. Efendiler 
harpten evvel bir Amerikalı grubu sureti, hususiiyede 
bahriyeye gelmişti. Diyordu ki; biz Antalya'da bir 
iş yapmak isliyoruz. Bunu temin ederseniz Yunanlı
lara satılmak üzere olan Kılkış vesaire zırhlılarının 
da gize satılmasını temin ederiz, diyorlardı. Sorduk 
bunlara, ben bilmiyorum Antalya içerisini. Orada 
ıhlamur ağacı, zeyttin vesaire varmış. Usulü fennisi 
dahilinde bu ormanları işletecekler ve işletecekleri 
kereste ve ağaçlardan lâzım gelen şeyi yapacaklar. 
Buna mukab'ii bize yedi milyon Amerikan lirası ve
riyorlardı, onbeş sene için. Bugün 100 milyon Os
manlı lirasıdır. Binaenaleyh efendiler, bu tarzda aca
ba bir grup bulunmaz mı idi? Meselâ bakınız yine 
aynı bir misal meydandadır ve yine Amerika'n bir 
grup gelmiştir. Efendim Samsun'dan tütün almak
tadır. Çünkü aldığı mala mukabil para verecektir. 
Bu itibarla acaba Hükümet böyle şeyleri aramış mı
dır,* bu tarzda iş görecek sermayedarın (hayır sadala-
rı) ben zannediyorum ki aramamıştır ve yine zanne
diyorum gelen sermayedarları bile ürkütmüştür. De
min arkadaşımın burada söylediği gibi, deveyi ürkü
türse dediği gibi, sermayedarları bile ürkütmüştür, 
deveyi ürküttüğü giilbi. Binaenaleyh ben hariçten pa
ra bulmanın kapısının da kapanmış olduğuna kani 
değilim. Fakat yine arzetfciğim gibi, gayet katî tedbir 
ile çalışmak suretiyle bu paralar yine bulunabilir ve 
memleketin bugün girişmiş olduğu bu muazzam mü-
calhadeyi neticeye isal edecek kadar elde bir para te
min eder. Yoksa arkadaşımın söylediği, yani bende
niz Maliye Vekili Beyin söylediği sözden bir şey an-
hyamadım. Muvazenei Maliye Encümeni ile dilinde 
dolaşan tekâlifi harbiye yahut tekâlifii maliyedir. Ben 
zannediyorum ki efendiler, bu memleketten geçen se-
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ne aldığımız tekâlifi miliyenin rubunu alabilirim. 
Efendiler, tahassül edecek mazarratı maneviye ile 
bfıaddıi hesap görüyorum. Bu böylediir. Yalnız ne 
vardır? Mtiflet, Hükümetlin vakfesini hakkâyte yaptı» 
gına ve ifa eylediğinle kani olursa, lâzım geldiği ka
dar fedakârlığını yapar. Efendiler; Mazhar Müfid 
Beye soruyorum, o da buna şaMttoir. Kayseri taraf
larında tekâlif tatfbîk edilirken zevci askerde bulunan 
kadının ayağındaki şalvannı almışlardır. Bundan baş
ka evanden kaşığı ile yağ almışlardır. Hükümet, bu 
surette yapanüar ve halikı soyanlar üzerinde ne gibi 
tedbirler yapmışlardır? Tahkikat yapmış mıdır, rica 
ederim? Yoksa halk bundan muğber olursa o haılka 
biz gömleğini nasıl ver diyebiliriz efendiler? R5ca ede
rim; hafflu ezmekten başka bir şey yapılmamıştır. 

