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YİRMİ BEŞİNCİ İNİKAT 

12 Nisan 1338 Çarşamîba 

BİRİNCİ CELSE 

REİS : Reisisâni Rauf Beyefendi 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri)), Mahmut Sait (Muş) 

REİS — Efendim; celse hafi olarak kuşat edildi. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABİK HULÂSASI 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

11 Nisan 1338 Salı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Reisisâni Rauf Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

irnikad ederek Maliye Vekili Hasan Beyefendinin va
ziyeti maliye hakkındaki izahatını müteakip cereyan 
eden müzakerat neticesinde Heyeti Vekile huzurun-

/. — Vaziyeti maliye hakkında müzakerat. 
REİS — Maliye Vekili Hasan Beyefendinin be

yanatı üzerine azayı kiramdan bazıları söz söyleme
mişti ve o zevatın hakkı kelâmı mahfuz bırakılarak 
içtima bugüne tehir edilmişti. Dün söz isteyen zevat
tan birincisi, Amasya Mebusu Ömer Lütfi Beydir. 
Söz söyliyecekler buyursunlar. (Burada yok sesleri) 

CEMİL BEY (Kütahya) — Acaba efendiler; Ma
liye Vekili Hasan Beyefendi buradalar mı? Bu 60 
milyon lira olarak telakki ettiğimiz açık 1338 senesi
ne... (İşitmiyoruz sesleri) Bu 60 milyon lira olmak 
üzere tahmin ettiğimiz açık 1337 senesine dahil ola
rak mı, yoksa yalnız 1338 senesinin açığı mıdır? 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Ben
deniz 60 milyon açıktan bahsetmedim. Hakikî 1338 
senesi bütçemizin 98 milyon liraya baliğ olacağını, 
fakat varidat yekûnumuzun 38 milyon liraya baliğ 
olacağı, halbuki varidatımızın 30 milyon liraya baliğ 
olacağını zannederim, rüfekayı muhteremeden Hüse
yin Avni Bey biraderimiz beyan etti. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Pekâlâ efendim. Efen
diler, şimdiye değin arasıra Heyeti Celilenize ihsas 
etmekten geri durmadığı vaziyeti maliyemizin hakika
tini, Maliye Vekili Hasan Beyefendi dünkü gün mey
dana koydu. Rüfekayı muhteremece de çoktan beri 
bilinmesi lâzım şu vaziyeti müthişeyi bendeniz tama-
mile bir seneden beri bütün etrafile idrak ediyorum. 

da müzakere Çarşamba günü içtima edilmek üzere 
celseye nihayet verildi. 

Reisisâni Kâtip Kâtip 
Hüseyin Rauf Atıf Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında söz iste
yen var mı? Olmadığına göre zaptı sabık hülâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

(Bravo sesleri) Hayat memat meselesi olan bu key
fiyeti düşündükçe doğrusu tüylerim ürperiyor. 

İşte bunun içindir ki, daima bilvasıta tezyidi va
ridat intaç edebilecek takrirler hazırlıyor ve Heyeti 
Celilenize takdim ediyorum. Belki bu hususta başınızı 
ağrıtıyorum. Lâkin kendi kanaatimce tarih nazarında 
vazifei vicdaniyemi yapmış olmaktan başka bir şey 
yapmış olmuyorum ve hâlâ da bu kanaatte sabitim. 
Fakat herkesçe bir kanaati umumiye vardır. O da 
bütçe açığı halka bâr olacak tezyidi tekâlifle kapan
maz nazariyesidir. Evet bu nazariye rahatta bulunan 
bizim gibi hali harpte olmayan, Fransa, İngiltere, 
İtalya vesaire gibi parlamentolarına ve hatta 13, 24, 
25, 26 seneleri Meçlisi Mebusanımızda kabili tatbik 
olabilecek bir nazariye olabilirdi. Lâkin bu nazariye 
vatanını düşman istilasından kurtarmak vaziyetinde 
bulunan, bizim gibi yeniden istiklalini kurtarmak 
için mücahedesine atılmış olan bir Meclis için hiç 
bir zaman bir misal olamaz. Efendiler; Hükümetimiz 
istikraza muvaffak olmazsa ve mahreçlerimiz düş
man işgali altında olduğu için yine o Hükümetimiz 
tezyidi varidat çaresini bulamazsa ne yapılmak lâ
zım gelir?. Elbette ve elbette tezyidi varidat esbabına 
tevessül etmek lâzımdır. Efendiler fakat biz bunda da 
geciktik. Çünkü hakikati müthişeyi geç idrak ettik 
ve beyhude yere bir çok fırsatlar gaybeyledik. Ben
deniz cidden şayanı merhamet olan biçare halkımızın 
on senedir maruz olduğu ahvali facia mevzubahis ol-

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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duğu zaman belki herkesten ziyade acıyorum ve hat
ta. bu hususta içerimden kanlar gidiyor. Lâkin o hal
kı düşman istilâsından kurtarmak vazifesi bize tevec
cüh ettiği için, metin olmaya ve ye'se kapılmamaya 
çalışıyorum ve şunu misal olarak arzeyliyorum. Müt
hiş bir hastalığa giriftar oldum. (Geçmiş olsun ses
leri) Maalesef bir çok Etibba bunun çaresini bula
madılar. Benim şu halimle müteessir olan ehibba ve 
eviddam bir tabibi hazık tahrik ettiler ve binnetice 
buldukları bu tabibi hazik beni tedavi edeceğini ve 
bu hastalıktan beni kurtaracağını söyledi. Lâkin 1 000 
lira da ücreti tedavi istedi. Benim ise bütün serveti 
mevcudem ancak bin lira idi. Ben ücret meselesinden 
haberdar olduğum zaman iyi olup ayağa kalkınca 
cepte beş parasız yaşayıp duçarı meskenet olmaktan
sa bu ücreti tedaviyi vermiyerek ölmeyi tercih ettim. 
Lâkin ehibba ve eviddam benim şu mumaneatıma 
iltifat etmiyerek bütün servetim olan o bin lirayı 
doktora verdiler. Beni bir mevti muhakkaktan kur
tardılar. ladei afiyet ayağa kalkdığım zaman ehib-
bamın şu azmini ve tabibi hazıkın hizmetini takdir 
ettim ve çalışarak eski servetimi tedricen ve hatta 
fazlasile yine kazandım. İşte bu gün bizim halkımız 
da bu suretle mevte mahkûm bir hastadır. Tabibi 
hazik ise ordu ve Hükümettir efendiler. Ehibba ve 
eviddası da bizleriz. Efendiler işte bu hastayı ölüm
den kurtarmak için onun bütün mümanıatına rağmen 
biz lâzım olan ücretli tedaviti ita ile o hastayı mevti 
muhakkaktan kurtarmağa çalışmalıyız. 

Efendiler; bizim bütçe açığımızı kapatacak bir 
çok şeylerimiz vardır ve bunlardan birincisi efradı 
müslimeden bedel almak meselesi idi. Ağniyadan ve 
eşraftan Turgud Beyle fıkaradan Satılmış Ağayı yan-
yana cephede tutmak için biz bu bedeli nakdiyi al
madık. Hakikaten pek doğru gibi olan şu düşünce 
maalesef tatbik edilmedi. Yine cepheye fakir Satıl
mış gitti, kanını yine o döktü ve eşraftan Turgud 
Bey de iltimasla kendi meskatının şube yazıcılığında 
ve emsali de bunun gibi hep birer hizmeti sabitede 
kaldı. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Reis Beyefendi; 
cepheye fakir Satılmış'ın gittiği yoktur ve gidemez. 
Sözünü geri alsın. Herkes vacidanî ile cepheye git
miştir, fakat Satılmış cepheye gitmemiştir. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Efendim ismi Sa
tılmıştır. 

REİS — Efendim; askere hakareti amiz söz sar-
fetmemiştir. 

CEMİL BEY (Devamla) — Ve etmem efendim. 
Ben Türk olduğum için, Türk adı söylüyorum. Fakat 
cepheye yine Satılmış gitti, eşraftan Turgud Bey 
yine kendi parasile maskatının şube yazıcılığında, 
emsali de hizmeti sabitede kaldılar. Şimdi sorarım 
efendiler, biz bundan ne istifade ettik? Biz bu ka
nunun neresinden istifade ettik? Bu gün bizim ken
disinden kırk para tekâlifi cedide almağa kıyamadı
ğımız üstü başı paçavralara dönmüş olan herhangi 
bir köylünün müteahhide sekiz yüz lira verip de deve 
koluna yazıldığına ne diyelim? Efendiler bu da bir 
bedeli nakdi değil midir? Bu da kendisini gözetle
miş köylünün sureti müthişede körükörüne ızrarı 
değil midir? 

Efendiler; siz ne kadar takyidat yapsanız yine 
zengin cepheye gitmez. Çünkü Atalar sözü olan şu 
«Zengin arabasını dağdan dağa aşırır, fıkara düz 
ovada yolunu şaşırır» darbi meseli beyhude yere 
söylenmemiştir. 

Efendiler müsaade buyurursanız biraz da men'i 
müskirat kanunundan bahsedeyim. Meclisi Âlinizin 
hakikaten en musip mukarreratından olan bu kanun 
sayesinde mehakimi adlide gün begün cinayatın azal 
dîğını nıaaliftihar adliyecilerden işittim. Efendiler 
bu ciîdden şayanı mütemennadır. Lâkin bizim şu 
kanunumuzla müskirat imalı acaba mennedilebilmiş 
midir? Hayır efendiler Bunun bir kaç türlü imalini 
bilen hiristiyanlar onu inbiksiz de çıkarmışlardır. 
Kanunun tatbikinden evvel seksen ilâ yüz elli kuruşa 
satılan, Müskirat Kanunun tatbikinden sonra 400 -
700 kuruşa kadar satıldı ve içildi ve bundan yine ek
serisi Pontüscü ve ekserisi .Yunana ve gayri müslim 
olan kimseler istifade etti. Biz bunun imalini menne-
deceğimize katiyetle hafi, aleni istimalini menede 
idik ve beher kilosundan hiç olmazsa laekal 1 - .5 li
ra resim alaydık, belki daha iyi yapmış olurduk ve 
zannederim hazineye bunla 7-8 milyon lira varidat 
getirmez mi idik? Şu mütaleamdan dolayı beni 
men'î müskirat aleyhinde bulunuyor zannetmeyiniz. 
Bendeniz esas itibarile bu kanunun ilâ yevmalkıyam 
yaşatılması taraftarıyım. Lâkin denize düşen yılana 
sarılır fehvasınca ve bütçe açığı noktai nazarından 
beher kilosundan 2-2,5 lira resim alınmak şartile ve 
hatta istimal edenlerden de mükeyyifat vergisi almak 
şartile yalnız bu sene için bunu tatbik etsek, men'î 
Müskirat Kanunu ahkâmını tehir etsek acaba müna
sip olur mu? Bunu arzetmek istedim. 

Efendiler; biraz da ziynet eşyalarının men'î du
hulü hakkındaki kanundan bahsetmeme müsaade bu-
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yurunuz. «Eyvah, ki bu bâzicede bizler yine yandık. 
Zira, ki ziyan ortada bilmem ne kazandık.» medlu-
lunca; bunda biçare hazinemiz gümrük resminden se
nevi 2 milyon lira zarar etmiştir. Çünkü dulıuKi 
menedilen eşya evvelkinden daha vasi miktarda kaçak 
suretiyle ithal edilmektedir ve o memnu olan eşya
larla, çarşılar, mağazalar doludur. 

Saniyen vergii senevisi yüz kuruştan ibaret olan 
herhangi bir akar, herhangi bir icar han sahibine se
nevi bir iki yüz lira varidat getirirken bunları eski 
hamam, eski tas alâhalihi bırakmamız iki senedir bi
çare hazinemize büyük bir darbe teşkil eylemiştir. 

Evrakı resmiyei matbuamızın fiyatlarına gelince; 
ne diyelim : Hükümetin kendisine beş kuruşa mal et
tiği icar ve isticar mukavelenamelerinin hâlâ kırkar 
paraya satmakta inat etmek ve hâlâ arzuhal kaydi
yelerinin zamana göre beş paradan başka kıymeti 
olmadığı halde beş kuruş almamak, izinname harç
larının iki kuruştan olması doğru mudur? Hazinemi
zin ihtiyacatı şedidi meydanda iken, ihracat resmi
ni meydandan kaldırmak doğru mudur efendiler? 
Efendiler yine açığını düşünmeyecek olursak hayat 
mücadelemizde, mücahedei milliyemizi uzatmamak 
ve işbu uzatmak suretiyle halkı da kendimizden bey
hude uzatmak ve usandırmaktan başka hiç bir şey 
yapmaz. Efendiler kanaatime kalırsa ordumuzun kud
reti taarruziyesini artırmak için ne yapmak lâzırma 
onu derhal yapmalıyız ve bir an evvel işgal alandaki 
topraklarımızı kurtarmalıyız. 

Efendiler masarif bütçemize gelince; b sn oıınu 
da hali harpte bulunmak, büyük bir ordu beslemek, 
vasi mikyasta memleket idaresi mecburiyetinde bu
lunduğumuz için pek de şayanı istiksar derecede gör
müyorum. Fransa Kilikya orduları için senevî 60 
milyon madenî Fransız altını masraf ihtiyar etmele
rine, istanbul Hükümetinin varidat - masarif olarak 
altı aylık için 23 milyon lira kabul etmesi muvace
hesinde bizim bütçemiz hatta yüz milyon bile olsa 
çok değildir. Lâkin oğlunun babasına bir akçaya deve 
alıver teklifine karşı «vaktim yok» cevabını veren bir 
babanın bilâhare «bin akçaya bir deve almaya vak
tim var, git al» dediği gibi, vaktimizin müsait olma
dığı teşkilâtı, herhalde, zamanında yapmak üzere 
tehir ederek bütün ehemmiyeti orduya hasretmek 
bizim için en kestirme yol iken, biz böyle yapmadık. 
Efendiler daima sekiz karpuzu bir koltuğa sığdırmak 
derdinden bir türlü vazgeçmedik. İşte bugün hakikati 
müthişe arzı endam edince her şeyi, her fedakârlığı 
iktiham karşısında bulunan bizler iadesi gayri müm

kün pek çok fırsatları elden kaçırmakla cidden hata 
etmiş olduğumuzu anladık. Efendiler, bugün Anka
ra'dan daha pahalı ve hele mesken icarı noktasından 
Ankara'dan daha buhranlı bir memleket yok iken, 
Maliye Vekili sabıkı Ferid Beyefendinin bahtiyar büt
çesinin neticei sermestisinden doğan... 

REÎS — Cemil Bey saat oldu... 
CEMİL BEY (Devamla) — Bitti efendim. Bir 

kanunla Zonguldak memurlarının bir misli zammı 
maaş ile hâlâ istihdamları doğru mudur? Lâakal 60 
bin lira gibi bir masrafla idare edilen Zonguldak raa-
aşatı meselesini bugün kaldırma'k ve o kanunu lağ
vetmek bizim i^in hem farz, hem vaciptir efendiler. 
Yalnız kendimi düşünüyorsam, ... görmekte olduğu
muz rahnei mali ile meselemizin bugün... teşekkür 
ederim ki beni alettevali takrirden azade bıraktı ve 
bazılarımızın da beni takrircilikle itham etmekten 
kurtardı. Rakip ölsün, ne yüzden 'ölürce ölsün feh
vası itibariyle beni mahveden rneselei mühimmei ma
liyemizin ıslahını artık hepinizin enzarınıza arzedi-
yorum. Layiki veçhile tetkik buyurun. (Alkışlar) 

RAGİP BEY (Kütahya) — Frendim usulü mü
zakere hakkmda bir kelime arzedeceğim. Efendim ma
lûmu âliniz vaktimiz dardır. Zayi edilecek vaktimiz 
yoktur. Bendenize kalırsa, söz alan zevat noktai na-
zarlanm gerek takrirlerle tespit ederler, g^rek lâyihui 
kanuniye, maddei kanuniye veyahut bir hatıra şek 
ünde tahriri olarak makamı Riyasete vererek o tak
rirlerini izah ederler. Zannederim ki, ba suretle ha
reket kolay ve daha amelî olur. Umumî mütalâa, 
zannederim ki, müsmir bir netice vermez. Müsmir bir 
neticeye vasıl olmak için şimdiden herkes Makamı 
Riyasete bir takrir verir ve binaenaleyh bu takrirler 
heyeti umumiyesi itibariyle lâzım olanları ait oldu
ğu encümene havale edilmekle bir netice elde edilir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bendeniz teşhis edil
miş bir mütalâa arzetmeyeceğim. (Me^lâ sesleri) 

Meselâsı, evvelâ Meclisi Âliden başlamak, eğer 
bir mahzuru yoksa her livadan ikişer âza bırakmak. 
Eğer mahzuru siyasisi yoksa bilemiyorum. (Gürültü 
ler) Ve burada kalanlar da yüzer lira maaş almak. 

Saniyen vekâletlerden bir çoğunu şimdilik tüt il 
etmek. Ezcümle polisin lüzumu yoktur, Jandarma var
ken. Emniyeti umumiye şeklinde yapılabiür. Mahke
meler de, bu cidalin nihayetine kadar, müntehap 
azalarla idare edilmeli; eskiden olduğu gibi. Bir se
ne, iki senede bu suretle idare edelim. 