TAHİR EFENDİ (Kângırı) — Her memlekette 
.tekâlifi mMHiyede suiistimal oldu. 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra efendi
ler, tekâföfi milliye meselesinde bir adamın evinde 
yiyeceği olan on kıyye unundan bile tekâlif aldılar. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Peynir bile topladı-
k;. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet efendafer 
bendeniz Kayseri'de bizzat gözümle gördüm. Bu iti
barla maatteessüf bunlar acıdır. Bu tenkddata belki 
de Kizum yoktur, bu tenfcidatîtajı maksadım Hükü
metli şöyle yapalım, böyle yapalım diye söylemiyo
rum. Fakat mazide olan şu noksanları görüp ondan 
töbreübin alıp âiti için ve âtiye aft olmak üzere el bir
liği ile çalışalım, ne. lâzım gelirse rica ederim, arka
daşımın teklifini kabul ediyorum, ne yapmak lazımsa 
bir şey bulalım, meydana çıkaralım. Çünki aynı zih
niyete malik olan Hükümetten böyle bir iş, yani bi
zim arzu ettiğimiz bir şekilde aklıma bir şey geldi 
efendiler. Daha bundan beş on gün evvel bir ocakçı 
Romanya'ya kömür ihraç etmek istemiş, ocakçı o 
kömürü yelkenliye yükletmişUir. Hükümet maalesef 
müsaade etmemiştir. Efendiler yand, Romanya ile 
biz haü sulh'te değiliz. Yani Romanya'ya biz kömür 
vermezsek Romanya mahrukat bulmaktan mahrum 
mu kalır? 

ALİ RIZA BEY (Amasya) — Biz paradan mah
rum kalırız. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet efendim 
biz paradan mahrum kalırız. Zannederim ki daha on 
beş günlük meseledir. Hükümet oradan kömür çık
masına muhalefet errm'ş, müsaade etmemiştir ve elan 
göndermiyor. Fakat ben zannediyorum Hükümet im
kânı varsa ingiltere'ye bile kömür satılmalıdır ve 
memlekete para getirmelidir. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Nitekim İngiltere bize 
silah satıyor. Memlekete para getirmiyoruz efen
dim, 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Efendim tekttf 
gayet mühimdir. Söylenen sözler teşe'up ettiriliyor. 
Müdafaai Milliye Vekilinin de Heyeti Vekile Reisi-
riin de hepsiriin de Mecliste hazır bulunması lâzım 
geliyor. Halbuki hiç kimfe yok. Bu kadar mühim bir 
teklif için Maliye Vekili Beyefendi buraya geldiği 
halde, Heyeti Vek'ilenin gelmemesi kendisiyle hem 
fikir olmadığını gösteriyor. (Çok doğru sadaları) He
yeti Vekile bulunmaksızın bunu müzakere etmek lâ
zım mıdır, değil midir? Ben bunu anlamak istiyo
rum, 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim; Haficiye Vekilinin talebi üzerine Heyeti Vekile 
Reisi, Heyeti Vekile erkânını müstacelen toplamıştır. 
Bendeniz de vaziyetin ne olduğunu bilmiyorum. Bu
radaki arkadaşlarımın gitmesinin sebebi de budur 
efendim. (Yarın müzakere edelim, Heyeti Vekile de 
bulunur sadaları)) 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Bendeniz 
de evvelâ usulü müzakereye dair arz edeyim. 

RE!S — Efendim Maliye Vekili Muhteremi Beye
fendi müşkilâtı maliyeden bahsetti ve ne yapmak ta
savvurunda olduğunu söyledi. Zannederim, sizden 
bir karar istemiyor. Son vaziyeti maliyeyi Heyeti Ce-
l'iîenize arz etmek istiyor ve arz etti. Heyeti Vekile 
ile burada münakaşa edip bir karar ittihazına lüzum 
yoktur. (Karar istiyoruz sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler 
müsaadenizle Hükümetin azaları hepsi burada olsun. 
Bu kürsüde Müdafaai Milliye Vekili ve Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi Paşa Hazretlerine defaatle söy
lendi, ki bu teşkilât fazladır. Bu bizim için gayri ka
bili tahammül bir haldir. Şimdiye kadar ne semere 
verdi ki şimdiden sonra ne semere verecek. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Hiç efendim hiç. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler; 

bugün davamızı lehülhamd sonuna getirdik. Düşünü
nüz ki yalnız harp meydanında 40 bin - 50 bin evlâ
dınız gitti. Düşününüz ki efendiler, düşmanın ayağı 

î altında 16 livamız ve kardeşlerimizin ırz ve namusu 
i hayatı her gün tehlikede. Ve düşününüz ki efendiler; 
[ bu uğurda Anadolu'da yanmış yakılmış böyle millet 
„ yine 15 seneden beri harp içinde anaları babaları ağ-
' layarak evlâtlarını düşünüyor ve elinde bulunan bir 
\ avuç bulgurunu da cepheye veriyor. Yalnız şuraya 
1 oturduğumuzdan beri 150 milyon lirasını aldık. On-
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lara bir gaye bir hedef gösterdik. Onların aşkını gös- j 
terdflc. Bar bar bağırdık, feryad ettik. Bugün elim bir 
vaziyet karşısında, fakat ümitbahş bir istikbal karşı
sında bulunuyoruz. Bendeniz de biliyorum. Sizler gibi 
düşünüyor ve diyorum ki; muahaza edilmek lâzım 
gelse, yine biz muahaza edilmeliyiz. Fakat efendiler; 
vekâletler de iş yapamamışlardır. Kiyaset göstereme
mişlerdir. Bunu hepimiz muterifiz. Fakat bu itiraf 
kâfi değildir. Efendiler, bu bizim lâkaydimizden neşet 
etmiştir. Eğer bunda hata varsa heyeti celilenüzindir 
ve hepimizindir efendiler, iktisat Vekâleti kiyaset gös
termiyorsa siz niçin kontrol etmediniz? Düşmana ka
pılan açtınız. Gümrük alacağız diye hafflcın paralarını 
soydurdunuz. Çürük malları alarak sırtımızda ezdir- I 
diniz, efendiler, gümrüğü yalnız şey ettiniz. Milyon- I 
larca paralarınızı Avrupa'ya akıttınız. Efendiler; ka- I 
pınızı kapata idiniz. Bu doğrudan doğruya size aitti. I 
Mesul iktisat Vekâleti değil, sizlersiniz. Efendiler; 
ordumuz dediğiniz cephede 20 bin kişi adam varken I 
20 fırka vardı. Efendiler, fazla israf vardı. Neden göz j 
yumdunuz? Madenler verilmedi. Niçin İktisat Veki- I 
lini çağırmıyorsunuz? Memur maaşı vermek değil I 
vazifeniz. Orman harap oluyor ne düşünüyorsun? I 
Niçin düşen ağaçlar için bir şirket mi lâzım, ne lâzım I 
bir vekile sormadınız? Bugün bence ehliyeti yoktur. 
iktisat Vekilinin bugün de belki ehliyeti yoktur. Ge- I 
len ecnebilerle temasta bulunarak memlekette bir I 
faidei iktisadiye temin edecek mâhiyette değildir. Ya I 
kudrettedir veyahut kudrette değildir. Bunu Heyeti 
Celile bitmemiştir, yahut da bilmiyor. I 

Devletin teşkilâtı o da malum efendiler. 600 sene- I 
nin bakiyesini lüzumsuz, lüzumlu olan o teşkilâtı, ve
killeriniz geldiği zaman, Babıâîinin taklidi olarak bu- I 
rada teşkilât yaptı. Burada da biz lakayt kaldık. Bu
gün efendiler, arz ettiğim gibi, Allah'ın inayeti ve bu I 
zavallı milletin ahu zarı bizi bugün yüksek bir mev
kide bulunduruyor. Biz eski hatalarımıza istiğfar ede- I 
rek istikbal için hattı hareketimizi tayin edersek yine I 
millete büyük hizmet ederiz. Belki daha büyük şeyler 
düşünürdük. Lakayt kaldık. Efendiler; vazifemizi ya
pamadık. Tesir altında şahıslardan mürüvvet bekledi- I 
niz; şahıslardan dirayet bekledinliz. Bütün hukukunu
zu bir kaç dimağa bir kaç ele terk ettiniz. (Bravo, 
bravo sadaları) Bin cereyan bin hileye kurban oîdu- I 
nuz efendiler. Fakat bana ümit veren, o zavavHı hal
ikın abuzarı için Allah utondntrnayacalk. Fakat her I 
zaman vicdanımıza karşı haciliz efendiler. Bugün 
davanın sonundayız ordu zabıtanı için Maliye 
Vekilinin söylediği gibi 27-baknotunu vermemek 
elimizden gelmez. Efendiler, bir zabit 27 banknotunu, | 
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I 30 banknotunu almazsa olmaz. O ailesine validesine, 
pederine ve sairesine verecek. Yevmiye bir lira yiye-

| cek. Kendi keselerinize müracaat edin. Hanelerinizi 
tasavvur edin. Kendiniz her an için istiyorsunuz. O 
zabit insan değil midir? Evlâdı geride sefil bir yüz-