Sâlisen; biz bir şey kabul etmeliyiz, ki orduya 
alınacak elbiselere harice bir para vermemek için, 
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Erzurum vilâyeti 5 000 bin asker veriyor. Bu 5 000 
askerin elbisesini bulmak ve vermekle de mükellef
tir. Bunun şekli nasıl olursa taayyün eder? Meselâ 
fıkara yapar, halka mesai vergisi vermeli. Fakat hal
kın iktisadiyatını sarsacak derecede değil. Zenginden 
yününü alırsın, fıkarayı da çalıştırırsın. Olmazsa efen
dim,-acilen için de bir şey alırız ve biz bunu eminiz 
ki bir sene daha yaşarız. Bir sene cidali uzattırma!; 
için millet de para vardır. Fakat bendeniz arzu edi
yorum, ki bugün düveli itilâf iye gibi galip geldikten 
sonra, neticede iktisaden mağlup olmayalım, iktisadı
mız sarsılmayarak işin içinden çıkalım. Her ne şekilde 
gidecek olursak bu sene biz nasıl olsa alırız. Yüzde 
yirmi alırız. Bir şey yapar alırız. Para bulamazsak ay
niyat alırız. Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları 
gibi, esasen havsalam almayan bir şey varsa muhiti
mize bakıyorum, insanlara bakıyorum, burada bol ek
mek var, biz aç kalıyoruz. Bunda muhakkak bir ida
resizlik vardır ve bu idaresizlik de diğer arkadaşla^ 
rın söylediği gibi buradaki kafaların yapamayacağı 
bir şekil değildir. Bendeniz bunun herhalde yapıla 
bileceğine dinime emniyetim kadar emniyetim var
dır. Yalnız benim gibi düşünenler böyle kendi nok-
tai nazarlarını arkadaşlarına, rüfekayı muhtereme-
sine hüsnü kabul edecek bir şekilde arzı malûmat 
edemiyor. Malûmatı kafasında dimağında kalıyor. Ben 
istiyorum ki bunlar işlerini nasıl olsa idame ettire
cekler. Eğer sulh ihtimali varsa, Maliye Vekilinin 
elindeki kanunları para yok diye düşünmeyelim. Aşa
ğı yukarı kabul edelim ve bu suretle rayici belde ile 
hayvan alsın, zahire alsın. Yetiririz. Eğer memleket
te hakikî bir iş yapmak istiyorsak bendeniz inkılâp di
ye buna derim, istiklâl buna derim. Biz galip gel
dikten sonra iktisaden ezilmiş olursak dahi, nasıl ol
sa yine eğer iş yapmak ve memleketi kurtarmak is
tersek, bu işi iyi tutmalı. Bu iş güç olsa da sıkı tut
malı ve bu iş üzerine yürümeliyiz. Yalnız bir şey 
heyeti muhteremelerinden istirham edeceğim. Ne ya
pıp yapıp menzil ve levazım teşkilâtında mütehassi
sinden bir kaç kişi bulundurmalıdır. Çok yüksek, çok 
vatanperver ve çok namuslu adamlar gelir. Fakat 
emin olunuz ki, bir ticarethanede altı ay hizmet gör
müş kadar kabiliyetten mahrumdur. Yani bugün o 
kadar iman ediyorum ki, yani bu muamelelerde yüz
de doksan iskonto yapılır, şu muamelelerden. Ve
bali Heyeti muhteremenin boynuna. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Arkadaş
lar; eski dertleri eski yolsuzlukları tekrar etmek fay
dasız ise de, tekrarı insanda teessür bırakmıyor, in
san bunları daima yadediyor. Arkadaşları; bendeni 
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zin buraya geldiğimin birinci ayı idi, ki ne yapacak
sak kendi kuvvetimizle ölçüşelim, kendi şeyimizle öl
çüşelim dediler. Maliye Vekili Bey sırtını aşara da
yadı. Rica ederim, bir kere ahvali havaiyeyi de göz
den kaçırmayınız. Bir kere çok büyük tehlike... Bura
da arkadaşlar, inanmayın, Enver Paşa seferberliği 
gibi, ezilecek yine köylüdür, yine Anadoluludur de 
dim. Dedim diye şüphe altında kaldım. Arkadaşlar, 
ben şüphe altında kalamazdım, ben dört tane öksüz 
bıraktım geldim, ben bu toprağın öz evladı idim 
efendim. 

Efendiler, benim yetmiş yaşında validem esir in 
liyor. Bugün ben bu memlekette şüpheli şahıs ola
mam arkadaşlar, olamazdım. Bugün ayağımızı yorga
nımıza göre uzattığımız için bunun cezasını çekiyo
ruz. Bana bir değil üç, dört, beş arkadaş hücum et
ti. Arkadaşlara sabır ile mukabele ettim ve yine ede
rim. Arkadaşlar; memleketi bugün görüyorsunuz. Tır
nakları ile ot yiyor köylüler. Bunu ne vakit çıkara
cağız, ne vakte kadar biz bunun altında inleyeceğiz. 
Halktan temettü vergisini bir taksitte tahsil etmek 
üzere bir kanun yaptık, ki ben biliyorum, kapanan 
dükkânları. Bundan halkın ne kadar şikâyet ettiği
ne yakinen vakıfım. Arkadaşlar, köylüden katiyen bir 
metelik alamayacağız. Alırsak köylüyü yakacağız ve 
yıkacağız. Hüsrev Beyin söylediği gibi, memleketin 
istiklâlini kazanacağız inşaallah. Fakat memleketi me
zarlara, harabelere çevirdikten sonra istiklâl kazana-, 
cağız. Köylüye on para yükletemeyeceğiz ve yüklet
mek imkânı yoktur. Köyleri yedik, yıktık. Şimdi sı- > 
ra şehirlere geldi. Şimdi de şehirleri yiyeceğiz. Bir 
şeyden korkuyorum. Maliye Vekili Bey sırtını aşara 
dayadı. Rica ederim, bugün ahvali havaiyeyi de göz 
önünden kaçırmayınız. Bir kere çok büyük tehlike 
karşısında Allah, Habibi hürmetine bize merhamet 
etsin. Arkadaşlar, mesele çok fenadır. Arkadaşlar 
menabiî köylünün sırtından bulmanın imkânı yoktur. 
Garpten istikraz imkânsızdır. Şarktan ha keza. Ne 
yapacağız arkadaşlar? Dişimizi, tırnağımızı ne yapıp 
yapıp, kuvvet edip taarruz edeceksek edelim, sulh 
edeceksek sulh olalım. Bu meseleyi bu defa bitir-
mezseniz felâketi azim. ismi ilâhi bizim üzerimizde, 
halkı ezdik, öldürdük, bitirdik, Enver Paşa seferber
liğinde halkı soydu, namusunu da bitirdi. Fakat hiç 
olmazsa halkın cebine beş on banknot soktu. Fakat 
bugün biz onları da emdik. O zamandan sağ kalan 
gençleri erittik. Öküzleri, merkepleri erittik yok et
tik, mahvettik. Arkadaşlar başka çaremiz yoktur. 
Taşıma su ile bu değirmen dönmez. Ne yapacaksak 
yapalım, geberdim gebertelim ne yapalım, yapalım. 
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Herhalde taarruz edelim, yahut sulh olalım arkadaş 
lar. Bendeniz bu fikirdeyim. 

YAHYA GALÎP BEY (Kırşehir) — Efendim; 
Maliye Vekili Beyin teklifatından bir şey anlamadım 
dersem bait görmeyin. Acaba Maliye Vekili Bey bu 
ihtiyacı maliyi yeni mi görmüş, ki şimdi Meclise ar-
zetti. Evvelce de Meclisi Âliye arzetmişti. Bendeniz 
dedim ki Meclisi Âliniz burada işe başladığı günden 
itibaren iki ay kadar muamelâta âli bir vaziyette 
devam etti. Meselâ, Dahiliye Vekâleti için bir oda 
tahsis edilmişti. O oda içinde hem müsteşarı, hem 
kâtibi, hem müsevvidi toplanmış, ifayı vazife edi
yorlardı. Ne oldu bilmem? Birdenbire muhteşem bir 
şekil aldı. Dahiliye böyle, Maliye de böyle, askeriye 
de böyle. O günden itibaren düşünmek lâzım geliyor
du, ki biz bu şekilde bunu idare edemeyeceğiz. Çün
kü elimizde bulunan memleketlerden hâsıl olan va
ridat ile bu masrafı ikmal edemeyeceksek bunu o 
vaktin Maliye Vekilleri düşünmedi. Fakat Hasan Be
yefendi Maliye Vekili olduğu dakikadan itibaren bu 
vaziyeti düşünmesi icabederdi. Maliye Vekili ne ya
pacak? Maliye Vekili vaziyeti maliyesini önüne koy
duktan sonra Dahiliye bütçesi kendisine geldi mi di
yecekti ki; efendi ben bu bütçeye bu kadar para 
veremem. Çünkü benim varidatım yoktur. Dahiliye 
Vekili de bu bütçe üzerinden para verilmezse bu işi 
yapamam derdi ve iş Meclise aksetmeli idi. Edilme
di, ettirilmedi. Ben biliyorum. Maliye Vekili ben bu 
paraya muhtacım diye Meclise müracaat ettiği za
mandan itibaren vazifesini ifa etmemiştir. Acaba pa
raya muhtaç olmadığı zaman ben bu parayı filan 
yere sarfediyorum diye Meclise müracaat etmiş mi
dir ki şimdi de param yoktur diye Meclise müracaat 
ediyor. Meclis kendisini Vekil ittihaz etmiş ve bu 
vazifeyi ifa edeceksin ve benim paramı hüsnü istimal 
edeceksin, beyhude yere sarfiyat yapmayacaksın de
miş. Maliye Vekili 1335, 1336, 1337 senelerinde ne 
tahsilat yapmıştır ve bu senelerde nakten ne mas
raf yapmıştır? Hangisini Meclise bildirmiştir? Sonra 
acaba kaç kişiye ne miktar avans vermiştir ve bu 
avansların ne miktarı tahsil edilmiştir ve ne miktarı 
eyadii nasda kalmıştır? Bunun için bize bir hesap 
vermemiş ki şimdi ceffel kalem diyor; paraya ihtiyaç 
vardır. Orduyu idare etmek için bana para verin 
diyor. Bizim bildiğimizin on fazlasını bilmesi lâzım
dır. Mademki paraya ihtiyacımız vardı, niçin bu teş
kilâtı yaptı? Ne sebeb vardı? Evet bugün orduya fev
kalâde muhtacız ve onların hüsnü hizmetlerini her 
zaman tebcil ederiz. Allah vücutlarına afiyet versin. 
(Amin sadalan) Fakat gerideki teşkilât ne idi? Ben

deniz öyle zannediyorum ki, ordunun nısfı derecede 
geride masraf yapılıyor. Sonra efendiler; Meclisi 
Âlinizin vatanperverliği, emin olunuz, samimikalble 
söylüyorum, hiç bir meclisle kabili kıyas değildir. 
Vatana taallûk eden bir mesele oldu mu, derhal 
bir karar veriyoruz. Fakat düşünmüyoruz ki bizi 
tevkil eden millet o kararımız neticesinde ne gibi 
felâketlere maruz kalıyor? Sonra istedikleri vergileri 
bizden karar almaksızın çıkartıyorlar. Tekâlifi milli
ye. Tekâlifi milliyeye Meclisiniz karar vermemiştir. 
(Başkumandan vermiştir sadalan) Efendiler, soruyo
rum. Başkumandan verdiyse sizinle müşavere etmiş
tir. Heyeti Vekileden malûmatsız vermemiştir. He
yeti Vekile ile istişare etmiştir. Başkumandan yaptı 
demeyiniz. Sorarım size, bugün tekâlifi milliyeden 
tüccardan alınan paralar tüccardan mı alınmıştır, 
milletten mi alınmıştır? Efendiler tüccardan 40 pa
ralık mal aldınız. 40 kuruş zam etti. (Tüccar millet
ten değil mi sadalan) Milletten, amma tüccar olma
yan milletten ve köylüden hazineye verdiğini maafa-
iz çıkardı. İnsaf etmek lâzım gelir. Bugün millet 
dediğimiz zaman gözümüzün önünde köylüler tecelli 
ediyor. Tekâlifi milliye dediğimiz zaman köylünün 
malı, mülkü elinden gittiği gibi, hayvanatı da elin
den gitti. Bugün bu meseleyi neden başa çıkarama
yacağız? Evet bu millet bir sene değil, yüz sene daha 
mütehammildir. Fakat diyor ki, ben vereceğim, malı
mı da vereceğim, canımı da vereceğim. Fakat benden 
çıktıktan sonra başkasının kesesini doldurmasın. Efen
diler menafii milliyeyi takip edenler menafii şahsi-
yeden tecerrüt etmelidirler. Menafii şahsiyeden tecer-
rüt etmez iseniz, menafii milliye elde edilmez. Şim
di çare düşünüyorsunuz. Ne yapacaksınız, çare ne
dir? Sorunuz şeye. Mutlaka bu teklifin arkasından 
bir teklif daha; vallah bilmiyorum, tahminen söylü
yorum, gelecek diyecekler, efendiler idare edemeye
ceğiz. Yüzde yirmi daha alalım. Nereden? Hayır ona 
razı değilim. Bugün eğer paraya ihtiyaç varsa, bu 
millet alâkaderül imkân yine verir. Fakat efendiler, 
bu parayı oradan alıpta burada koltukta oturanlara 
verirseniz, dünya ve ahirette mesulsünüz. Bu teşki
lâta ne lüzum var? Bu teşkilâtı kaldırsak ve yarın 
bu şeyleri kaldırsak bu millet yarın mahvolursa ne
rede barınacak? Nerede barınırsa barınsın. Bendeniz 
diyorum ki, tedbir olarak, bizim teşrii hakkımız 
keenlemyekündür. Hiç bir vakit de bunu icra ettiği
mizi bilmiyorum. (İcrai sesleri) Evet, icrai kuvveti
miz ne vakıki müşkülâta tesadüf ederlerse gelirler, 
bizden bir karar alırlar ve o kararın kabiliyeti tat-
bikiyesi var mıdır, yok mudur? Onu düşünmezler. 
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Efendiler müskirat beyiye resmine ben de muarız
dım. Fakat düşündüm müskirat beyiyesine mukabil, 
Hükümet tuz resmine zammetti. Dedi ki oradan za
rar edeceğiniz 3 milyon lirayı biz buradan verelim. 
Sonra efendiler, müskirat men edildi amma bunu imal 
ettiler, yine sattılar. Bundan kim kabahatlidir? Ne 
vazifesi vardır Hükümetin, o elleri niçin kesmedi? 
Niçin kafasını kırmadı? Mallarını müsadere etmedi? 
(Kendileri yapıyor sesleri) Efendim onu görmedim, 
iftira edemem. Benim bildiğim nokta budur. Hükü
met bizden aldığı kanunların işine yarayanını tatbik 
ediyor, istemediğini tatbik etmiyor. Bundan dolayı 
Hükümet müttehim. 

İkincisi, süs için olan eşya men edilsin. Memleke
tin parası çıkmasın, denildi. Hasan Beye o vakit 
söylemiştim. Siz bunu tamamiyle icra ettiremeyecek
siniz, demiştim. Gümrük bundan müteessir olacak. 
Fakat kabahat kimdedir, o kanunu teklif edende 
mi? Estağfurullah. O kanunu tatbik etmeyendedir. 
Maliye Vekili dükkânların içindeki tezyinatı görmü
yor mu? Müzeyyenat eşyasını niye tahkikat yapmıyor? 
Beyannamelerine baksınlar. Evvelden vermedim der
lerse, niçin vermediniz diye o halde müsadere et
sinler. Sonra getirmişim. Hangi gümrükten geçirdin. 
Kimin vasıtasiyle kaçırdın? İşte bunları takip etmek 
Hükümetin vazifesidir. Hükümet bunu sıkı tuta idi, 
ondan hâsıl olacak üç milyon yerine altı milyon alır
dı. Müzeyyenat için sıkı tedbir tuta idi Gümrüğün 
alacağının paranın üç mislini bu yüzden alırdı. Hükü
met yapmasın yalnız Meclisten para istesin. Ben ken
di fikrimce buna Hükümet diyemem ve demek itika
dında değilim, vallah ben. Meclis ananata vakıf değil, 
esasa vakıf değil. Kimden kaç para tahsil edilmiş 
buna vakıf değil. Kimde ne kadar paramız vardır, 
buna vakıf değil. Bugün bir karar vereceksiniz, bir 
tedbir ittihaz ediniz. Bugün ittihaz edilen tedbirin 
üç ay sonra semeresi vücude gelir. Lâf ile gelmez. 
Onun için Hükümet benim para bulamıyorum de
mesi Hükümetin, izharı aczetmesi demektir. Heyeti 
celile nasıl isterse öyle yapsın. 

MUSTAFA TAKI EFENDİ (Sivas) — Efendim, 
bendeniz mali buhrana çare olarak bir şey söyleye
cek değilim. Çünkü bilmiyorum. Yalnız Hüseyin Av-
ni Bey biraderimiz men'i müskirat kanunu aleyhine 
olarak bir süfeha vergisi yapalım demek istediler. 
Yani bendeniz öyle anlıyorum ki o sözden müskiratı 
istimal edenlerden ağır, ağır vergiler vaz'ile istifade 
edenlerden alalım dediler. Eğer bu böyle ise müda
faa edeceğim. Fakat hariçte feragat ettiğini söyledi-
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ler. Feragat etmişler ise söylemeyeyim. Eğer feragat 
etmemişler ise söyleyeyim. (Feragat etmiştir sesleri)-
Pekâlâ ben de vazgeçtim. 

REtS — Efendim, Kastamonu Mebusu Doktor 
Suat Beyler Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin bir 
takriri vardır. 

(Takrir okundu) 
REİS — Efendim, Ziya Beyle Doktor Suat Be

yin takririni reyi âlinize arzediyorum. Muvafakat 
buyurulursa Heyeti Hükümetin mütalâasını alalım. 
(Hayır sesleri) O halde takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... (Ekseriyet yoktur efendim sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis 
Bey, usule ait bir kelime arz edeceğim. Eğer müm
kün ise Muvazenei Maliye Encümenini de dinleye
lim. Ondan sonra' tamamiyle tenevvür ederiz. Hükü
met fikrini söyledi. Encümenin de mütalâası varsa 
söylesin de, ondan sonra müzakere edelim. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Lüzumu yoktur, bir 
senedir dinliyoruz. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Dün Maliye Ve
kili Beyefendinin beyanatı üzerine umumî bazı be
yanatta bulunmuştum. Tenkidin zamanı olmadığına 
kani olmakla beraber, tenkid edilecek bazı nıkattan 
dan istifade olacağını bildiğim için, umumî bazı ten-
kidatta bulunmuş idim. Bugün aklıma gelen bazı 
müspet mesaili arzetmek istiyorum. 