! bası, üç çocuğu ile, bir karısı île, bir hemşiresi ile, bir 
annesi ile burada kırk lira ile yaşayabilir mi? Efendi
ler bunun parasını her han vermeye mecburuz. Kimi
nin evlâdı askerde ölmüş dört şehit ile kapanmış kal
mış bir zavallı kadından alıp vermek menabîiniz bu 
mudur efendiler? Her hangi"" birisinin karşısına çıksa
nız o menabie sadaka vermek mecburiyetinde kalır
sınız. Hangisinin huzuruna çıksanız ağlamak mecbu
riyetindesiniz. Efendiler fedakârlık vicdana karşı. 
Efendiler ifk gün düşüneceksiniz. Bugün bir günlük 
programı düşünmüş dimağ yoktur içimizde. Maale
sef Malıfye Vekili evet oepheye her ay iki rriiyon lira 
vereceğiz. Efendiler düşününüz, ki Fevzi Paşanın 
buyurdukları gibi yıpratma harbiyle düşman değil, 
biz bizi yıprafttfle efendiler. Davanın sonuna gelmişiz. 
Olabilir ki bizi bu suretle yrkmak isterler. Kimden 
aldik kime verdik? Halkın haline bakıyoruz... Altı 
ay süründürür. O ezilen, yakılan 16 livanın halkı ça
murlara sarılmış, zavallı gömleğini de verdi, sefil 
kaldı. Efendiler vallah çıplak, billalı sefil, hiç bir şey 
yoktur. Bununla beralber düşmana karşı sabahlara ka
dar karlar arasında nöbet bekleyen neferin, efendi, 
bir okka ekmeğini vermez misin? 27 banknotunu ço-
luğuyla, çocuğuyla ölüme giden zabite vermez misin? 
Zabitin aylığını vermez misin? Kimden alacağız efen
di? Ha; bunun karşısında maalesef acı acı sefahat ya
panları da gördünüz. Maliye Vekili acı bir sahne açı
yor. Tarihinin bir tarafını açıyor. Diğer tarafını ka
patıyor. Efendiler; davanın sonlarını yaşıyoruz. Efen
diler; öyle bir son ki, mutlak teveccüh etmiş, mutlak 
kazanmayı Allah nasip etfmiştir. Bu zavallı halkın 
'ihlasma (înşaallah sesleri) tekâlifi milliye denilen ve 
geçen sene maalesef halkın itimadını selbeden men-
badan, buyurdukları gibi 6fr milyon alınır, 80 mil
yon alınabilirdi. Efendiler; iyi hesap yapalım, fakat 

* 
faydasızdır. Ben hepsinden vaz geçiyorum. Vekiller 
niçin münasebatı ikt'isadiyeyi... Hata benim. Çünkü 
dimağımın, akimim mahkumu zillet olduğunu, benim 
aklım ermediğini... Şahsiyeti maneviyenin sıfır oldu
ğunu gören insanlar kendinde kudret gördü, sizde 
kudret görmedi. Emniyetsiz adamları getirdi, vekil 
etti. Efendiler, size Vicdanınmızm hilâfına rey ver
dirdi. (Bravo bravo sadaları) Kudretkâr, işgüzar mem
leketi yürüyor, kapıdan olacak insanları bulacaksınız. 
Vekil bu demektir. Yapılmadı, bundan sonra yapıla-

— 211 — 



t : 24 11 . 4 . 1338 C : 3 

maz efendiler. İnsaf ederseniz. İçinizde bir îktisat 
Vekili yoktur. İnsaf ederseniz içinüzde bir Maliye Ve
kili yoktur. Daha buna yakın pek çok şeyler sayabi
lirim. Biz de gemiyi sahili selâmete götürecek, kaptan 
olacak kadar irfanımızın noksanını idrâk edecek kadar 
bir fazilet yoktur. Var mı bu fazileti izhar eden? 
Deruhde ettiğiniz vazifei vekâletle sefinei millet, kos
koca bir millet, bir mMldtin hayatiyle oynuyorsun. Bir 
gemi değil, bu öyle bir gemi ki içinde milyonlarla in
sanlar var. Bunda asırların şerefi var.'Efendi oraya 
gidecek, yaşayacak. Efendiler; maziyi karıştırdıkça 
çok şeyler çıkacak, çok gaîeyanlı işler var. Biz mazi
den vaz geçeceğiz, biz istikbal için çalışacağız. Ondan 
sonra onun karşısında tâ'ib ve müstağfir olarak vic
danımıza hakim olacağız efendiler. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Zararın neresinden 
dönersek kârdır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bugün 
efendiler; hatası sizce anlaşılan ve şimdi de yine za
hir olan teşkilât menfidir, diyorsunuz. Niçin devam 
ettiriyorsunuz? (Elimizden gelmiyor sesleri) Vekille
rinize hiç bir şey demeye hakkınız yoktur. Onlarda 
kabahat yoktur. Onlar hiyanet etmediler. Onlar elle
rinden gelen işi yaptılar. Maharetleri, siyasetleri, ki
yasetleri kadar iş yaptılar. Ellerinden o kadar geli
yordu. Maharetleri, kiyasetleri işte meydandadır. Ni
çin böyle demeyiniz. Çünkü ellerinden gelen bu ka
dar. Yapacakları budur. Çünkü gece yarısına l:ad:ır 
çalışıyorlar ve yapacakları budur. Kendi ellerine ver
diğiniz cilt cilt kadroları doldurmaya mecbur idiler. 
Çünkü kurulan... Ancak onlardı ve bunu anlayacak 
dirayette, usul kuracak bir halde değildirler. 

tşte efendiler; davanın sonunda son bir fedakâr
lık bakılmış, mahvolmuş insanların fedakârlığını he
der etmemek lâzım. Belki siz de burada çok zahmet 
çekmiş oldunuz. Gece yanmayanlarınız oldu. Sizin 
fedakârlığınıza kimsenin bir diyeceği yok. Evet fe
dakârlığınıza diyecek yok. Fakat düşüncemizde kusu
rumuz çok. Memur zihniyetinde memlekette ben 
fayda tasavvur etmem. Evet bir kaşık yağa kadar ala
caktır. Çünkü benim ruhumdan kopmuş değildir. 
Efendiler; beni istihza ediyor, bir nahiye müdürü bir 
jandarma zabiti. Meclis diye bumu ile alay ediyor. 
Tabiidir ki o bir kaşık yağı alacaktır. Tabiidir ki o 
ihtilas edecektir. Kanununu çiğneyecektir. Efendiler; 
iş, onlara fırsat vermemekte. Bugünkü vazifemiz efen
diler; cephede askerin karnını doyurmak ve halka 
ümit vermek. Halk başına parasiyle belâ aldığına kail
dir. Efendiler; bu zihniyeti onun dimağından çıkarır

sanız bu millet daha çok hizmet eder. Çok fedakârlık 
eder. Son nefse kadar çalışır ve bu davayı halleder 
efendiler. 

Maliye Vekili buyurdular ki, gömleğini satacak. 
Evet ben de diyorum ki halk, meselenin azametini 
anlayan halk diyor ki her şeyimizi vereceğiz. Fakat 
bir şey istiyoruz. Suiistimal edilmesin, mahalline mas-

ı ruf olunsun. Bunu istiyor efendiler. Bunun çaresini 
| de siz gibi âlicenap vekillerinden intizar ediyor ve 

kimseye itimat etmiyor. Bunun için de milletin bu 
âlicenap vekilleri kendi vekillerini eski sistem veçhile 
öyle sellemehüsselam gayet serbest bırakıp da kontrol 

[ etmeden eski memur, eski zihniyette taşımaktan bu 
belâyı o adamın üzerinden kaldırmak çaresine bak
sın. Çünkü bunu yapacak ancak vekilleri olacaktır. 
İstikraz mümkün değil. Tekâlifi milliye ümitsizlik 
doğuruyor. Çünkü menfi gidiyor. Çünkü bir taraf
tan alıyor, bir taraftan satıyor. Benim bir kardeşim-

! den tekâlifi milliye alınıyor, fakat satılıyor. Hazineye 
gitmiyor efendiler. Bunu halk görüyor. Bunda da isa
bet yok. Veridatı umumiyemiz 30 milyon. 20 milyon 
ge'.mesi mümkün. Ancak neferin lâzimüttediye ek
mek parası Muvazenei Maliyede görülmüştür. Komis
yon teşkil edilmiştir. 17 milyon lira neferlerin yalnız 
ekmek ve su parasıdır. Efendiler; bunu vermemek 
kimsenin elinden gelmez. Ta ki davayı kazanıncaya 
kadar. Hayvanat için günde verilmesi lâzım gelen yem 
parası.. Sonra top ister, tüfek ister, barut, fişenk ister 
efendi; mümkün değil.. 