Fakat bundan evvel Hüseyin Avni Bey birade
rimiz tarafından burada söylenen mesele hakkında 
gayet kısaca bir mütalâa dermeyan edeceğim. Bu söz 
Hüseyin Avni Bey tarafından söylenmeden evvel 
Meclis koridorlarında, hariçte her tarafta bu şey ge
ziyordu. Yani memleketin bugünkü vaziyeti maliyesi
ne bir çare olmak üzere men'i müskirat kanununun 
ilgası... Güya bundan, işittiğime nazaran, 8 milyon 
lira, bazı ağızdan da 10 milyon lira hâsıl olacakmış. 
Efendiler, rakamların belagatı her türlü sözün fev-
kindedir. Bunu herkes bilir. Biraz evvel Muvazenei 
Maliye Encümenine gitmiştim. Elde bulunan bir Mu
vazenei Umumiye Kanunundan harbten evvelki bir 
seneye. ait Müskirat Resmi umumisinin kopyesini, 
suretini aldım. Henüz idaremiz altında bulunduğu 
bir sırada Yemen, Bingazi, Makedonya vesaire muh
telif düyunu umumiye menatıkında aldığı rüsum, ya
ni ispirtolu müskirat vesaire rüsumunun umum yekû
nu 12 000 000 kuruştur. Yani 120 bin liradır. (Yan
lıştır sadaları) Müsaade buyurun, hesap yanlış ise dü
zeltirsiniz. Bugün kaybettiğimiz bu yerlerin sarfiyatı 
bize ait değildir, istanbul'u, izmir'i, Bursa'yı çıkarta-
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cak olursak 5 milyon kuruşluk resim alınmış efendi
ler. Bu alındığı zaman sordum. - Bendeniz tabiî bil
miyorum - Dediler ki altın para ile okkası 7 - 3 ku
ruştur. O zamanki rayiç ile alınan bir resim şu söyle
diğim menatık için 5 milyon kuruştan ibaret imiş. 
Şimdi tabiîdir ki hangi resmi yaptıkça ve şimdiye ka
dar istanbul'da da hangi resim yapıldı ise daima para 
ve rayiç arasındaki farka da ayar edilmiştir. Bu iti
barla bugünkü rakı fiyatı, bugünkü para ile vasati 
olarak kıymetini 42 kuruş bulacağız. Yani rakının fi
yatı o günkü paranın kıymeti olmuş olsa idi 42 ku
ruş olması lâzım gelirdi. Şimdi bu resmi artırınız. Ne 
kadar artırabilirsiniz? Ben kendi hesabımla 10 misli 
artırıyorum. Fiyatla resim arasındaki nispet mütena
zırdır. Bunu hesap ediniz. Bunu hesap edecek olur
sanız zaten Maliye Vekili Ferit Bey de kendi tasav
vur ettiği azamî tezyit miktarını ilave ettiği halde 
400 bin liradan fazla çıkamamıştır. Bakınız zapta. 
Bilhesap benim de bulduğum 400 bin liradır. Arka
daşlar o nispette fiyata zammederseniz rakınm ok
kası 420 kuruşa baliğ oluyor. Binaenaleyh kaçak su
retiyle 250 kuruşa bulabilen bir adam nasıl olur da 
Hükümetin resmi itibariyle 400 ve 350'ye çıkabilir? 
Bu nazarı itibare alınacak olursa, buradan alınacak 
resim 5 milyon kuruşa, 1, 5, 8, 10 misli ilâve ediyo
rum, yarım milyon lira diyorum. Fakat efendiler 
bilirsiniz ki biz bu kanunu yaptığımız zaman sırf 
nesli düşünmüştük. Neslin mahvolmamasını ve nes
lin terâkkisini düşünmüştük. Bu hesapla nesli kurtar
mayı boynumuzun borcu olarak bilmiştik. Efendiler. 
bugünkü bahsedilen mahrumiyet, gömleğimizin satıl
ması filan kimin içindi? Halk için. Binaenaleyh bu 
halk için bu kadar fedakârlığı yaptığımız halde, ya
hut yaptıkları halde kendileri için ve onların sıhhat
leri için yegâne faydasını düşündüğümüz ve her ta
rafta hüsnü kabul gören bir kanunu nasıl olur da bal
talayacaksınız ve bunu nasıl serbest bırakabilirsiniz 
efendim? 

NUSRAT EFENDİ (Erzurum) — Ali Şükrü Bey, 
az müsaade buyurun. Yani bu babta kuranı kerim
de sarahat vardır. Bu babta bundan başka fazla ima
li fikre katiyyen lüzum yoktur. Biz müslümanız; İs
lâm Hükümetiyiz. İsterse 100 milyon lira fayda ge
tirsin. 

REİS — Söz vermedim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şimdi bendeniz 
bol bir hesapla 500 bin lira veriyorum. Fakat efen
diler, şu milletin gençlerinin içkiye alışması pahası
na ve bu kadar bir çoklarının hayatın.:!, sıhhatinin 

pahasına, hulâsa neslin tereddiye uğraması pahasına. 
bu milleti 500 bin liraya satabilir misiniz? (Gürül
tüler) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Müsaade buyu
run, Hüseyin Bey benim arkadaşımdır. Aleyhinde söy
lüyorsunuz. Hüseyin Bey müslümanlar demedi ki... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır efendim, 
Hüseyin Beyden bahsetmedim. Nereden çıkarıyorsu
nuz. Bu kanunun ne kadar manevi tesiri olduğunu 
memleket dahilinde hiç bir kimse inkâr edemez. Son
ra bu kanu,nu tatbik etmesi lâzım gelenlerin ve tat
bik etmesi namus borcu olanların müsemahası yüzün 
den bu raddelerde tatbik edilemediği halde, köylüler-
ce yüzde elli tatbik edilmektedir. 

Bundan sonra efendiler, istatistiklere bakacak 
olursanız vukuatı zabite yüzde doksan azalmıştır. 
Efendiler, rna'nakimin istiklâli vesaire suretleriyle bu
nun önüne geçilmiştir. Binaenaleyh hapishanelere ba
kacak olursanız bunun mesaisinin semeresini yine bu 
memleket iktitaf etmektedir. Fakat ben zannediyorum 
ki daha bir çok menafi sayabiliriz. Bundan bir adım 
ileriye atılırsa maddiyatta ve maneviyatta da kaybe
deriz. Efendiler, bendeniz zannederim ki ta bidayet-
tenberi bunu müdafaa etmekten maksadım dini islâ-
mın menfaattan değil, - çünkü zaten o men etmiştir -
çünkü dinin emri şahsa aittir. Fakat ben.... 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Şahsa ait 
mi söylüyorsunuz? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Ben içtimai za
rarı itibariyle kanun yapılmıştır. Emirler şahsadır de
dim, efendim rica ederim. Emirler şahsadır; nehiy-
ler şahsadır. Heyeti içtimaiye ve millet itibariyle bu 
kanunu bendeniz teklif etmiştim. Fakat bu hakikat 
inkâr edilmez ki bu milletin dini, dini islâm olmak 
itibariyle, dini bir mecburiyeti katiye vardır. Şimdi 
dinen de memnu olan bir şeyi kanun ile teyit etmiş 
olan Hükümet bunun manevi bir çok faydasını ikti
taf ederken, bunun manevi bir çok fevaidini görmüş 
olan hıristiyan Hükümetler tarafından bile tatbik 
edildiği bir zamanda, burada tatbikinden rücu olu
nursa bu ne demektir efendiler? Buna imkân var mı
dır? (Alkışlar) Kim diyor ki içsin... Rica ederim tat
bik edilmiyor. 

Edilemez meselesine gelince : Bendeniz bunu hü
kümet ağzından veyahut Meclis azayı kiramının ağ
zından işitmek istemem. Bir memleketin rüesayı me
murininin bunu tatbika kudreti yoksa nasıl oluyor da 
bir zavallı dul kadında kalmış olan resim, resmi mi
ri itibariyle mütebaki olan resmi tahsil için onun 
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sırtındaki gömleği alacak kadar sıkı takibat yapıldığı 
halde, niçin bunlar üzerinde ciddî takibat yapılmı
yor? Meselenin ruhu budur. Şimdi efendim müsaa
de buyurun. Hükümet kendi matlubunu halkın sır
tından almak için sonuna kadar dayandığı halde ve 
bu kuvvet ve kudreti kendisinde gördüğü halde nasıl 
oluyor da satılan rakıları, müskiratı görmüyor. Rica 
ederim müsaade buyurunuz. Biz işittiğimiz halde 
bence bu mesele kabiliyeti tatbikiye meselesidir. Ri
ca ederim şahıstan bahsetmiyorum. Namusu idari me
selesidir. Kanuna bakacak olursanız hafi, celi mese
lesini mevzu bahsetmemiştir. Müptelası bulunan içer. 
Bunu rüesayı memurinden birisi içse bile, fakat sa
tılmasına sattırılmasına şu kanun tatbik edildiği iti
barla, sureti katiyede tatbiki namusa taallûk eder. 
Bunu bu kadar söylüyorum. Bu kanun hakkında ev
velce yapılan bir teklif vardı ki o maatteessüf ka
bul edilmemişti. Düyunu umumiyenin ve Rejinin yap
tığı gibi ihbar edenlere cezadan bir kısmının veril
mesi idi. Bu yapılmış olsaydı katiyen bu tatbikat müs
pet bir neticeye isal olunurdu. İnşaallah bundan son
ra olur, ben bunu temenni, ediyorum. 

Şimdi efendim bir kanundan bahsedeceğim. 1336 
tarihinde Rüsumu Bahriye Kanunu diye bir kanun 
verilmiştir. Maatteessüf bu kanun Muvazenei Maliye 
Encümeninden çıktığı halde elan burada müzakere 
edilmemiştir. Bu da Hükümetin değil efendiler. Kendi 
kabahatimizdir. Bizim de büyük kabahatimiz vardır 
efendiler, işte demin istemiş olduğunuz bir kanun ve 
şayet o resim alınması mutlaka zaruri, ise bu Rü
sumu Bahriye Kanunu, kabul edilecek olursa zanne
dersem vasati olarak 200 - 300 bin lira varidat hu
sule gelecektir. 1336 senesinde bunu kaybettik. Eğer 
bu kanunu çıkarmazsak bu sene dahi kaybedeceğiz. 
Bu resmin kısmı azamini da memleketimizde işleyen 
ecnebi gemileri verecektir. Trabzon'dan İstanbul'a 
kadar bir kişi için 100 lira navul alan adamdan biz 
ton başına 20 para alacağız. Bunlar bunu vermeye 
mecburdurlar vesair daha bir çok resimler verecek
tir. Müspet- bir teklif olmak üzere Heyeti Celileniz-
den bunu rica ederim. Hazırlanmış ve Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye Encümenlerinden geçmiş
tir. Derhal tatbik olunsun, işte size ufak tefek vari
dat menbaı. 

Dünkü celsemizde tekâlif Milliyeden bahsetmiştim. 
Bugün de diyorum ki - öyle zannediyorum ve ona 
kaniim - anbarlarda Tekâlifi Milliyeden mütebaki bir 
çok eşya mevcuttur. Bunu zannediyorum dediğimin 
sebebi buralarını bilmediğimdendir. Fakat Trabzon'da 

toplarla kumaş yığılıdır ve buna rağmen biz bugün 
yine hariçten kumaş mubayaa ediyoruz. Binaenaleyh 
elde mevcut kumaşların cinsine vesairesirie bakılma
sın ve harice 10 para kumaş parası verilmesin. 

Sonra yine dün de bahsetmiştim ki, Şark cephe
si mıntakasında hatta cephede askerin yanında de
ğil, Trabzon'da çürümeye mahkûm bir takım seyyar 
mutbahlar vesair buna mümasil arabalar var demiş
tim. Şark cephesi mıntakasında mevcut olan bu gibi 
eşyayı bu şarktadır, bu garbtedir filan diye fark gö
zetmeyerek Garp cephesine olan lüzumundan dolayı 
oraya naklettirelim. (O çok zamana muhtaç sesleri) 
Hayır efendim, hayır, bir ay içerisinde gelir, himmet 
lâzım. Gelecek eşya tekerleklidir zaten. 

Sonra efendim, Rejiden hiç bir menfaat teklif 
etmediğimizi veyahut pek az bir menfaat temin ede
bildiğimizi söylemiştim. Bunun da sebebi var. O da 
varidatı temin edecek tedabire tevessül edilmemesi ve 
yahut tevessülde geç kalınmasıdır. 

ikincisi de; lüzumsuz memurala Reji doldurulmuş
tur. (Evet sadaları) Binaenaleyh teklif ediyorum 1336 
senesi nihayetinde ve 1337 senesi bidayetinde Kasta
monu Mebus sabıkı Rüştü Bey, Samsun Reji Baş
müdürü iken yapılmış kadrolar vardır. Bunlar, Rum
lar çıkarıldıktan sonra yapılmış kadrolardır. O kad
rolar tatbik edilsin. Bu suretle zannederim ki aşağı 
yukarı 100 - 150 bin lira daha temin edersiniz. 

Bir noktayı daha arzetmek isterim. Rejiye bu sar
fiyatı yapıyoruz. Mukabeleten ve cebinden para alı
yoruz. Bunu zannetmeyelim ve zannetmeyelim ki bun
larla hesaplaşmak mecburiyetinde kalmayacağız. Bi
naenaleyh bundan yine biz kaybediyoruz. Bu fazla 
israftan millet kaybediyor. Son ben Samsun'da iken 
biliyordum. - Fakat şimdi ne olduğunu bilmiyorum -
Ora Reji anbarlarında eski tütünler vardı ve eğer 
acele para lazımsa bunu iki milyon kilosu Amerika
lılara satılabilir. Hükümet derhal satsın ve parasını 
alsın. 

Sonra Hükümet menabii varidat bulmak mecbu
riyetinde olduğu halde bulamamıştır diye söylemiş
tim ve meselâ daha bir çok gün evvel Zonguldak'tan 
Romanya'ya numune olarak ve tecrübe maksadiyle, 
gönderilen kömür tutuldu demiştim. Bu meseleyi tah
kik ettim. Boyacı ocağı denilen bir ocağın kömürün
den Romanya'ya numune olarak 200 ton gönderiyor
lar. Halbuki insafla düşünmek lâzım gelirse Zongııl-
dak'a Fransız bandıralı ve daha sair bir çok gemiler 
geliyor, istanbul vesair piyasalardaki kömürler bizim 
kömürle rekabet edemediğinden bu adam berayi tec-
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rübe Romanya'ya kömür göndermek istiyor. Efen
diler, kömürün beher tonundan bir iki buçuk lira ih
raç resmi alıyoruz. Rica ederim efendiler, bu kö
mürden 20 bin ton çıkarsa ne zarar ederiz? Binaen
aleyh bunu kim tutmuştur? 

SIRRI BEY (İzmit) — Liman Reisi. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Onu anlaya

madığım zihniyet tutmuştur. Liman Reisi şikâyet 
etmiştir. Ben meseleyi ortaya korum. Buraya şikâyet 
eden liman reisidir. Daha fazla tafsilâtı Heyeti Umu-
miyeye arz edebilirim. Ben Liman Reisinin buraya 
vaki olan şikâyetinden bu meseleye haberdar olmu
şumdur. Bu tutanın kim olduğunu bilmiyorum. Fa
kat malûmu âliniz böyle şeylerle alâkadarız. 

Sonra efendim, bir de fuzuli teşkilâtın ilkasını 
teklif ediyorum. Geçenlerde Müdafaai Milliye bütçe
si münasebetiyle de söylediğim veçhile, evvelce Mü
dafaai Milliye Vekili olan Fevzi Paşa Hazretleri 
ufak bir hücrede oturmuş yanında ihtimalki bir kâ
tibi ve bir yaveri yardı. Fakat bugün onun yerine 
müsteşar, Vekilin kalemi mahsusu, Müsteşarın kalemi 
mahsusu var. Yaverlerde caba. Ve zannediyorum ki, 
bugünkü iş Fevzi Paşa zamanından daha iyi dönüyor 
değildir. Yine aynı tarzda dönüyor. Yine aynı iş dö
nüyor. Binaenaleyh zannetmeyinki benim gördüğüm 
şu teşkilât yalnız Müdafaai Milliye Vekâletinin mer
kezinde olan teşkilât değildir. Buna kıyas ederseniz 
bir çok nüfuzlu teşkilât mevcuttur. Binaenaleyh bu 
teşkilâta el atmalı. Gerideki teşkilâtı âzatmalı, der
hal vaz'ıyed etmeli. Tabiî cephe teşkilâtına kimse ka
rışamaz. Ona el sürmek caiz değildir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Ya... 
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uğraşmaktan ibarettir. Binaenaleyh bu evvelce mevcut 
olmayan, bilâhara yapılan teşkilâtın ilgası taraftarı
yım. Mademki vaziyetimiz dar ise, biz de lâzım ge
len fedakârlığı yapmalıyız. Bendeniz burada sırası ge
lince gerek mülki ve gerek askeri müdafaatta bulu
nuyorum. 

HACI AHMET BEY (Muş) — İstanbul dâ-
râtı haşmetini taklit etmeyelim mi? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Binaenaleyh bi
raz garip göründü. Teşkilâtın ilgası meselesi dolayı-
siyle teklif etmekliğim. (Muvafık mı sadalan) Kimse 
açıkta kalmaz efendiler. Sırası geliyor ki bizde zabi-
tan yoktur diye İstanbul'dan zabitan celbediliyor. Bi
naenaleyh mevcut ve işe yarayan zabitan cepheye 
gider ve ilga edilen yerlerdeki müdürler vesaireler 
pekâlâ bu işi ifa edebilirler. Yani onlar açıkta kal
mazlar. Meselâ kabul ettiğimiz makam maaşı kanu
niyle sabittirki bir çok yerlerde vekâleten idare olu
nuyor. Halbuki asıl ile vekilin idaresi bir olmaz. 
Asilin idaresi başkadır, vekilin idaresi başkadır. Za
bitan İnebolu'da, Trabzon'da, Samsun'da, Mersin'de 
bulunduğu halde onların yerine kendisine ait olan yer
de vazifesini hakkiyle yapmamış olsun. Oradaki iş
ler masa işidir. Memurini mülkiye ki masa işini pek 
âlâ ifa edebilirler. 