BİR MEBUS — Neticeyi söyle. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Dava azim
dir. Bunun neticesini ancak Heyeti Celile verecektir. 
Bendeniz efendiler, lâkaydiye nihayet vevrilmesini is
tiyorum. Netice bu. Netice bu olduğu zaman her şey 

i olur efendiler. Geçen sene tekâlifi milliye 90 milyon 
iken, bu sene iki misline tezayüt etmiştir. Yüz milyon 
olmuştur. Köylüden öküz, hayvan, vesaiti nakliye 
olmak üzere 100 milyon lira alınmıştır ve sarf edil
miştir. Efendiler; bugün zannediyorum ki 100 - 150 
milyon liralık bir masraf karşısındayız. 60 milyon 
bütçe yapmışlardır. 60 milyonluk bütçe bu davayı yü
rüteceğine ben o kadar kail değilim. Fakat bunun 
mukabili olan 30 milyon lira var efendiler. Size ben 
gayet bariz çareler söyleyeceğim. Bu çareler de yapı
lan suiistimali men etmekten ibarettir. Ufak düşün-

j çeler karşısında büyük şeyleri feda etmek doğru de
ğildir. Köylüden alamayız. Çünkü yoktur efendiler. 
Köylü kadınların vergiden, aşardan, arazi vergisinden 

» başka fazla olarak bir şey vermeye, hatta onu da ver-
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meye vakti ydfcJtuf. Böyîe olduğu haîde bir de tefcâ-
Tif suretiyle öküzünü, arabasını aldılar. Bu» müHaldir. 
Şimdi alacağımız bir merci vardır. O da sefihlerdir. 
Biliyorsunuz efetkfiîer; her şeyde biii suiistimal yıkı
yor. ASkere aldığımız neferlerden bedeli nakdi alın
ması hususunda geçen sene beden nakdi kânunu bu
rada mezuübahlis olmuştu uzun boylu. Ben de bili
rim ki malı olan insanlarla malı olmayan insanlar 
müsavi olmalıdır. Fakat rica ederim; yalancı hatip
ler, yalancı müezzinler, okuyup yazmak bilmeyen 
imamlar, köylere yayılan giden bu kadar insan.. Hepsi 
bedeli nakdi Verecek insanlardır. Bunlar hep yalancı.. 

Sonra efendiler, deveci kaydolanlar, sonra Hükü
metin resmen yaptığı bir hata. Mültezim olanlar. Bil
mem ne gibi böyle müteferrik memuriyetlerde bulu
nan ve bedeli nakdi verecek iktidarda olan belki 10 
bin kişi vardır. Efendiler; bu 10 bin kişinin biner lira, 
ikişer bin lira bedel vermek iktidarları vardır. Onlar 
yine hizmet etmiyor. Yine külfet çekmiyor. Yalnız 
suiistimal etmek üzere kenarda köşede dolaşıyorlar. 
Hükümeti izrar etmek istiyorlar, öteye beriye haraç 
veriyorlar. İşte bunlara hile yaptırmamalıyız. Efen
diler; o parayı hazineye alırsınız ve 20 bin kişinin 
masarifini ordunun üzerinden kaldırırsınız. Daha 
müsmir bir yere sarf edersiniz. Çareler bunlar olabi
lir. Ey hocalar; size cesareti maneviye namına hitap 
ediyorum. İstirham ediyorum. Dinleyiniz. Burada bir 
Müskirat Kanunu yapıldı. Fakat akşamlan her gün 
rakı içiyorlar. 