Sonra efendim maatteessüf, bendeniz, bütün mem
lekette garip bir bir zihniyet görüyorum. Geçen se
ne Kângırı tarikiyle İnebolu'ya gittiğim sırada gerek 
Kângırı'da ve gerek Koçhisar'da bir takım kumaş 
desgâhları (= tezgâh) görmüştüm, sahipleri şikâyet 
ediyorlardı. Şikâyetlerini dinledim. Bu destegâhlar ci
heti askeriyeye kumaş yetiştirmek üzere açmışlar. 
Kastamonu'da da açılmıştır. Bunlar evvela bin met
reden başlamışlar. Beş bin metreye çıkaran var. 10 
bin metreye çıkaran da vardır. Efendiler, bunların pa
rası verilmemiş, fakat gelmeyen ve gelmesi ihtimali 
olan kumaşlar için bir milyon lira Almanya'ya para 
verilmiştir. Halbuki bu fıkaralann paraları verilme
diği için, bunlar işlerini destegâhlarını bozmaya mec
bur olmuşlardır. Rica ederim, Avrupa'ya verilen bu 
paraları biz velevki biraz kaba olsun, kumaş yapan 
destegâh sahiplerine avans vermek mecburiyetinde 
iken avans vermeyipte alacaklarını bile vermemek ... 
Memleketi bilmem nasıl bir zihniyetle idare ediyo
ruz. Binaenaleyh bendenizce bugünden tezi yoktur. 
Bu adamların alacağı varsa verilmelidir ve mahsup 
edilmelidir. Askerimize vesaireye bu yerli destegâhla-
rın dokuyabileceği kumaşı geydirmeliyiz. Yetişmezse 
fazlasını hariçten mubayaa etmeliyiz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Yası yok bu
nun. Bu tabiîdir ve yine dün demiştim ki, meselâ 
İnebolu gibi ufak bir yerde 10-12 tane kumandanlık 
vardır. Zannediyoruz ki bu kumandanlıkların bir ta
nesi veyahut iki tanesi bunların hepsinin gördüğü va
zifeyi görebilir. (Mersin'de de öyledir sadalan) Evet 
Mersin'de de öyle, her yerde öyledir. Bu kumandan
ların içerisinde ekserisi genç ve bir iş görebilecek 
zabitandır. Ben yalnız Müdafaai Milliye teşkilâtında 
fazlalık vardır, demiyorum ve iddiasında değilim. 
Diğerlerinde de vardır. Efendim; şahıs mevzuubahis 
değil. Fakat burada bir Sanayi ve Ticaret Müdüri 
Uumumisi olduğunu işitiyorum. Bunlar ne yapıyor 
soruyorum? Burada teşkilât varken o~vakitki cere
yanı muamelât ile bugünkünün arasındaki fark ne
dir? Ben zannediyorumki Ziraat Müdüri Umumisi
nin bile yaptığı iş yalnız ziraat mektebinin üzerinde 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ne için yetişmesin. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Yine Trabzon'a 

giderken Ordu'da mutasarrıf söylemişti. Şark cephe
si ordusunu kısmen terhis ettiği için veyahut onları 
mezun kıldığı için bir takım aşar ayniyatı almak üze
re alınmış ve anbarlarda bulunan mısırların çürümek 
üzere bulunduğu söyleniyordu. Geçen gün burada bir 
kanun yaptık. Memlekette açlık olduğundan hariçten 
un celbedelim diye. Eğer hakikaten bu tarzda elan 
yine orada çürümekte olan mısır mevcutsa - rica ede
rim - Hükümet onları satsın, fıkaraya versin. Hem 
fıkara parası mukabilinde mısır alsın yesin ve hem o 
zahireleri hebasına Hükümet meydan vermesin. Yani 
demek istiyorum ki anbarlarda fazla zehair mevcut 
ise, Hükümet bunları satsın. Nakil edemediklerini, 
uzak mevkide olanları. Benim söylediklerimden her 
birinden 20 bin, 10 bin liralık bile Maliye Vekili Be
yin söylemiş olduğu, iztirare karşı herhalde bir hiz
mettir. Hefhalde bu beş liranın da bir kıymeti mahsu-
sası vardır. Bunun kıymetini bilmeyenler, yani kıyme
tini takdir etmek istemeynler... Haydi fazlasını söyle-
meyeyim. (Devam, devam sesleri) Efendiler, son söz 
olmak üzere... 

AHMET HAMDİ BEY (Muş) — Ne kadar tasar
ruf ederlerse biz de o kadar tahammül edeceğiz. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra efen
diler, son söz olmak üzere bir noktaya temas edece
ğim. Efendiler Mücadelei mill'iyemizin hüsnü neticeye 
iktiranı için Millet icabederse gömleğini de verir de
diler. Bu doğrudur, verir. Buna amenna. Fakat mil
letin ruhunu okşamakla, milleti kendimizden tenfir 
etmemekle bu olur. Geçen gün burada arzettiğim ve 
bilâhara da Mazhar Müfit Beyefendi tarafından teyit 
edilen tekâlifi Milliye tatbikatı, rica ederim, caiz mi
dir? Bir kadının donunun alınması, kaşıkla yağ alın
ması... Sorarım size efendiler, rica ederim, bu tarz
da muamele yapılırsa bu halktan gömleğini, sonra na
sıl isteyebilirsin? Ben bununla rüesayı umuru da ten
kit etmek istemiyorum. Tabiî Kayseri'de, Bünyan'da, 
Trabzon'da ciheti askeriyenin orada bulunan kuman-
lığının yapmış olduğu bazı işler itibariyle ait olduğu 
makamata şikâyetler vaki olmuştur. Bu şikâyetler na
zarı itibare alındı ye binnetice ne oldu bilmiyorum? 
Hiç bir şey olmadı. Haklarında şikâyet edilenlere 
hiç bir şey olmadı. Arkadaşımız Celâl Beyin evine de 
girdiklerini arzetmiştim. 

REÎS — Mesele Maliyeye dair rica ederim. Ted
biri mali üzerine söyleyiniz. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Demek isterim-
ki halkın ruhunu güdmekliğimiz lâzım gelir. Bundan 
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uzun uzadıya bahsetmiyeceğim. Yalnız demek iste
rim ki, şu harekâtı milliye için ön ayak olanlardan 
biri Trabzon olduğu halde, sırf ciheti askeriyeyi şi
kâyet etti diye, böyle, yapılmaktadır. Ben bu kada
rını söylerim. Memleketin böyle dar bir zamanda 
yani Yunan polisleri Tfabzon'da bulunurken kıyam 
eden bu zevatın aleyhinde böyle haysiyet şiken bir 
şekilde muamele yapılırsa bunlara gömleklerinizi ve
riniz nasıl diyebiliriz? Söyliyeceğim bundan ibaret
tir. Yani en mühim mesele halkın ruhunu okşamak 
ve kendisini tenfir etmemektir. Yani en mühim me
sele halkın ruhunu okşamak ve halkı bize ısındır
maktır. Tevbih etmek değildir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Arkadaşlar; 
bendeniz burada her şeyden evvel hissiyattan ziya
de, akıl ve mantıka ehemmiyet verilmesini rica ede
rim. Bu pek aşikâr bir hakikattir. Lâkın unutmaya-
lımki bizim Meclisimiz ekseri ahvalde cümlemizin 
itirafatiyle de sabittir, ki hissiyata tabi ve mağlup 
oluyoruz. Biz mücadelemizin sonuna yaklaşıyoruz 
ve hiç bir şey kayıp etmemişizdir. Bundan sonra da 
bizimle olacak, bu muhakkaktır. Binaenaleyh bu gün 
yapacağımız tedbiri kemali sükûnetle düşünmeliyiz. 
Benim söylediğim şeyleri beğenmezseniz siz söylersi
niz. Sizin söylediğinizi beğenmezlerse o biri söy
ler ve mesele de halledilir. Ben bu mukaddemeyi 
yapmağa lüzum gördüm. Zira sizden sükûn rica ede
ceğim. Kemali sükûnetle birbirimizi dihliyelim, gü
rültü ile mesele halledilmez, arkadaşlar. 

Hatalı bir fikre nazarı dikkatinizi celbedeceğim. 
Deniyor, ki fazla teşkilât var, suiistimal var, Hükü
met felan kanunu tatbik edemiyor. Arkadaşlar bu bu 
gün söylenen söz değildir. 24 ay evvel Meclisin ilk 
teşekkül ettiği zaman tayin ve intihap ettiğiniz Vekil
ler bir masa ve bir hokka ile iş başına geçtiği za
man, bu mesele o vakit de söylenmiştir. Her şey yü
rüdü, yürüdü bugünkü teşkilât oldu. (Bravo sesleri) 
Bravo demekte acele buyurmayın. (Handeler) Ne 
için olmuştur, efendiler? Bir günde bağ yetiştirileme-
diği gibi, bir günde de milletin ruhu, idaresi değiş
mez. Onu siz yaptınız, Hükümet değil. Onu biz yap
tık, kabahati üzerimize almalıyız. Biz dünyada mev
cut Meclislerin, milletin en ziyade murakabe ve kont
rol icra eden bir Meclisiyiz. En ziyade kontrolü biz 
icra ettiğimiz halde, her gün Hükümet ile bir kilo 
metre mesafede olduğumuz halde bu akibete varmı
şızdır. Hakikat böyledir. Rusya'da Bolşevizim oldu. 
Lenin üç sene sonra ne diyor biliyor musunuz? Biz 
Bolşevizmi neden tatbik edemedik? Diyorlar ki biz 

225 — 



İ : 25 12 . 4 . 1338 C : ± 

başlıca üç sebepten dolayı tatbik edemedik. Birin
cisi; her şeyi yaparız demekliğimiz; ikincisi, cehil; 
üçüncüsü, sui istimalattır. Demek oluyor ki, milletin 
asırdide ruhu idaresi bir günde değişemez. Evet biz 
pek güzel dövüşürüz, mucizeler hakkederiz, askerî 
teşkilât yaparız. Fakat idaresinde, fende, tatbikatta, 
iktisadiyatta yaya kalırız. Elbette yaya kaldığımızı 
görüyoruz. Altı ay evvel neden-Maliye Vekili düşün
medi, İktisat Vekili neden düşünmedi ve biz ne için 
yapamadık? Mürakip olduğunuz halde neden yaptı-
ramadınız? İşin hakikati budur ve cevap da bundan 
ibarettir. Hissayat perver değil, hakikat perver olma
lı ve on göre davranmalıyız. Biz bu davayı şöyle de 
olsa, böyle de olsa, topal da yürüsek kazanacağız ve 
muh>alk!k;alk; ikazıanacağız. Fakat fcazandvkıtan sonDadır ıkıl 
bu milletin ruhu idaresi terbiye ile zamanla, iktisa
diyatı anlıyarak değişecektir. Bu, üç günde olmaz. 
Binaenaleyh kendi aczimizi bilelim. Siz Hükümeti 
Tahtie ederken bir kere önünüze ruznameyi alıp ba
kınız, aylardan beri ruznamenizde neler vardır. Niçin 
bitiremiyorsunuz? Sizi kim tahtie etsin. Binaenaleyh 
biz kendi kendimizi tahtie etmeliyiz. Bunlar hakikat
tir. Efendiler, ruhu idare iş yapmak, iş becerememek 
veyahut iş becermek bir günde olur, bir günde deği
şir meselelerden değildir. Biz fezailimizi de bilelim, 
kusurlarımızı da bilelim. Elbette kazanacağız. Lâkin 
bu davayı iki okka kuvvet ile kazanacakken beş okka 
kuvvet sarfediyorsak bu da bilemediğimizdendir. 
Ayıp değildir. Hariçteki düşmanlar ki, siz gayet iyi 
askersiniz, mucizeler halkediyorsunuz, fakat zannede
riz ve bize uzaktan öyle geliyor, ki siz iktisadiyatı 
bilmiyorsunuz. Bu bir hakikattir. Biz bu davaya baş
ladığımız zaman altı ayda veyahut beş senede bitire
ceğiz diye düşünseydik, ona göre her şeyi hazırlamış 
olsaydık, bu gün böyle değirmenin suyu kurumazdı. 
Kurumazdı ve Maliye Vekili böyle eli böğründe gel
mezdi. Çünkü yapamadık. Ne * onlar düşündüler ve 
ne de bizler. Arkadaşlar; şimdi bunları söylemekten 
maksadım hiç bir zaman izharı yeis değildir. Asla 
me'yüs değilim. Maksadım burası bir hakikat kür
süsü olduğu için, burada hakikati aklım erdiği kadar 
söylüyorum ve hiç bir kimse kanaatinden dolayı mua-
haze edilemez. (Çaresi ne sesleri) Çareye de gelece
ğim, sabır sizlik etmeyin. 

Çaresi meselesine gelince; arkadaşlar, burada bir 
mesele mevzuu bahistir, kji o da; bu memleketin da
hilinde mevcut olan para bizim idaremize kâfi mi
dir? Bir çok mütehassıslar diyorlar ki, gayri kâfidir. 
Bunu biz bir sene evvel, gelecek sene bir buçuk mil
yon lira kalacak diye düşünseydik çok iyi olurdu. 

Bunun için hariçten para celbi imkâmnı temin ede
lim. Bu gün yalnız bizim memlekette değil, her 
memlekette gayet kıymetli bir mata haline gelmiştir. 
Dün elimize tevdi edilen matbuat hulâsalarında Bel
çika Hükümetinden Türkiye Hükümeti 16 milyon 
frank istikraz etmek istemiş diye bir rivayet vardı, 
Belçika Hükümeti diyor ki, hariçten vaki olacak is-
tikrazatın bedeli bizim memleektlerdejı alınacak şey
lere hasredilmedikçe biz borç vermemeğe ahdetmişiz-
dir. O halde hariçten para getirmek gayet zordur. 
Dün biz bu işe başhyamadık. Bu gün için başlıyabili-
riz zannederim. Ne ile başlıyabiliriz? Mademki mü-
cahedei milliyemiz en kıymetli bir şeydir ve onun uğ
runda feda edilmiyecek bir şey yoktur. Binaenaleyh 
onun uğrunda bir maden, beş orman feda edebiliriz. 
Menteşe, Antakya, Bolu ormanları hakkında şimdiye 
kadar biz hava tarzında değil, elde program müspet 
şekilde hazırlanmış müşteri arayabilirdik ve zanne
diyorum ki muvaffakiyet imkânı vardır. Bu gün pet
rol kuyuları elde etmek için Amerikalılar milyonlar 
veriyorlar. Biz de şu şerait ile müşteri arıyoruz diye 
adam gönderip bunu temin edebilirdik. Büyük ser
mayedarlar, büyük şehirler nezdinde teşebbüsatta bu
lunabilirdik. Bu gün bu mesele geç kalmış ise de yi
ne yapmamız lâzımdır. Zira hariçten para getirmek 
imkânı yoktur. Çünkü istikraz yapmak imkânı ka
panmıştır ve bu lisanı resmî ile söylenmiştir. Benim 
düşündüğüm budur. 

Dahilde vergi meselesine gelince: Bendeniz üç me
sele tasavvur ediyorum. Birisi; bu müskirat meselesi; 
ikincisi, kafa vergisi diyeceğim bir vergi; üçüncüsü, 
müsekkafat vergisi. (Kafa vergisi nedir sadaları) Söy-
liyeceğim, müsaade buyurun da arz edeyim. 

Arkadaşlar; bu kürrenin üzerinde hiç bir kimse 
yokturki dünyada müskirat iyi bir şeydir desin 
Bunu aklı başında olan hiç bir kimse söyliyemez. 
Bahusus müslimanlar söyliyemezler. Lâkin arkadaş
lar, dün vaz ettiğiniz bir kanun, vicdanınıza müra
caat ediyorum, tatbik edilebilmiş midir? Bu tatbik 
edilememiştir. Bu bir hakikattir ve bu hakikati gör
mek lâzımdır. Efendiler, müskirat kanunu niçin tat
bik edilememiştir? Müskirat mücadelesi bir millete 
şeref verecek büyük bir mücadeledir. Lâkin bu mü
cadele kem alat ile olmaz. Kemaİat ile olabilir. Ni
hayet güç bir mücadeledir. Bu gün Amerika'nın bile 
bu mücadele de muvaffak olduğuna dair kati delâ-
il henüz yoktur. Bizden çok mütemeddin olan Fin
landiya gibi İskandinav, İsviçre memleketleri bile 
meni müskirata mücaseret edememişlerdir. Ne için? 
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Memleketlerini sevmedikleri için değil. Heaü/. tat
bik edilecek bir hale gelmediklerinden. Şu halde ma
demki maksat meni mazarrattır. (Gürültüler) 

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (Sivas) — Meni müs
kirattan bahsediIİyorsa bizim de söyliyeceğimiz. var
dır. 

REİS — Efendi hazretleri, söz söylediğiniz hati
bin hakkı kelamı vardır. Serbest söz söyleyebilirler. 
Kimseye taarruz etmiyor. Kanunun aleyhinde söz 
söylemekte serbesttir. 

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (Sivas) — Ben de 
söyliyeceğim. 

REtS — Siz sarfınazar ettiniz. Hatibin kürsüde 
hakkı kelamı vardır. Bunu kimse menedemez. 

ALÎ RİZA EFENDİ (Amasya) — Burası islâm 
Meclisidir, beyefendi. Burada bu söylenemez. Ne 
için seviniyorsunuz? 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — Mazaraatı 
men etmek için iki tarik vardır. Birisi meni zecret-
mek, birisi de ağır vergi usulini koymaktır. Bunu her 
halde... (Gürültüler) Mademki bu, memlekette kanun 
ile men edilemiyeceğini ispat ediyor. Bunu ağır ver
gi usuliyle men etmek her.zaman elimizdedir. Arka
daşlar; meni müskirattan asıl maksat olan köylüyü 
himaye etmektir. Bu memleketin tebeai asliyesi olan 
köylüyü himaye etmektir. (Gürültüler) Asıl şehir hal
kı esbabı sefahet... (Ayak patırdıları) Zaaftjr, acizdir. 
Gelir burada söylersiniz, ispat edersiniz, mantık var
dır burada. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Allah is
pat etmiştir. Söz yok. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — Allahm ispat 
ettiğini ben de senin kadar bilirim. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Allahın 
sözü üzerinde söz yoktur, istihza olamaz. 

İSMAİL SUPHt BEY (Devamla) — Peki efen
dim, alt tarafını söyliyeceğim efendim. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Reis Bey, sö
zünü geri alsın. Bu Meclis hiç bir zaman âciz değil
dir. Bu Meclisin aczini ispat edemez. Geri alınız sö
zünüzü. Siz değiiisiın;!z, sade dünyada hat'b. O sözü
nüzü geri alınız, teessüf ederim. 

TSMAİL SUPHt BEY (Devamla) — Sözümü ge
riye aldım. (Geri aldı sesleri) Müsaade buyurun yan

lış anlaşılmasın sözüm. Hem halkın sıhhatini muha
faza etmek, hem de bizim elimize nakit vasıtası geçir
mek istiyorum. Ne için bunda hiddet ediyorsunuz? 

Sonra, arz ettim ki bir kafa vergisi meselesi, de
dim. Ondan bahsedeceğim efendim. Eğer münasip 
görülürse bu memlekette köylüye şâmil olmamak ve 
yalnız şehir halkına mahsus olmak üzere, bir kafa 
vergisini ihdas edebilirsiniz. (Gürültüler) Yani ade
di nüfus vergisi. Nüfus başına iki lira, üç lira alır
sınız. Kafa kâğıdı yok mu? Bu demek. (Gürültüler) 
Efendiler, ne için sinirleniyorsunuz? Ben sizden rica 
ettim, ki sükûnla dinleyiniz. Niçin dinlemiyorsunuz? 
Eğer fikirleriniz bana uymuyorsa bile beni dinleyi-
leyiniz. 