EMİN BEY (Bursa) — Bravo, yaşa Hüseyin Avni 
Bey. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
meydanda bir hakikat vardır. Bunun karşısında ken
dini aldatmak hamakattır. Eskiden rakı içenler yine 
içiyorlar ve zavallı köylü üzüm yetiştiriyor eskiden 
50 kuruşa satarken bugün 10 kuruşa satıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Rakıyı 
içenler Müskirat Kanunu yapanlardır. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Devamla) — Üzümün 
kiyyesi 50 kuruş iken 10 kuruşa tenezzül etmiş ve 
artık herkes bağ yetiştirmekten sarfınazar etmiştir. 
Memleketin içerisinde yine sefih insanlar Yunanlılar 
vasıtasiyle gelen rakıları içmekte ve memleketten pa
ra serbestçe gidiyor. Ahkâmı şeriyeden olan mem-
nuat irtikâp ediliyor. Yalnız bir şey edilmiyor. Efen
diler; Mehmed'in sargıbezini alan Hazine menfaati 
çürüyor. Efendiler; biz diyoruz ki, dine karşı rakı 
imal edilmesin. Fakat efendiler: rakı imal ediliyor. 
Rakı içiliyor. Hükümet vazifesini yapabilmek için 
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Meclis hakkı murakabesini, bihakkın kontrolünü yap
sın, 

MUSTÂFA EFENDİ (Sivas) — îbaha edemez. 
HÜSEYİN AVNt BEY (Devamla) — Efendiler, 

rakı içenlere azim ceza yapın. Azim kontrol yapın. 
Hazineyi de izrar etmek, rakıya müsaade etmelc ka
dar cinayettir. 

Sonra efendiler; ziynet eşyası. Efendiler; kolonya
dan 900 kuruş gümrük almak lâzım gelirken, size 150 
kuruşa istediğiniz kadar kolonya alayım. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Ziynet eşyası geçen 
seneden daha fazladır. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Devamla) — Efendiler; 
bütün ipekli kumaşları köylerden mi, yoksa sefihler
den mi men ettiniz? Onlar yine alıyor. Yine istimal 
ediyor. Efendiler; evvelâ kudretinizi istimal edecek 
kabiliyette olun. Sonra kanunu yapın. Efendiler, ah
kâmı seriye; saadeti insaniye, saadeti beşeriyeyi mü-
tekeffildir. Sonra efendiler; ziynet eşyası gelmekte
dir. 

OSMAN FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Efendim, 
bir söz söyleyeceğim., 

REtS — Müsaade buyurun söz vermedim. 
HÜSEYİN AVNt BEY (Devamla) — Ziynet eş

yası hakkında ipekli kumaşlar gelmektedir. Gelmeyen 
bir şey varsa o da hazineye para. İşte efendiler; köy
lünün vereceği vergiyi böyle sefihlerden alınız. Yok
sa köylüden değil efendiler. Herkesin hissiyatı bende 
de vardır. Ben de ahkâmı şeriyeye herkes kadar va
kıfım. Herkes kadar imtihana girebilirim. Herkesin-
kini de o kadar mukaddes bilirim. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Herkesten ziyade ol
duğunu iddia etmeyin. Hissiyat herkeste birdir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY" (Devamla) — Hissiyatım 
da o kadar mukaddestir. Herkesinkini takdir ederim. 
(Herkes de öyle sadaları) Rica ederim sözümü kesme
yin efendiler... Ben.. (Gürültüler). 

REİS — Hüseyin Avni Bey, fikrini söylüyor. Hü
seyin Avni Bey kimseye emretmiyor efendim. (Gürül
tüler). 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Ben de fik
rimi söylüyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
ben kimseye rakı içsin demem. Allah men etmiştir. 
Dine tebeiyyet eden onun hikmetine, gavamızına ser-
füru eder. Aksi takdirde olmaz. Bana hücum eden 
arkadaşlarımıza bana itiraz etti nazariyle bakarım. 
Efendiler; hissiyatını mukaddes tanıyanları ben hür
metle görmem. Fakat ben herkesin kudsi mukadde-
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satma, herkesin akidesine, hSssiyatma, vicdanına fev
kalâde hürmet ederim. Rica ederim efendiler, gale
yan vermeyin. Biz Devletin açığı olan 60 milyon li
rayı nereden dolduracağız, ne ile dolduracağız, nere
den ç&aracağız? 