Üçüncüsü: Bu memlekette bir Müsekkafat vergi
si vardır. Mühimdir, istanbul'da tatbik edilmeye baş
lanmıştır. Bunu da tatbik ediniz. Bundan da 4 - 5 mil
yon çıkar. Benim hatırıma gelen şeyler bunlardır. Ka
bul buyurursanız fikirlerimi hulâsa edeyim. 

Bir kere hariçten para celbi imkânı yoktur. Bu
nun için dahilde vergi almak. Fakat köylüyü ezme
mek şartiyle. Şehirlilerden ve sefihlerden vergi alın
masını teklif ediyorum. Ben köylünün sırtındaki göm
leğini almaktan ise erbabı sefahetten vergi alınmasını 
tercih ederim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, varidat bulmak hususunda gösterilen yol
lardan birisi de Men'i Müskirat kanununun ref'i ola
rak gösteriliyor. Her hatip bunu takip ediyor. Eğer 
bu mesele Müskirat kanununa kalmış ise, en sonra
ya bırakalım. Yani bu mesele en sonraya kalsın. 
Eğer onunla mevcudiyetimiz kurtuluyorsa onun üze
rine ayrıca müzakere açalım. Vergi varidatı bulacak 
hatiplerden çok rica ederim. Bunu artık tekrar et
mesinler. Yani malum oldu, muayyen oldu. Yani bu 
MecJisi, bu milleti müskirat resmiyle geçinir bir de
receye indirdik. Rica ederim. Adeta ondan başka bir 
çare yokmuş. Bu müskirat meselesi 99 ncu dereceye 
kalsın. Artık en sonraya müzakere edilsin. Eğer kur
tulmak çaremiz buna kalmış ise, onu sonra düşüne
lim. Zararı yoktur. Bu mesele tekerrür etmesin. Bu
nu hariçten duyanlarda, bu millet artık müskirat ver
gisiyle geçiniyormuş diyecekler ve bu, Meclis ile ka
bili tevfik olamaz. 

REİS — 15 dakika teneffüs için celseyi tatil edi
yorum. 

• < » • < • • • 
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İKİNCİ CELSE 

REİS : Reisi Sani Rauf Beyefendi 

Kâtip : Hakkı Bay (Van) 

REİS — Efendim, celse küşad edildi. Söz Hasan 
Fehmi Beyin. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Reis Bey, 
bendeniz usul hakkında arzedeceğirn. 

Efendim, bendeniz dün Maliye Vekili Hasan Be
yin izahatından, 'kendi tarzı telakkime göre, anladı
ğın bir netice vaPsa, o da; iki sene zarfında Heyeti 
Vekileden teklif halinde Meclise gelib-te küsmen en
cümenlerden çıkıp Heyeti Umumiyede henüz süratle 
irttacını tecil edilmiş olan tekliflerin kanun halini al
ması uzun zamana muhtaç ise, umumi bir müzakere 
ile, umumi bir karar halinde gelip Meclisten bunlar 
hakkında müsaade almaktır. Fakat görüyorum ki 
Meclis bu çığırdan çıkmıştır. Henüz hiç mevzubahis 
atmayan ve Heyeti Vekileye hiç teklif halinde gel-
miyen ve hiç bir ankadaş tarafından dahi tadilname 
verilmiyen birtalkım hali maliyi ıslah etmek ve para 
bulmak suretiyle bir çok şeyler mevzubahis olmuştur. 
Tenkidatın, teşkilata müteallik mütaleaStın kısmi kül
lisi varit olmakla beraiber, malumu âliniz elimizde bir 
bütçe vardır. Bütçe ile beraber bunlardan mümkün 
olan tadilatı yapmak zaten vazifemizdir. Zaten tadil-
namesi mevcut olmayan ve Heyeti Vekileden teiklif 
halinde gelmiyen ve daima Meclisimizi sinirlendiren 
müskirat kanunundan da bahsetmiye lüzum yoktur. 
Çünki ortada bir mevzu yoktur. Teklif yoktur kanunu 
men edelim diye. Bu hususta bundan mali noktadan 
istifade düşünen arkadaşlar varsa alelusul bir teiklif i 
kanuni yaparlar ve Meclise gönderirler. Meclis kabul 
eder veya reddeder. Bu ayrı meselledir. Şimdi hali mâ
liyi ıslah için mevcut kanunlardan hangilerini kabul 
edebiliriz? Bunların üzerine müzakeremizi hasreder-
dersek, zannediyorum ki, az manda faydalı bir iş gör
müş oluruz. Bu kanun ve bu teklifler nedir? Bunların 
hangisini Heyeti Vekile istiyor? Bir kere bunlara dair 
vazıh izahat versinler. Bize verdikleri teiklif atın listesi-
n bize göstersinler. Nedir? Bunların hangisi encümen
den çıkmıştır? Hatta bendenizin hatırımda kaldığına 
göre bir kaç tanesi Meclisin ruznamesine girmiş 
Zannederim ki, tehir edilmiş. Mesela Bedeli nakdi ka
nunu. Biliyorsunuz heyeti umumiyesi kabul edilmiş ve 
bir kaç maddesi kabul edildikten sonra, Meclisteki 
asabiyeti bir kaç gün durdurmak mümkün olmadı

ğımdan, bizzarur müzakeresi tehir edilmiştir. Meselâ, 
birtakım ticaret, vergiye mütaallik kanunlar ithalattan, 
ihracattan yüzde bir resim alm% suretiyle bir teklif 
gdlmişti. Heyeti Celileniz onüh heyeti umumiyesin ka
bul etmişti. Fakat şekil itibariyle yalnız İthalattan mü
sait olabilir. İhracattan hiç müsait olamaz. Bunlar 
şekle ait mesaildir. Binaenaleyh bunlardan hangisini 
tesbit edip hangilerini heyet umumiyesini tasvib ede
rek müzakeresini intaç etmek mümkün olduğunu mü
zakere edersek zannederim ki, faydalı bir netice elde 
edilmiş olur. 

Ziynet eşyasından bahsedildiği için iki kelime ile 
arzedeyim. Ziynet eşyası kanunu tatbik edilmedi, edi
lemedi. Bendeniz de bunu, muterifim. Fakat efendiler, 
zannetmeyin ki ziynet eşyası kanunu memlekette tat
bik edilmemesi tasavvur buyurduğunuz gibi memle
kette öyle büyük bir yekûn teşkil etmiş değildir. 

REİS — Efendim, usul hakkımda 'söz aldınız. Usul 
hakkında söyleyiniz. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bu noktaya 
cevap vereyim. Gerçi usul hakkında söz aldım. Fakat 
ikmal edeyim. 

REİS — Efendim, iki kelime ile ikmal etmesine 
müsaade ediyor musunuz? (Hay hay) 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Olsa olsa 
(B) cetvelindeki 3 misli gümrük resmindeki ahkâma 
tabi tutalım diyebiliriz. Fakat efendiler, kaçakçılığı 
gümrüklerin heyeti umurniyesinde arayınız. Gümrük
lerin teşkilatı muntazam değildir ve olamaz. Bir kere 
şunu arzedeyim ki denize hâkim olmadıkça, denizde 
inzibatı ganbotlarla temin etmedikçe gümrüklere ta
mamen hakim olmak imkânsızdır. Dahilde, yani kara
daki muamelemizde gümrükler esais olarak bir İslaha 
muhtaçtır. Kaçak olarak gelen yalnız ziynet eşyasfdır. 
Esasen gümrük resmine tabi olan eşyanın kısmı aza
mı da gümrüksüz olarak geliyor. Bu umumi teşkilat
taki fenalıktır. Sonra şunu ilâve edeyim ki ziynet eş
yası diye dükkânlarda gördüğünüz şeyler, eşyayı 
memnuadan değildir. Biliyorsunuz ki ipekli kısımlar 
memnudur. Fakat geliyor, sonra kolonyadan bahse

diliyor. Kolonya resme tabidir. Fakat memnu değil
dir. 
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YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Ne kadar bir 
resimdir? 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Resim ağır
dır efendim. Memnulyet olmadığını izah için soyu
yorum. Fakat bundan (D) cetvelini (B) cetvelindeki 
ahkâma tabi tutmakla, zannetmeyiniztki, çek bir şey 
kazanacaksınız. 50 bin lira, 100 bin lira bu günkü in
zibatta şey edilmelidir. 

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Biz de usulü 
müzakere hakkında söz alıpta cevap verebilir miyiz? 

REİS — Efendim, Heyeti Umumiyenin muvafa
katiyle söylüyor. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Beyefendi, 
bendemiz sıra ile de söz atlıp söyleyebilirdim. Bendeniz 
esas itibariyle bunun ciheti malisini arzediyoruım. Di
yorum ki mademki (S) cetvelinde bir mahzur yoktur. 
Fakat bunu böyle yapmakla beraber, gümrüklerimizi 
tanzim ve ısladı esaslı suretle inzibat altına almazsa
nız, gümrüklere tabi olan emvali umumiye dahi kaça'k 
olarak memlekete giriyor. Bu hususta nazarı dikkati 
âtinizi oelbediyorum. İşinize gelmiyor mu Yahya Ga-
lib Beyefendi? 

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Efendim, be
nim maksadım o değildir. Hükümet bakmalı. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Has üne uh
desinde bulunan emlakin bir de emlalki metrukenin 
bey ve furubu hakkımda istifade edilecek fevaidi mâli 
vardır. Bunlardan bu gün için memleket istifade ede
bilir. Bu kanunu da bundan evvel Heyeti Celilenize 
yine bir hafi celsede arzetaiştim. Bunu da yine sü
ratle in'taç edelim. Maliyeye salahiyet verelim. Bu 
emlâktan mümkün olanları mübadele etsinler. Bu gün
den daha ziyade memleketin paraya ihtiyacı günü 
olamaz. Bunların 50 sene sonra projesi çıkarsa o za
man öderiz. Efendiler, o günleri düşünmeyiniz. Hü
lâsa: Maruzatım mevcut kanunların heyeti um um iyesi 
itibariyle hangilerini kabul edebiliriz, hangilerini ede
meyiz. Bu esas dahilinde müzakere edersek bir netice
ye vasıl oluruz. 

REİS — Efendim, Hasan Fehmi Beyefendinin 
Heyeti Âl'iyenize teklifinin hulasası; zannediyorum, 
Hükümet musibet olarak ne talep ediyorsa Heyeti 
Âliyeni'ze arzetsin. Onun kabili icra olup olmadığına 
dair müzakere edelim. .(Muvafık muvafık sesleri) 
Aynı zamanda vaziyeti maliye hakkında söz almış 
26 arkadaşımız vardır. Binaenaleyh şimdi heyeti âli-
yenizin reyine vazedeceğim. Evvela Maliye Vekili 
Beyefendi noktai nazarımı söylesin, yoksa vaziyeti 
maliye üzerine söz olan arkadaşlarımız mı söylesin. 

BASRİ BEY (Karesi) — Bu teklifin aksini söyli-
yeceğim. Müsaade buyurunuz. 

REÎS — Efendim, bunu reye koyacağım. Kabul 
edilmezse o zaman söylersiniz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bendeniz de usul 
hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti mevzu bahis de
ğildir. Ancak bu şekilde mi, yoksa başka şekilde mi 
müzakerenin devamı muvafıktır? Eğer müzakerenin 
kifayeti olsaydı, o zaman mesele başka türlü olurdu. 

ABDÜLGAFFUR EFENDİ (Karesi) — Diğer ar
kadaşlar da mülakatta bulunmak istiyorlar. Müsaade 
buyurursanız onları dinliydim. 

REİS — Efendim, işte onu reye koyacağım. Ma
liye Vekili Hasan Bey beyanaitta bulunup bilahare 
azayı kiramın sözlerine devam etmesini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... (Maliye Vekili Hasan Bey 
sadaları) Ekseriyetle Maliye Vekili Hasan Beyin söz 
söylemesi kabul edildi. 

HASAN BEY MALİYE VEKtLİ (Trabzon) — 
Efendim, ahvali maliye hakkında dünkü maruzatım 
üzerine rüfekayı mubteremenin vaki olan beyanatın
dan, bendeniz kendi hesabıma lâzım gelen istifadeyi 
temin ettim. Hükümete karşı şimdiye kadar vaki olan 
tenkidatta haklı noktalar vardır. Haksız noktalar da 
vardır. Bu Heyeti Celilenizin malumu. Şimdiye kadar 
yapılamamış, yapılmak imkânı olduğu halde ihmal 
edilmiş neler varsa bunları izah buyurun; vazifemiz
dir, yapalım efendim, ihtimalki yapamadığımız bazı 
şeyler varsa yapmamaktan değil, belki birtakım ahval
den mütevellit olabilir. 

Bendenizin maruzatım şundan ibaretti: Senenin ilk 
parasız devrindeyiz. Ordumuzun ihtiyacatı diğer za
manlardaki, yani geçen senelerdeki ihtiyacat ile kıyas 
kabul etmiyecek derecede büyümüştür. Sonra; hali 
hazırda kabili tahsil olan varidatımız, cibayetimiz 
maatteessüf azalmıştır. Esbabı tenakusu da dün arzet-
tim. Az çok varidatlı aylarımıza kavuşmak, kavuşun
caya kadar muvakkaten karşılamak ve belki yarin -t./ 
herakatı askeriye başlamak ihtimali karşısındayız. 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Yalandır. 

HASAN BEY (Devamla) — Hükümetin ağzından 
veı saîahiyeftar olan makamdan, onu yakında din
lersiniz efendim. Belki her zamandan ziyade daha sıkı 
vaziyetlerimiz olacak. Şu girdiğimiz sıkı devirde kud
ret maliyeye ihtiyacımız var ve bunun için de lâakal 
5-10 milyon lira bulmak mecburiyetindeyiz. 
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Bendenizin düşündüğüm, müstacel tedabir olmak 
üzere, Heyeti Celilenizden şunu istiyorum. Şimdiye 
kadar varidatı cedide ve münzammaye müteallik ola
rak teklif edilmiş olan kanun layihalarının Muvaze
neli Maliye Encümeninde bilmüzaikere müştareken ka
bul edilecek olanlarının berayı tastik Heyeti Celile-
nize şevkiyle beraber, mutabık kaldığımız kesimlerin 
tatbikine derhal başlamak. 

İşte bunun için mezuniyet istiyoruz. Lâ ve neam. 
Heyeti Celilenize aittir. Bendeniz ikmal ettim. 

ŞEVKİ BEY (içel) )— Meclisten geçmedikçe ol
maz? 

HASAN BEY (Devamla) — bunların kısmı aza
mi Heyetli Ummmiyenin ruznamesindedir. Ticarete, 
vergilere ve emlaike vesaireye ait olanı var. İstihlâk 
resmi var. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Bedeli nak-
ti?... 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır, bedeli nakdi 
dahil değdldir. Ben buna dair bir şey söyiiyemem. Bu 
hususta söz ciheti askeriyenin, Erkânı Harbiyenin ve 
Başkumandanındır. Eğer bir mahzuru askeri görmez
lerse, herhalde bedeli naklinin tatbikinden de ehem 
miyetli fcür varidat temim edilebilir. Şimdi bizim iste
diğimiz bilvasıta veya bilâvasıta olmak üzere birçok 
layihalarımız vardır. Bunların bir kısmının encümen-
lerce müzakeresi' ikmal ve esasları tespit edilmiş ve 
ruznamsye daimi edilmiştir. Bir kısmı da Kavanini 
Maliye Encümenimden geçmiş, Muvazenesi Maliye En
cümeninden geçmiş, Muvazenei Maliye Encümenin
den geçmek üzere bulunmuştur. İşte bu kanunların 
berayı ta'sdik Hey.eti Celilenize arzı ile beraber, Mü-
vazenei Maliye Encümeniyle bir defa daha müzake
reden ve mutabık; kaldıktan sonra, derhal mevkii tat-
bika vaz'ı için, geçen sene muafiyeti A-.ikeriye vergi -
sinde yaptığımız gibi ve yapılmasına salahiyet verdi
ğiniz gibi, bize bunlar için de salâhiyet vermenindir. 

Sonra biz Ziraat Banka'siyle uzun uzadıya görüş
tük ve bu babta bir lâyihai kanuniye daha takdim et
tim. Kendisinin müfit bir surette istimal edemediği 

(Haıyır hayır sadaları) müsaade buyurun, eliniz
den almadım ya. Kabul edip etmemek elinizde 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Bey noktai na
zarını heyete arzediyor. Teklif ettiği kanunu kabul 
ettirmek için İsrar etmiyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Muayyen bir güm
rük varidatıyle tesviye edilmek ve yüzde 8 faiz veril
mek üzere - mesela filan mahallin gümrüğü Ziraat 

Bankasına tahsis edilmek üzere - hesabı cari suretinde 
500 bin liraya kadar bir avans almak istiyoruz ve 
buna da İktisat Vekâletinin muvafakati vardır. Güm
rükteki tahsilat doğrudan doğruya oraya gelecefk, he
sabımıza geçecek. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — İstediğiniz altın 
para mı? 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır efendim, kâ
ğıt para. 500 bin lira istiyoruz. 

Sonra efendim, Emvali metrukenin ve mümkinse 
emveliemiriyyenin, Emvali metrukenin eshabı na
mına furuhtu ve yahut idaresi hakkında bir lâyihai 
kanuniyyemiz daha vardır ki, Adliye Encümeninden 
geçmiş, ruznameye alınmış, ahiren Müvazenei Maliye 
Ensümenine havale edilmiştir. O kanunun da mevki 
tatbika konmasını istioyruz. 

Sonra Ziynet eşyasının men'i duhulü hakkındaki 
kanunun külliyat ve sair muzır olan eşyaya ait ah
kâmı baki kalmak üzere, ahkâmı sairesinin, yani 
memnuiyete rağmen memlekete girmekte ısrar eden 
ve memlekette onları almakta İsrar eden ve tedariki 
çeresine bezü mesai edilen eşyaya ait ahkâmının 
1338 senesi nihayetine kadar tehiri rneriyyeUni isti
yorum. 

Sonra Gümrük kaçakçılığı.. Efendiler elimizdeki 
vesaitin noksanlığından, ademi kifayesinden dolayı 
hakkile muhafaza edemiyoruz Gümrüklerimizin hu
dudu büyüdü. Mersin'den İrana kadar büyük bir 
hudut karşısındayız. Bu hududu kesecek ordular is
ter, masraf ister, teşkilât ister. Bu da zamana ve 
paraya mütevakkıf. Noksanii vesait içerisinde bulu
nuyoruz. Ted'abiri zecriye ve kanuniyye ile Güm
rük kaçakçılığını men etmek mecburiyetindeyiz. Ka
nunun kuvvei teyidiyesi bu eşya tutulduğu zaman sa
hibinin ağır bir cezaya rnahkûmiyyetidir. Halbuki 
bu kâfi gelmiyor efendiler. Bunun için biz gümrük 
kaçakçılığının hiyaneti vataniye ceraiminden addedile
rek, mütecasirlerinin İstiklâl Mahkemesine şevkini 
lâzım görüyoruz. Bundan maksadımız Gümrük ka
çakçılığının haddi azamide tahdididir. Başka bir şe
kil teklif ederseniz, onu da kabul ederiz. Yani az 
zaman zarfında az çok vaziyeti maliyemizin salahına 
medar olacak varidat bulabilmek için bendenizin dü
şündüğüm esasat bundan ibarettir ve bu hususa He
yeti Vekile arkadaşlarımız da iştirak etmektedir. He
yeti Celilenize teklif ediyorum. Sadır olacak karar 
mucibince hareket etmek vardır. Onu ifa ederiz. 

RAGIP BEY (Amasya) — Bunlara mukabil, bu 
varidatı tezyid etmemize mukabil acaba, Heyeti Ve-
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kilece kadrolarda bir tenkihat icrası düşünülmüş-
müdür? 

HASAN BEY (Devamla) — Beyefendi, siz o 
vakit burada yoktunuz. Senei cedidenin hululünden 
evvel yine burada hali mâli mevzu bahis oldu. O za
man Heyeti Celilenizin başını ağrıtacak kadar vazi
yeti maliye hakkında arzı malumat ettim ve buna 
bütün Heyett Celileyi şahit olarak gösterebilirim. Teş
kilatın esask bir surette tadili için Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucibince yapılması lâzım şeyler vardır, ki 
bunları yapmak lüzumuna bendeniz hepinizden zi
yade kaniim ve buna teşebbüs etmişizdir. Matlup 
olan teşkilâtı tesis için teşkilatı mülkiyeden başlaya
rak, usulü idaremizde bir çok tebeddülat icra ede
rek, çünki memurların adedinden tasarruf kabil olma
dığını takdir buyurursunuz. Geçen sene kadro encü
menlerinin tesbit ettiği kadrolar bu gün bizim teklif 
ettiğimiz kadrolardan yüzde 20 fazladır. Demek ki, 
kadro encümenlerinin arzu edilen neticeyi vereme
mesi, şekli idare ve muamelatı resmiyye değiştirilme
dikçe, memurin adedinde esaslı tasarruf yapılamama
sından mütevellitdir. Binaenaleyh, evvel emirde şekli 
idareyi değiştirmek lâzımdır ve bunun için de hepimiz 
çalışıyoruz. Bendeniz de, bütün arkadaşlarım da ri
ca ediyorum ki, bir an evvel bunu çıkaralım. Her 
halde şekli ıslah etmek ıztırarındayız. Buna dair 
Mürafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri... 

SALİH EFENDİ 'Erzurum) — Efendim, bende
niz Hasan Beyefendiye şunu anlatmak isterim, ki bu 
gümrük kaçakçılığını sahilde kayıklar filan yapıyor, 
zannetmesinler. Bu meseleye ahzü ita ile meşgul 
olan zevat vakıf olmuşlardır. Fakat hal dolayısile 
bunun her safhasını anlatmak lâzımdır. Hırsızlık 
gümrüklerdedir. Gümrükten başka... 

REİS — Sual mi soruyorsunuz, yoksa mütalaat 
mı serdediyorsunuz? 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Sualdir, bunun 
İslahını istiyorum. 

HASAN BEY (Devamla) — Bendeniz de sui is
timal olmadığını iddia edecek değilim. Sui istimal 
maalesef zaruretten, seviyei ahlakinin noksanisinden 
ve saireden münbais bir haldir ve bu her memle
kette mevcuttur. Bu fezayih yalınız bizim memle
kete münhasır değildir. Her memlekette bunun filen 
emsalini görmüşüzdür. Bizde vesait noksanlığının 
da buna tesiri vardır. Hatta eşyayı askeriye müte
ahhitlerinin getirdikleri eşya içerisinde, Hilalıahmer 
eşyayı içerisinde de kaçak eşya mevcut olduğunu is
tihbar etmiştim. Ben Paşa Hazretlerinden rica ettim. 

Müsaade ettiler. Gümrük idarelerine tebliğâat icra 
ettim. Gerek Hilalıahmere ait olsun, gerek doğru
dan doğruya eşyayı askeriye olsun hepismin muaye
neye tabi tutulmasını yazdır. Fakat şunu da arzede-
yim ki, motor ve sair vesaitle sahillerde kaçakçılık 
eksik değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BE\ (Trabzon) — Sahil kaçakçı
lığının men'i için ordulara lüzum vardır buyurdunuz. 

HASAN BEY (Devamla) — Sahil kaçakçılığının 
değil; Cenup hudutlarının. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Sahil kaçakçı
lığının men'i için iki seneden beri Düyunu umumiye 
ile müştereken bir şey yapılacaktı. Neden yapılma
dı? Ve niçin yapılmayor? 

HASAN BEY (Devamla) — Tebligat icra ettik 
efendim. Motor araştırıyoruz. 

MUHİDDİN BAHA BEY (Bursa) — Beyefendi, 
işitiyoruz ki Nuri Bey namındaki bir zate bir milyon 
lira verilerek Avrupaya gönderilmiş. 

HASAN BEY (Devamla) — Dün o soruldu ve 
cevab verildi efendim. 

MUHİDDİN BAHA BEY (Bursa) — Bir zate 
de 500 bin lira verilmiş, İtalyaya gönderilmiş, o da 
soruldu mu efendim? 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır efendim, 
İtalya'da böyle bir adamımız yoktur ve kimseye 500 
lira verilmemiştir. Yalınız (Cami Beye diyorlar ses
leri) Cami Beyde olan muameleler bitmiştir. Fakat 
kendisi henüz buraya gelmediği için kendisile bir he
sap yapamadık. Aldıkları paralara dair geldikleri 
vakit da bir hesap yaparız. 

H A d AHMET EFENDİ (Muş) — Efendim, 
Müdafaai Milliye teşkilatı pek geniş ve pek vasidir. 
Bunun için Müdafaai Milliye teşkilatının velev bir 
dereceye kadar olsun tahfifini düşündünüz mü? 

HASAN BEY (Devamla) — Bendeniz dün de 
arzettim. Mümkün derecede tasarruf için Kâzım Pa
şaya, teşriflerinden beri, her gün müracaat ediyorum. 
Paşa Hazretleri Vekâlete tayin buyuruldukları za
mandan beri ehemmiyetli bir surette tasarrufat yap
tığını, bir çok şeyleri ilga ettiğini; adedini eksilttiğini 
söylediler. Arzu buyurulursa kendisi de bu hususta 
izahat verirler efendim. 

YU3UF ZİYA BEY (Bitlis) — Tekliflerinizin 
kabulü halinde teaiyatın muntazaman icra, buhranın 
izalesini temin buyurabilecek misiniz? 

HASAN BEY (Devamla) — Şimdi efendim; ben
deniz yekûn itibarile ne kadar paraya ihtiyacım ol
duğunu söyledim. Elimde mevcut varidat mikdarmı 
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da ortaya koydum. Tekliflerimle istediğim paranın 
yekûn ihtiyacımıza tekabül ettiğini iddia etmedim ve 
tercihan her şeyden akdem orduyu, ordunun iaşesini, 
maaşını tercih etmek zaruretindeyiz. Buraya sarfiyat 
icra edeceğim. Arzu buyurursanız kontrol edersiniz. 
Merkezden, gerek diğer mal sandıklarından şimdiye 
kadar gönderilen paranın hangi nevi masarife ekse
riyeti azimesinin, yüzde doksanının tahsis edildiğini 
bilfiil görüp kontrol edebilirsiniz ki, en hayati, en 
esas masarifi umumiyemize sarfetmişimdir. Yapaca
ğım budur efendim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Şu hakle tekli
finiz buhranı izale etmiş olmuyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Heyeti Celilenizle 
tadabiri taliye için vakit oldukça görüşürüz. Hepi-
sini birden yapmaklığın imkânı yoktur. Yani yapıl
ması imkân tahtında olan şeyleri aramak ve Heyeti 
Celilenize arzetmek vazifemizdir. Heyeti Celileniz-
de resen düşünebilir. Bir kanun yapar da bize vere
bilir. Bu şekil de vardır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Kozan) — Teklif 
ettikleri kabul edilirse ne kadar varidat temin edecek
tir, ne kadar para elimize geçiyor? 

HASAN BEY (Devamla) — Tahminatıma göre 
10 milyon liradır. Bu kanunlar ve sair tedabirden 
elimize 10 milyon lira geçince vaziyeti maliyemizde 
külli salah hasıl olacaktır. Yalınız tahminatı ihlal 
edecek ahvali fevkalade zuhur etmesin? 

ALİ RİZA BEY (Kars) — Beyefendi her vakit 
burada söylediğiniz Anadolunun yegâne varidat men-
baı olan ağnam ve aşardır. Bunun artırılması için 
Vekâlet bir şey düşünmüş müdür. Efendim? Düşün
memiş ise şimdiden sonra verilmiş olan kanunların 
tatbikinde muvaffakiyet göreceğinize kani misiniz? 
Buna dair Maliye memurlarımızdan aldığınız bir şey 
var mıdır ki, bu kanunları tatbik edebileceksiniz ve 
muvaffak olacaksınız? 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, şimdiye 
kadar aşarın ağırlığından, erbabı ziraate ne kadar bir 
külfet tahmil edildiğinden, bahsedildiği ve biz de o 
kanaatde olduğumuz için aşarın tezyidini düşünmedik. 
Ağnam için dahi aynı mutalea vardır. Binaenaleyh 
ağnam ile aşarın tezyidi için yeni bir teklifde bulun
madık. 

ALİ RİZA BEY (Kars) — Maruzatım yanlış 
anlaşıldı efendim. Yani aşarın terekki ettirilmesi için 
ahaliye Maliye bir yardım etmiş midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Arzedeyim efendim. 
Aşar hasılatının çoğalması, evvel beevvel zeriyatın ço-

I ğalması, sonra feyiz ve bereketin derecesine tabidir. 
I Bir çok mahallerde erbabı ziraat tohumluğa muh-
I taçtır ve tohumluk için iktisat bütçesine ve bu sene 
I fevkalade olarak Maliye bütçesine biraz para koy-
I muşsunuz. Şunu itiraf etmek mecburiyetindeyim. 
1 Masarifi mübremei askeriyyenin teessüsü, onlara arzu 
I edildiği nisbette yardım etmeye müsait olmamıştır. 
I Elimizden geldiği kadar yapabildik. Fakat tamamen 
I yapdığımızı iddia edecek bir mevkide değilim efen

dim. 
I ALİ RİZA BEY (Kars) — Tatbik edilebilecek 
j mi bu kanunlar? 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, kabiliyeti 
I tatbikiyyesi olmayacak bir teklifi, tabiidir ki, imzam 
i altında Heyeti Celilenize arzetmek istemem. Tahmi-

natımda aldanabilirim. Fakat filiyataa aklımın ve 
derecei nüfuzumun kifayet etmiyeceği bir takım es-

I bab ve avamilin tahminatımın fena olduğunu gostere-
I bilir ve aldanabilirim. Yüzde yetmiş tahakkuk eder

de yüzde 30 tahakkuk itmiyebilir. Bunların hepisi 
I ihtimal dahilindedir. Fakat bu kanunların hepisi 

semere verir, bunu temin edebilirim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Kısa bir 
I sual sormak isterim. Demin Muhiddin Baha Beyin 

sormak istediği Nuri Bey muamması... Dün buyur-
I dunuz, ki öte beri aldı, göndermesi müşkil. Bendeniz 
I de soruyorum, bu eşyayı satıpta 2 - 300 bin lira 
I zararı Heyeti Celile kabul eder. O bir milyonu 
I 6 - 700 bin lira olarak buraya getirebilir misiniz? 

400 milyon lira benden caba... 
HASAN BEY (Devamla) — O eşyanın buraya 

getirilmesi ümidi bizde kalmadığı gün yapılacak mu-
I amele sizin buyurduğunuzdan başka bir şey değildir. 

I HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Muhak-
] kaktır. 
I HASAN BEY (Devamla) — Eğer ciheti askeriye 

bu eşyayı getirmek ümidini kaybetmişse. 
OSMAN BEY (Kayseri) — Eşya alınmamış. 
HASAN BEY (Devamla) — Alınmış efendim. 

Bize gelen malumata göre eşya alınmıştır. Mahallin-
J de satmak, yapacağımız teşebbüslerin zaruri olanıdır 
I ve bunu yapacağız, müsaadenizle zarar edeceğiz. O 

başka. 
REİS — Efendim, Maliye Vekili Beyin beyana

tını isma buyurdunuz. Söz alan arkadaşlarımız da 
I vardır. Müzakerenin kifayetine dair takrirler de var-
I dır (Hayır sadaları) Evvelâ müzakerenin kifaye-
I tini kabul buyuruyorsanız lütfen ellerinizi kaldırınız. 
I Müzakerenin kifayeti kabul edilmemiştir. 
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Şu halde müzakereye devam kabul edildiğine na
zaran söz Erzincan Mebusu Fevzi Efendinindir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Bendeniz bu mesele hakkında söz söyliye-
ceğim. Başka bir mesele hakkında değil efendim. Ba
na teferruatı lâzım değil efendim, onu bilmem. Yal
nız Avrupa'da bulunduğum zaman bir takım samimî 
dostlarımız bu meseleyi bendenize sual ettiler ve de
diler ki; bir harp olacak. Sizin tefevvuku askerinizi 
biliyoruz. Fakat kuvvei maliyeniz ne haldedir? Ben 
tabiî cümlesine karşı dedim ki, ordumuz kanaatkar
dır. Yeni sene de girmiştir. Yani vergilerin tahsili za
manı gelmiştir. Onun için o cihetten korkumuz yok
tur. «O halde emin oluruz,) dediler. Yani mesele ga
yet ehemmiyetli bir devirdeyiz. Nemiz varsa bu sıra
da sarf etmek lâzım geliyor. Yani Sakarya Muhare
besi zamanında ben şöyle yaptım, böyle yaptım di
ye bununla iftihar ediyorsak, bugün de aynı vazife 
karşısındayız. Bunu arz etmek bendenizin vazifem
dir. 

OSMAN FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Riyaset 
gayet kısa söylemekliğimi tavsiye ediyor. Bendeniz de 
o mesleki ihtiyar ediyorum. Bir kaç kelime ile, tadat 
kabilinden, heyeti celilenize arz edeceğim. Çünkü 
benden evvel söz söyliyen Hüseyin Avni Bey Ali 
Şükrü Bey vesair rüfeka söylenecek sözleri söyledi
ler zannederim. Maziye ait arz etmiyeceğim. 

Şimdi bugün bir varidat bulmak : Müsaadenizle 
şunu arz edebilirim. Fakat şimdi istifade etmek müm
kün müdür, değil midir? Burasını ben bilmem. Dev-
rei ulada; Tercan'da bir petrol madeni var. Buna ta
lip olanlar peşin, bir çok altın veriyordu o vakit. Be
nim bir refikim de fakiri de tavsit ediyorlardı. Sonra 
olmadı, kaldı bu mesele. Acaba şimdi bu mümkün 
müdür ki, bu gibi bir sermayemizi şimdi biraz ehven 
olarak taliplerine, yani müteahhitlerine vererek biraz 
para alalım ve bunu misal olarak arz ediyorum. Bi
rincisi bu. (Kaç kuruş veriyorlardı sadası.) 

İkincisi; gerçi ordu ve kumandanlarımızın reyleri
ne muhavveldir. Fakat bazı bildiğim ve işittiğim ve-
kayie binaen şu cesarette bulunuyorum. Bendenizden 
evvel bazı rüfeka lisanından da işittiğim veçhile, zen
ginlerimiz ve erbabı servet nadir olarak cepheye git
miştir. Şuraya buraya sokulmuştur. Bu muhakkaktır. 
Yalnız kendi nefislerini kurtarmak şöyle dursun, elan 
suiistimal yapmaktadırlar. Kimi kâtip olarak, kimi 
de nefer olarak. Her biri bir yere sokulmuşlardır. 
Böyle pek çoktur. Biz bedeli nakdiyi kabul edelim, 
500 lirayı, 1 000 lirayı verebilen versin Yoksa doğ

ru cepheye buyursun. Kan bahası, kan bahası diyo
ruz. Güya bunları kan parası almak için terk etmiş 
oluyoruz. Rica ederim, bunu kabul buyurun. Katra 
katra abı baran akıbet derya olur. Binaenaleyh biz 
bunu kabul edecek olursak, azar azar varidatlardan 
pek çok şeyler teraküm eder. Binaenaleyh biz bunu 
kabul etmekle bir çok varidat temin etmiş olacağız 
ve bu kolay kolay kabul olunur, tahsil edilir bir şey
dir. 

Üçüncüsü gümrük varidatı : Gümrük kaçakçılığı
nın önünü almak için rüfekayı kiramdan bazıları bu
yurdular ki, bunları istiklâl mahkemelerine verelim: 
Hayır efendiler; böyle tahribat cihetini iltizam etmi-
yelim. İstifade cihetini iltizam edelim. Ne yapalım? 
Öyle bir gümrük kaçakçısı tutunca ağır bir cezayı 
nakdi ile tecrim edelim. Varidatımızı tezyid edelim, 
onu mahkemei istiklâliyeye vermek, idam etmek, hap
setmek; bunlar katiyyen faide temin etmez. Bu tah
ribattır, yapacağımız cezayı nakdîdir. Okkada şu ka
dar cezayı nakdî diye bir şey vazederseniz ve bu su
retle buradan da bir varidat temin olacağı ümidinde
yim. 

Daha dördüncüsü; gücenmezseniz, darılmazsanız 
söyliyeyım. Arzu buyurmazsanız affınıza mağruren 
sözümü keseceğim. Onu da arz edeceğim Kanunu 
tadil edelim, şunu şöyle edelim, bunu böyle edel'm 
değil. Ancak kanunun hükmünü icra c ielim. ". csdit 
edelim. Nedir? Kim sarhoş olursa 500 lira, kim satar
sa okkada 500 lira, kim alırsa okkada 100 - 500 lira. 
Efendiler; hayattan pahalı bir şey yoktur. 