BÎR MEBUS BEY ( ) — Milletin bütün ser
vetini al. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ben size ha
kikati arz ediyorum ki efendiler, sefihler diyorum. 
Köylü ezilmiştir. Mahvolmuştur, yakılmıştır. Çare 
arayın. Ne isterseniz çare bulun. Davamızın sonuna 
gemüşiz. Ben size menafii gösteriyorum. Ben kendi
mi aldatmıyorum. Ben görüyorum. Size çareler arz 
ediyorum. Dört evlâdı cephede şehit olmuş Ömer Ağa 
buraya gelmişti. 30 nüfusa bakıyorum, diyor efendi
ler. Ben bundan bir şey alamam. Sefih, sefahetinde 
berdevam, o versin efendiler, ipekli elbise giyen ver
sin. Kolonya sürünen versin, köylü vermesin efendi
ler. Sefihten nasıl alırsanız o suretle alınız. Var, mev
cut. Burada çare kimse yapamaz, bulamaz efendiler. 
(Çare sesleri) Herkes bu gece çarelerin listesini yap
sın. Benim söyleyeceğimi bunlardır. Fazla fazla sefa-
hete meydan vermeyin. Fazla para sarf edenlerden 
kesin. Teşkilâtınızı kısaltın, halkı memnun edecek 
teşkilât yapm. Bundan başka çare yoktur. Bir an ev
vel Teşkilâtı Esasiye Kanununun tetkikine bakmalı. 
Halkın artfle hissiyatı gerilmiş. Ö ya kopar ölür ve

yahut îsyan eder efendiler. Halkı iyi dinleyin efendi
ler. Halkı iyi görünüz efendiler. Şimdi çareler hak
kında ben de son olarak istirham ediyorum. 60 mil
yon açık. Bu davayı miHiyenin sonunda kılları titre
yen müslümantara koşmak lâzımdır. Zamanı gelmiş
tir efendiler. Oraya gitmenin çaresini yalnız ben de
ğil efendiler. Burada herkes fikrimizi tespit edelim. 
Herkes kanaatini yazsm, umumunu toplayıp yann bir 
tedavi çaresi bakalım. Köylü J0 40 mı, % 20 mî ve

remez efendiler. Ya ölür, ya isyan eder efendiler,. 
bırakın bunu. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim, mesele gayet mühimdir. Hükümet meselesi de
ğildir. Milletin derdi, yarası meselesidir. Bunu hepi
miz düşünmeye, hepimiz birlikte karar vermeye mec
buruz. Tensip buyurursanız bu müzakere yarın ol
sun Heyeti Vekile hali içtimadadır. Ben de Heyeti 
Vekîleye iltihak edeyim. Yarm Heyeti Vekile de be
nimle beraber gelsin, yarın da bu müzakere devam 
etsin. Uzun uzadıya düşünelim. Bendenizin vazifem
dir, her şeyi arz etmek, yarayı bütün açıklığı ile gös
termeye mecburum. Yarın Heyeti Vekile ile beraber 
hepimiz düşünelim. Heyeti Celileniz de ferden ferda 
düşünsünler. Bu meselenin yarın burada müzakeresi
ne devam edelim. (Doğru sesleri) 

EMÎR PAŞA (Sivas) — Heyeti Vekile ile kendi 
aranızda ne düşündüğünüzü, ne yapmak lâzım gel
diği hakkında ne fikriniz varsa düşünür onları da be
raber alıp geliniz. Rica ederim yalnız sizin değil, 
Heyeti Vekileriin de fikrini beraber alıp getiriniz efen
dimi 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, malî me-
saiMe ben şahsım namına fikrimi söyledim. Ben Hü
kümet namına söylemedim efendim. (Yarın müzake
re ederiz sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, on kadar ar
kadaşımız söz aldı. Maliye Vekili Beyefendi müzake
renin bugünlük için bu kadar olarak bırakılmasını 
rica ve yarın Heyeti Vekilenin huzuriyle müzakere
nin yarma tehirini teklif ettiler. Bugün söz alan ze
vatın yarın da hakkı bakî kalmak üzere yarın müza
kereye devam edilmesi teklifini kabul buyuran zevat 
lütfen ellerini kaldırsın... Ekseriyeti azîme ile kabul' 
edilmiştir efendim. 

Yarın saat bir buçukta içtima etmek üzere celseyii 
tatü ediyorum. 

\>m<\ 
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