REİS — Osman Fevzi Efendi; bunu sonraya bı
raktık. 

OSMAN FEVZt EFENDİ (Devamla) — Müsa
ade buyurun. Kimsenin yanında hayattan başka aziz 
bir şey yoktur. Bir kimse canını kaçırıyor, neden do
layı ya mahkûm olmuş veya mahkûm olacak. Veya
hut da mahkemei İstiklâliyeye tevdi olunacak. Ondan 
dolayı hayatını kaçırıyor. Bununla beraber nerelere 
kaçmış olsa, biz onu tutuyoruz. Nereye saklanmış ol
sa biz onu buluyoruz. Efendiler; Hükümet ciddî bir 
şey tutunca mutlak muvaffak olur. Şu halde nasıl 
oluyor ki, biz onu bulamıyoruz? Böyle bir ceraimi 
işleyen bir adamı biz tecrim edemeyiz. Gazetelerle de 
ilân ederiz evet, kokulu bilmem ne satıyoruz. Rica 
ederim, bunu siz menettiniz idi. Bunu vicdanı pâkini-
ze arz ediyorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Arkadaş
lar; Maliye Vekili muhteremi Hasan Beyefendi arka
daşımız (O sadaları) o diyen beyefendi korkma, bir 
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şey söylemiyeceğim. Maliye Vekilimiz, muhterem ar
kadaşımız Hasan Beyefendi buhranı malî içinde bu
lunduğumuzu ve buhranın had bir devreye geldiğini 
ve buna çare olmak üzere de geçen seneden beri mü
teaddit levayihi kanuniyenin bir taraftan encümene 
çıktıktan, heyeti celilenize arz edildikten, bir taraftan 
da Muvazenei Maliye Encümeni ile mutabık kaldık
ları diğer aksamının tatbikine müsaade istiyor, iste
nilen mesele bu. Soysallı oğlu ismail Suphi Bey ar-
kadaşırmz, akıl ve mantıktan bahsettiler. Pekâlâ biz 
de hissiyattan kendimizi tecrid edelim de akıl ve man
tık dairesinde görüşelim. Beyefendiler; bir milletin 
bütçesinde açık oluyerince, hemen yegâne çare eğer 
vergiye zam edivermek ise, bunu her Devlet yapar. 
Hemen vergilere zam ederiz, muvazene hasıl oluve
rir. Bunu yapılmasına nazaran, bunu Hükümet iste
diği zaman istediği vergilere zam edemez ve vergi 
vazedemez. Eğer nazariyattan bahsedeceksek, ilmî 
malinin en basit kavaidindedir, ki vazolunacak ver
giler hakkında yüzde altıyı geçmezse buna en âlâ ver
gi denir. % 10 vergiye mutedil vergi denir. % 10 dan 
yukarı olana ağır denir, bizimki ağırın ağırıdır. Çün-
ki buna % 10, % 20 diyemiyorum. Ne Maliye Ve
kili, ne ben ve ne de başkas-i. Serveti umumiyesini 
bilmeliyiz ki, serveti umumiyemize nazaran, vergimi
zin ağır olup olmadığını anlıyalım. Bu gözle bunca 
şedaidi havaiye altında sapan elinde bütün gün tarla
sında çalışan bir köylünün bir lokma ekmeğini de 
elinden aldığımızı- görüyorum ve bundan anlıyorum, 
ki vergiler çok ağırdır. 12 -13 kanun teklif ediyorlar 
ve diyorlar ki, buna müsaade edin. Bendeniz de di
yorum ki, böyle 12, 15 kanunu tatbika salâhiyeti 
tamme versek, müsaade istesek, Maliye Vekilinin tat
bik etmesini Meclisi Âli kabul etmiş olsa acaba efen
diler; tatbik edebilecek misiniz? Rica ederim, biz de 
kabul ettik. 12 kanunu verdik. Hükümeti teşkil eden 
muhterem arkadaşlarım Beyefendiler bunları tatbik 
edebilecekler mi? Ve tatbik edebilecek misiniz? Kırk 
haramî bir iki çıplağı soyamamış. Beyefendiler; Mec
lisin kabul ettiğini farzediyorum. Eğer Heyeti Vekile 
tatbik edebiliriz derlerse buyursunlar, öyle kavaninle 
vergiye zammetmekle zannetmeyiniz ki, tatbik edebi
leceksiniz. 

Şimdi efendim, yine malumunuzdur, ki bizim Hü
kümetin eskiden beri iki şeyi vardır. Yani bütçemiz
de açığı oldu mu elinde iki silahı vardır. Biri, memu
rin maaşatından kat'; ikincisi, vergilere zam. Çok gü
zel... Biz de bunu yaptık. Fakat ne oluyor? Vergilere 
zam, memurin maaşatından tenzif yaparız ve bu iki 
ay gider. Üçüncü ay yine iş bozulur. Çünkü bir ta

raftan maaşattan kesmekle beraber, diğer taraftan 
da teşkilât yaparız. Meselâ efendim, bir hava müdü
riyeti lazım. Hava lâzım burada hava toplayacağız. 
Bir müdür lazım. Ahaliye hava tevzi edeceğiz. Efen
dim, bir müdür bin kuruşla, eh verelim ne olur. Yir
mi gün sonra tevziata başlıyacağız. Bir müdür onu 
da verelim. İrsalatı tevzi müdürü lazım. Olur onu da 
verelim. İşte bu suretle kırk kişilik bir daire... Bir ay 
sonra efendim iş mühim; Müdüriyeti Umumiyeye 
kalbedelim. (Handeler) Bir çok memuriyetler ihdas 
ederiz, bir çok teşkilât yaparız. Şimdi maaşattan kes
tik. Bu çare, bu silah elimizde. Geldik vergilere zam. 
Bendeniz diyorum, ki meselâ Ticaret Kanunu var, en 
mühim varidat getirecek. Malumu insanınız biz onu 
burada müzakere ediyorduk, kıyamet koptu. Maliye 
Vekili Sabıkı Ferid Bey biraderimiz bir Meclis ma-
navrası olmak üzere kanunu reddettirmemek için 
- beraber oturuyorduk - Hükümet geri alıyor dedi, 
kanunu geri aldı bıraktırdı. Diğerlerinin içinde bir de 
arazi ve müsakkafat vergisi var. Bunda biraz taraftar 
oluyorum, Maliye Vekili Beyefendiye. Çünkü haki
kat müsakkafat vergisi biraz dûndur. Fakat bunda 
Maliye Vekili Bey ne kazanacaktır? İki miiyon lira 
çare olmıyacaktır. 

Sonra efendim, vergilere zam suretila böyle on 
iki kanunla, böyle bir çok kanunlarla halkı izaç et-
mekdense hiç vergi tarh etmemek evlâdır. Çünkü ka-
vaidi ilmiyeden biri de vazolunacak kavaninin halkı 
izaç etmemesidir. Tahammülü fevkinde fazla bir ver
gi olmamak lâzım gelir. Benim bir arkadaşım dedi, 
kafa vergisi alalım, lâf bunlar canım. Zaten kafa kâ
ğıdı var. Böyle muhtelif vergilerle halkı izaç edece
ğiz ve tatbikatta biraz müşkilat da göreceğiz. Sani
yen; müşİcilâtta görsek, Maliye Vekili muhteremi Ha
san Beyden soruyorum. Bu kavanini kabul edecek 
olursak ve yeni vergileri kabul edecek olursak, aca
ba bunlardan birinci ay zarfında bu günden itiba
ren kaç lira gelecek ayda? Ayda iki milyon lira lâ
zımdır. Bulamayacaklardır. Bu kanunları kabul edi
niz. Fakat bir ay sonra lüzumu olan iki milyonu tah
sile imkân, olmıyacaktır, olamıyacaktır. Birinci ay için 
arz ediyorum. (Çaresini söyleyin sadası) Efendim bir 
kere derdi söyleyelim de, ondan sonra da çaresini dü
şüneceğiz. (Devam sadalan) Rıza Nur Beyefendi bil
hassa doktorsunuz, derdi biraz teşrih edelim. Sonra 
efendim ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar para lâzım. 
Vergileri kabul etseniz de yine iki miiyon lira yok. 
Bakınız Hasan Beyefendi ne söyledi, nim resmî ola
rak? Yarın belki taarruz başiıyacaktır, ihtimal var
dır, dedi. Yar;n biz taarruza geçersek? Bu ihtimal her 
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vakit mevcuttur. Bu yeni kanunlar tatbik oluncaya f 
kadar bekliyecek miyiz? Demekki bize pek müthiş I 
suretde tesir eden bu ahval bence o kadar mühim I 
değil. Çünkü her halde bir iki ay idare edebilecek bir I 
parası vardır, Maliye Vekili Beyefendinin. Fakat ola- I 
bilir ki, bu kanunlar tatbik edilirse bir aya kadar pa- I 
ra gelmez. O ihtiyatkâraır, vardır. I 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Söyle Ta
tar ağası, hoşuma gidiyor. I 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Şimdi 
efendim; e... bu maaşattan kesmekte de fayda yok. I 
Vergiler şu şekil. Ne yapacağız beyefendiler? Umu- I 
munuz bilirsiniz pek basit kavaittendir. Tezyidi vari- I 
dat istihsalatın tezyidine mütevakkıftır. Fakat bugün I 
buna da çare yok. Ben bu gün de demiyorum, mua- I 
haze de etmiyorum ki, İktisad veya Maliye Vekilleri I 
niçin madenleri satmad n, niçin ormanları işletmedin. I 
Âcil çare mi istiyorsunuz? Mademki paramız yok- I 
tur, mademki bu hal geçen sene Müdafaai Milliye I 
Encümeninde bulunurken Muvazenei Maliye Encü- I 
meni namına burada izahat verirken, müdafaa eder- i 
ken Hasan Beyefendiye - ağzımdan nasıl oldu da I 
kaçtı aleni bir müzakere idi - bu ay maaş veremezsin I 
demiştim. Beyefendi bu ay maaş veremiyeceksin de- I 
miş ve bunu evvelce söylemiştim. Bugünkü mesele I 
değildir. 4,5 aydır memurlar maaş almıyor. Hatta se- I 
kiz aydan beri maaş almayan memurlar da vardır. I 
Mamafih taşrada Şubatı da alanlar vard>«\ Binaena
leyh bu buhranı malî öteden beri mahsus idi. Rica 
ederim efendiler, altı aydan beri bu buhranı malî de
nirken, parasızlık varken nasıl olur da Heyeti Veki 
leden, Hükümette bulunan rüfekayı muhterememiz 
her gün bir teşkilât kanunu getirerek her gün bir yeni 1 
teşiklât yapılıyor. Pekâlâ nasıl böyle teşiklât yapıyor- I 
sunuz? Hasan Beyefendi biraderimiz buyurdu ki, bu J 
millet bu davayı millî için gömleğini vermeye azmet- I 
mistir. Zati âlinizi temin ediyorum. - Gördüm meşhu- | 
datım üzerine söylüyorum - Bu millet davayı millî ı 
için, yani vatanımızı çiğneyen düşmanı atmak için I 
gömleğini değil, hayatını bile verir. Lâkin israfa tır- I 
nağını bile veremez. I 

ABDULLAH EFENDİ (Eskişehir) — Kime söy
lüyorsunuz? Söylüyorsunuz, söylüyorsunuz hep bos- I 
tur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Ne istiyor
sun hocam? Rica ederim, bakınız israf var mı, yok j 
mu? Bunu hepimiz takdir ederiz, hepimiz ispat ede- I 
riz. Hepimiz biliyoruz ki, geri hidematının ehemmi- I 
yeti bence ileriden ziyadedir. Geri işlemezse ileride ' 
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kalır. Mühim olan geri hidematı kime tevdi edilmiş
tir? Acaba geri hidematı kimler tarafından tedvir olu
nuyor ve ne oluyor? Arz edeyim, ki geri hidematı-
mızda nemiz vardır? Nokta kumandanı, Hat kuman
danı, Menzil müfettişleri, Nakliye kolu kumandanı, 
Deve kolu kumandanı, Merkez kumandanı.. Yalnız Eh
li sünnet velcemaat kumandanı noksan. Kumandan, 
kumandan... Bir de Ehli sünnet velcemaat kumandanı 
olursa tamam olur. Şimdi efendim, kânunusani üçte, 
gece yarısı, Kırşehirine geldik. Karda yağıyor. Bir 
kafile asker gördük. Bir ahırın sayesi altında. Ne 
bekliyorsunuz, dedik. Efendim burada yaşayacağız, 
dediler. Mevki kumandanına gittik, dediki; asker 
karda yatıyor. Ben yazdım. Mutasarrıf yer bulunca 
koyacağım, dedi. Ertesi gün ekmeği getirdik. Bira
der bu çamurdur, dedik. Baş üstüne efendim, Kayma
kam beye yazdım, taşlar tamir edilecek. Başkumandan 
Paşa Hazretleri emir verdi. Tetkik ediniz, bütün şua-
batı, bana rapor veriniz, dedi. Gittik, gezdik 50 deve 
var. Bu elli deve kaç aydır burada? 4 aydır. Ne ya
pıyorsunuz? Yatıyoruz. Neden? Mamutları eksik. 
Eh ne yaptınız? Yazdım efendim. Kime yazdınız? 
Hat kumandanına efendim. Alâ.. Vazifesini yapmış
tır, Baytardan rapor aldık efendim. Bu ahır develere 
müsait değil. Büyük ahır bulmak için raporu takdim 
ettim. Hat kumandanı gayet namuslu muhterem bir 
kumandan. Cidden böyle. Çağırdık Beyefendi ne ya
payım dedi. işte ben de yazdım. Kime yazdın? Bil
mem Nakliyatı Umumiye bilmem ne kumandanına. 
Ne cevap aldınız, dedim? Derdesti irsaldir. Hâlâ der
desti irsaldir. Biz tabii raporunu yazdık. Her kişini 
de derhal tahtı muhakemeye alın. Geldiler doğru mah
kemeye. Yalnız müsamaha ettik. 

Biraz birisine bilmem ne kadar ceza, diğerini 
istiklâl mahkemesine verdik^ Şu halde istiklâl mah
kemesi de vazifesini ifa etti değil mi efendim. Ceza
yı verdi. Çıktıktan sonra dedim, ki arkadaşlar ya 
develer ne oldu? Herkes vazifesini ifa etti. Görüyor
sunuz ki bundan maksadı maruzatım budur. Görüyor
sunuz ki Nokta kumandanı yer isteyecek, Mutasarrıfa, 
ekmek isteyecek, Mutasarrıfa. Bilmem ne isteyecek 
mutasarrıfa... Ondan sonra gel Belediye Reisi bir
likte bulalım. Memurini mülikye diyorlar ki madem
ki her şeyi biz buluyoruz. Rica ederiz. Biz Belediye 
Reisi ve eşraftan mürekkep bir komisyon olsun. Bun
lar gitsinler. Eğer biz yapamazsak bizi asın, diyor. 
(Bravo sadaları.) 

OSMAN BEY (Kayseri) — Hem parasız yapar
lar. 
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MAZHAR MÜFlT BEY (Devamla) — Meselâ; 
Beyefendiler, bir misal daha. Kayseri'de mermiyatın 
nakli lâzım geliyor. 300 ton sikletinde olan mermiya-
tı 5 günde nakletmek mecburiyeti askerisi hâsıl oldu. 
5 günde nakletmek mecburiyetinde idik. Efendim, 
Menzil, noktaya yazdı. Hat Mutasarrıfa yazdı, Muta
sarrıf bilmem kime yazdı. Bakdılar ki hiç bir şey 
çıkmıyor. Bunu Jandarmaya verdik. Köylü arabasiyle 
ayda 100 kilometre gidecek, bırakacaktık. Hani halka 
zulüm .etmiyecektik? Allah razı olsun, Eşraf toplandı. 
Halka zulüm etmekdense -Rifat Bey, Ahmet Bey orada 
idiler efendiler bilirler- Halka zulüm etmeyiniz. Ne 
istiyorsununuz 300 - 500 ton mermi sevkedilecek. De- • 
dilerki karışmayın. Vaz geçtik, Toplandılar. Eşraf pa
rayı topladı. 5 günde şevketti. Bu sevkiyata bakınız. 
Beş günde. (Yaşasın sadaları.) Beş günde, ama ne ol
du efendiler? Belediye nefere; git oğlum mermi al 
şevket. Gidiyor. Koy oğlum mermileri, Koydum, 
Hareket etsene, oğlum. Dur bakalım, Nokta kuman
danı irsaliye mazbatasını mühürleyecek. İşte bu araba
lardan 8 saat anbarın önünde bekleyen olmuştur. Dur 
bakalım vesika alıp gidecek diye. Rica ederim. Eğer 
bu nokta, Hat, bilmem ne kumandanları olmasaydı 
şu memleketin' eşrafına, memurma bırakmış olsaydı
nız, hem o gün sevk olunacaktı ve hem de halk mem
nun, ne sopa ile, ne bilmem ne ile.. Niçin efendiler, 
böyle kolaylık varken ve elimizde vasıtalar varken, 
halkı memnun edecek vasıtalar varken, neden biz 
böyle paralar sarfiyle noktalar, hat'lar yapalım. 

Size bir misal daha arz edebilirim. Şurada bir 
Beynam kariyesi var. Hepiniz bilirsiniz. Beynam kö
yüne geldik. Bir bina. Nedir bu dedim? Bir nokta. 
Merhaba arkadaşlar. Bir kâtip, bir zabit, bir Nokta 
kumandanı. Pekâlâ? Beynam'da bir bayrak gördük, git
tik. Orada kâtip, çavuş, nefer bilmem ne. Anbar me
muru filân. Teşkilât güzel. Muhafız taburunun ara
baları da gelmiş bekliyor. Sordum hatta, Kumandan 
Balâ'ya gitmiş, Nereye Balâ kazasına. Ey Kumandan 
teşrif etsin bakalım. Ben tabii bunu gezmek kabul et
mem. Bu gezmek değildir. Behemehal bizi şey edi
yor. Kâtip efendiye sordum. Behemehal bu asker gi
decek akşama dönecekmiş. Arabadaki çavuş da gel
miş diyor, ki bizi yolda uyudunuz diye hapsederler, 
diyor. Şu çavuşun eline veremem dedi. Çünkü an
bar memuru ve onun emri olmadığı için bu çavuşa 
veremem, dedi. Aç yahu bırakıver. Gelemem dedi. 
Belki çavuş gelir verir, dedim. Biz ertesi sabah ha
reket ettik. Hâlâ gelmemiş. Belki vazife ile başka 
yere gitmiştir. Bilmiyorum. Beyefendiler, bu gün içi
nizde nokta, menzil, hat şu, bu irkâp, irsalât bile-

I mem ne Kumandanları, fazla olarak Kayserili bir de 
I menzil garp cephesi Müfettişi umumisinin bilmem 

murahhası askerisi diye bir binbaşı oturuyor. Bu ne 
I dedim? Garp cephesi müfettişi umumisinin, muamelâ-
I ti teftiş için orada oturuyormuş. Müfettiş umumi bil-
I mem neyi orada takip edecek. Sonra kendisi de ba-
I na anlattı; dedi ki, vallah gönderdiler, gidiyorum. Za-
I vallı adam ihtiyat zabiti imiş, bilmem ne var. 

I Şimdi gayet namuslu kendisine itimadım olan bir 
I hat kumandanı var. Ben namuslu adam yok demi-
I yorum. Çok namuslu adamlar var. Kendisi bana de

miştir, ki aman beni buradan Allah rızası için kaldırın, 
I ben burada ne yapayım? îş tam takır. Namuslu adam-
I dır. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri isterse 
I isimlerini verebilirim efendim. Rica etmişti. Ve ke-
I zâlik Mucur'da bir ihtiyat zabiti, çarhçı imiş, Bira-
I der dedi, ben kanun anlamam. Tornistan anlarım, 
I vapurdan anlarım. Vaülah denizden çıkmış balık gi-
I biyim. Beni buraya gönderdiler. Vallah hastayım de-
I di. Kayseri'de bir fabrika varmış. Makinist lazımmış. 
I Kayseri'de makinist bahriye zabitidir. O adam bah

riyeden gelmiş beyefendi, diyor. Rica ederim, ben 
I bahriye zabitiyim. Bu, bahriye yüzbaşısı, beyefendi-
I 1er, rica ediyor. Bu namuslu adam diyorki, bu be-
I nim işim değildir, yapamam. Eh, bu nedir dedik. Mu

vakkat hastane. 

I Geçen kânunusanide heyetle hastaneyi gezdik. 5 
I tane hasta yatıyor. Bu neferler nedir dedik? Hasta. 
I Oğlum iyimisin? İyiyim. Koca cami içerisinde kilim 

üzerinde. Arkadaş soba yok mu? Yazlılk, dedi. Ne
reye yazdınız? Menzil müfettişine. Menzil müfettişi 

I erkanıharb miralayı vardı. Ona yazılmıştı. Yine bir 
telgraf yazdık. Efendim, hastalar camide yatıyorlar. 
Bu nokta kumandanı 3 telgraf çekmiş sobalar nere
de? Memlekette bulunmadığından dolayı bilmem ne-

I reye yazılmıştır. Telgraf aldık. Bu gece gelecek. Son
ra Kaymakama gittik, Belediye Reisini çağırdık. Vaz 

I geç sen şunun geleceğinden, gideceğinden. Şurada şu 
I memleketin iki ağasına söyiiyelim. Evlerden iki so

ba getirsinler, versinîer. Ağalar sobaları kursunlar, 
dedik. Yaparım, fakat noktanın müsaadesi lâzım de
diler. 

Ey, beyefendiler; bütün mesaili memurini mülki
ye dururken ve ahali bulunurken memurini askeriye, 
hat bilmem ne bunlar nedir? Fazla israftır. Fakat 
bir şey var, bunları lağvetmekle elimize ne geçer? 

I Şöyle farzedelim. Haydi, bu nokta, hat kumandan
ları kaldırmakla 100 bin lira kadar az bir meblağ 

I elimize geçsin; öyle diyelim. Fakat biz iddia ediyo-
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ruzki, yalnız bir kaç bin lira değil, yalnız maaşattan 
100 bin lira değil, bir iki milyon lira tasarruf edile
bilir. Çünki israfat men olunacaktır. Sui istimalat 
men olunacaktır beyefendiler. Zira hiç bir zaman 
Müdafaai Milliye Vekili, Heyeti Vekile Reisi cehli 
bile lastikli araba almaya muktedir değildir. Şahsi 
olarak öyle 800 liraya bir hayvan alsın, bir araba al
sın, doğrudan doğruya tamir için Mersin'e gönder
sin, imkânı yoktur. 

Beyefendiler bunu bir binbaşı yapıyor, yaptırı
yor. Rica ederim; bu ne ille? Sonra demek oluyorki, 
bk kerre israf var mıdır? Hatta müsaade buyururlar
sa Müdafaai Milliye Vekili Paşa hazretleri burası 
çok mühimdir. Bendeniz ahzi asker şubelerinin de 
lağvine taraftarım. (Pek doğru sözleri, alkışlar). Be
yefendiler, Bâlâ Şube Reisini tahtı muhakemeye al
dık. Tard ettik ve beş seneye mahkûm ettik. Bu ker
re gelirken Bâlâ eşrafı hacı Mehmet Bey, Hacı Hü
seyin Bey yoluma istikbale çıkmışlardır, beş saatlik 
mesafeden. Nereden duydunuz dedim? Kırşehir'den 
dediler. Allah bizi bir beladan kurtardı, herifin ar
tık rütbei askerisi cef edilmiştir, adi bir adamdır, na
mussuz bir adamdır diyebiliriz. Canım, bu adama 
dedik k i : Senden 8 hayvan istemişler, iki yüzer lira
ya alınmış bunlar ne oldu? 

Sonra para aldınız, ne yaptınız? Ne yapalım, kal
dı öyle. Ne yapacağız, dedi? Parayı aldık dedi. Evet 
Heyeti teftişiye geldiği zaman korktuk, diyor. Sonra 
yazıcı çavuşu Ahmet Nuri gelmiş saklamış. Binbaşı 
efendi gelmiş sormuş... kağatları çıkarırım, djyor. 
Köyden geliyor. Binbaşı efendi «Hani o kuzular, 
koyunlar bizim» öyle şey olamaz. «Kasadan kopan 
kâğat bendedir»;, diyor. Bu kâğat binbaşının başını 
yemiştir. Mahkememize gelmişti, dedik ki; beyefen
di utanmadın mı? Beyefendi bunda ne namus var 
diyor. O da namusu öyle telakki etmiş. Pekâla, şimdi 

, şuabatta mesela; şayanı şükrandır. 

BİR MEBUS BEY — Cezasını gördü mü? 

İZZET BEY (Tokat) — Bünyan şubesi de öyle 
değrl mi idi? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) - Cezasını 
görmüştür. Niğde sancağında gezdiğimiz yerlerde öy
le müştekim şube Reisleri gördükki, hatta makamı 
aidine teşekkür de yazdık. Şayanı şükrandırki öyle 
namuskâr şube reisleri gördük, kabili inkâr değil na
muslu. Oradaki ahali de onlara hürmet ediyor. (Faz
lalıkla sesleri, bahusus nüfus daireleri varken sesle
ri), 

Sonra beyim ne oluyor şuabatta? Eğer ordumu
zun kuvvetine nakise vermiyecek ise derhal lağvi ta
raftarıyım. Eğer Ordumuzun kuvvetine nakisa vere
cek ise onu salâhiyettar zevata bırakıyorum. Orası
nı bilmiyorum. Mühim meseledir. 

Şimdi efendiler; hatırı âlinLzdedir, ki geçen sene 
bir bedeli nakdi kanunu vardı. Bendenizin buldu
ğum çareyi kabul edecek olursanız, tu israfatı men 
ederseniz iki milyon lira, bir de beddeli nakdi kanu
nu var; onu da kabul iderseniz oradan da 4 milyon 
lira var. Ceman 6 milyon lira. Üst tarafını da arka
daşlarım bulsun. Aklım o kadar erdi. Geçen sene 
bedeli nakdi kanunu vardı. Nasıl oldu ise, tabiri ami-
y an esile, Müdafaai Milliye Encümeninin mazbata 
muharriri oîdum, ve bu kanunu müdafaaya m'ecbur-
dum. O zaman diyordum ki; bedeli nakdi kanunu 
nedir? Ne için eşraf evinde otursun. Bilirsinizki uzun 
mücadelemiz var. Vur abalıya değil, eşrafa vuraca
ğız. Pekâla hatırı âlinizdedir. Bunun aleyhinde idim. 
(Hata etmişsiniz sesleri). Zararı yok, ben hatamı iti
raf ediyorum, istical buyurmayınız. Hatanın neresin
den dönüiürse kârdır. Israr etmiyorum. Hata etmi
şim. Zannederim, İki bu da bir fazilettir beyefendi
ler. (Bravo sadalan, alkışlar). Ben hatamı itiraf edi
yorum. 

Beyefendiler; bedeli nakdi kanunile, ben zannedi-
ycrdumki, eşraf cepheye de gidecek. İmkânı yok git
miyor. Eşraf gidecek diyoruz, gitmiyor, memursuz 
katiyen gitmiyor. İstiklâl mahkemeleri olduğu hal
de gitmiyor. (Handeler) Nasıl gitmiyor? Müteaddit 
muafiyetler var. Beyefendi nedir bu? Bin lira depo
zito ile aşar alacak. Askere gitmez müstesna. Son
ra posta sürücülüğü. Bakdık, talihler birbirini kırn 
yorlar. Çünki bâdu hava. Neden böyle oluyor? İs
tersen üstüne para vereyim, diyorlar. Osman ağa is
minde Yozgat postacısı var. Bu adama dedim, ne
den Osman ağa? Dedi bu iş için 20 adam tecil ede
cekler. 10 tane bana verecekler. Beher sürücüden 
(800 - 1 000 lira alıyor. 20 sürücüden ne alıyor? 
(20 000)̂  lira alıyor ve bu suretle askerlikten kurtu
luyor. Bunu nasıl ref edeceksiniz? Ref edemezsiniz. 
Çünki kanunidir. 

Bir şey daha gördük. Bir gün Şube Reisinin ya
nında - ismim de söyliyeyim Rahmi Bey, namuslu 
bir adam - oturuyoruz. Pek sevdiğimiz bir zati âli 
elinde bir arzuhal ite gülerek geldi. Rahmi Beye de-
dimki nedir o? Bağ bekçiliği istiyor efendiler. (Aman 
arkadaş dedik, utandı gitti. 

Sonra efendiler; bütün şubelere girdiniz mi. mü
teaddit yazıcılar görürsünüz, ki biz hepisini kaldır-
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dik. - Yalnız Kayseri'yi söylemiyorum. - Bu yazıcı
lar daima hatırlı adamlardır ve oralara girmişlerdir. 
Müteaddit muafiyetler; akıl irmez. Müteaddit sui is
timaller ha babam rapurlar. Tabii bunları söylemek 
istemez, hepiniz bilirsiniz. Sui istimallerle istersen 
askere gitmezsin. Bu böyledir. Şu halde beyefendi
ler; böyle binlerce lira ötekinin, berikinin cebine gi
riyor. Bizim fikrimiz ne idi? Zenginler de gidecekdi. 
Düşmanla çarpışacak kuvayı umumiyede eşraf da 
bulunacaktı. Efendiler bû kanunu tatbik edersek, aca
ba cephedeki kuvvete bir tesir yapar mı, yapmaz mı? 
Zannederim bu kanunun en mühim noktası burası
dır. 

Beyefendiler, celse hafi olduğu için soyuyorum. 
Aleni celsede söyliyemem. 3 teşrini evvelden 4 nisana 
kadar 6 ay zarfında istiklâl mahkemesinden maat
teessüf 23 bin ikarar geçmiştir. Bunu tabii olarak 
söyliyorum. Bir mahkemenin vazifesi yalnız ceza 
vermek değildir. 

BİR MEBUS — Hafi değildir, alenidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Bu 23 
binde esbap araşdırırsak, hamdolsun, Allaha bin şü
kür olsun, bunların içerisinden yüzde ikisi dememiş
tir ki aciz, çıblakız, elbisemiz yok. Bununla hem 
Meclis iftihar etsin, hem millet, hem Müdafaai Mil
liye iftihar etsin. Biz de iftihar edelim. Bunun kısmı 
azaminin bahanesi çoluğum, çocuğum var filan. 
Bunların içinden (Everek) kazasından bir köyden -
Soysallı köyünün yanında bir köydür. - Hüseyin oğ
lu Ahmet'e biz dedik ki oğlum; sen niçin kaçdın? 
Beşinci karar, beyefendiler, zannedersem bu asker
lik ruhu bize çok şeyler öğretir. Dedi ki; benim kö
yümde beş dönümlük bir arazim var. İki senedir as
kerim, bir kötürüm validem var. Bu araziyi ekemez-
sem mahvolurum. Fakat köyümüzün kazası olan De
veli'de Meclisi İdare Azası bilmem filan efendinin 
bizim köyde 300 - 400 dönüm arazisi var ve onun 
çocuğu burada şubededir, gitmemiştir, dedi. O beş 
sene ekmezse aç kalmaz, geçinebilir. Böyle bir ağa
nın oğlu kalem de oturuyor. Ben de beş dönüm ara
zisi olan bir ferdim ve askerlik yapıyorum. Ben di
yor, vatan haini değilim beyefendi. İster izin verin, 
ister öldürün, dedi. Sonra kıtasına sorduk, kıtası be
reket versin bir ay kadar müsaade vermiş ve onun 
üzerine haydi oğlum git haklı imişsin. Sana bir ay 
izin, git, beş dönüm arazini ek. Sonra beyefendiler 
bari para versek, o da yok. 

Beyefendiler, bir çift öküzü olanın bir teki alın
mıştır. Köyierde pek çok rast geldim beyefendiler. 

Tekâlifi milliye; bundan sonra bunu da koyamazsın, 
artık. İşte isimle söyliyorum. Dün Şükrü Beye bira
derimiz de söyledi. Var mıdır efendiler? Tekâlifi mil
liye emrinde bir köyün evine girip bir kalıp sabun 
almak? Efendiler, tekâlifi milliye emrinde var mı
dır, - ki Boğazlıyan'da vaki olmuştur - Şubeye lâzım 
olan on zarfla, on kâğıdı zavaüi bir kâğatçı dükkâ
nından tekâlifi milliye diye alınsın? Efendiler var 
mıdır tekâlifi milliye emrin de - Poyraz köyünden 
bir kadın ağlayarak anlatıyor - kadının ayağındaki 
donunu almışlar ve kadın ağlı yarak işte donum yok 
dedi. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Meclis namına muha
keme ettiniz mi efendim? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Emin be
yefendi memurini rüesayı mülkiyeyi biz doğrudan 
doğruya muhakemeye alamayız. Biz ait olduğu ma
kama yazarız. Tahkikat yapar ve bize verir, muha
keme ederiz. Mutasarrıf tahkikat yapıyordu. İşten el 
çektirilmiştir. Beyefendiler, tekâlifi milliye suretile 
alınan malın kıymetini dün muhterem arkadaşım 
Hasan Beyefendi, zannederim, 8 milyon lira tahmin 
ediyordu. Böyle biraz mübalağa varsa bilmiyorum. 
(Bence deyil sadaları). Emin olunur, serveti umumi-
yenin üçte biri alınmıştır. Öyle 19 milyon lira de
ğildir efendiler. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Ne yaptınız onlara 
karşı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Ne yapa
cağız? Yazdık işte. Tahtı muhakemeye alınız diye 
yazdık. 

Sonra beyefendiler, görüyoruz ki bazı kalemler 
lağvediliyor ve bazı menziller lağvedildi. Biz ide bu
na memnun olduk. Fakat Sivas menzil müfettişi ve 
erkânı harp miralayı beyefendi biraderimiz, - aynı 
zamanda ahbabımız da - Sivas'tan Kayseri'ye geli
yordu. Kayseri mebusları da bilirler. Dedik; beyefen
di memuriyetiniz lağvedilmiş, teessüf ettik, açıkta 
kalmışsınız. Hayır efendim açıkta kalmadım. Tekâli
fi milliye müfettişi oldum. Nereye? Çorum, Kayse
ri, Yozgat tekâlifi milliye müfettişi oldum, dedi. Bir 
Kalem Reisi, ki eskiden mutasarrıflıktanberi ahba
bım idi. Bu adamın da memuriyeti lağvoldu. Sorduik 
bu adama, alay mı etti, artık bilmiyorum. Dedik; ne
dir memuriyetiniz? Dedi, memaliki meşgule ahvali 
havaiye tedkikatı reisi. Memaliki meşgule tedkiki ah
val komisyonu sahih mi dedim? Sahih dedi? Demek 
oluyor ki beyefendiler bu lağıvlardan bir fayda gir
medi. Para cihetinden hiçbir fayda hâsıl olmadı. 
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Şimdi efendim şu tadat ettiğim şeyler hepinizce 
malumdur. Şimdi ne yapalım beyefendiler? Maliye 
Vekilli bey biraderimizin teklif ettiğü gibi, bendeniz 
12 tane, böyle 15 tane kamın telifine jtarafdar de^ 
ğüim. Çünki böyle muhtelif 12 kanun koyarsak hal
kın ruhiyatını bilmiyoruz demektir. Biz idare edece
ğimiz halkı kendi kafamıza değil, bir az da onfarın 
kafasına uydurmak lâzımdır. Sonra bugün halka gi
diniz. ilan edimiz. Peşin para efendim, gel ver. Hiç
bir kimse yanaşmıyor. Emniyeti yofctur. Oğlum gel 
peşin para. O angaryadır, diyor. Neden? O angar
yadır. Efendim gelmem, onun senedi var, filanı var. 
işte tekâlifi miMye. 'Maatteessüf eskîdenberi böyle. 
Hasan Beyefendinin dediği gibi, 15 kanunun birden 
tatbikatında bendeniz korlkuyorum ki halkı soğuta
cağız. Halkı biraz tedhiş edeceğiz. Zaten söyleniyor-
'lar. Celsemiz hafidir. Herşeyi söylryebilirim. Efendi
ler sizi temin ederim, aHah muhafaza etsin, herşeyi 
miisbet düşünmeyiniz. Bir de menfisini düşününüz. 
Muzafferiyetimiz muhakkak. Sizin gibi beniim de 
imanım var. Fakat arkadaşlar allah muhafaza eyle
sin. Ayağınız sürçtü mü, Kayseri'ye gidemezsiniz, gi
demeyiz. Arkadaşlar işte buna bal mumu yapıştırın. 
Gidemeyiz, keserler bizi. Bunu iyi biliniz. (Doğru 
sesleri). 

Sonra beyefendiler; geçen sene buradan memuren 
hareketimde, ayağım kınlaydı gitmiyeydim, orada 
Ahmet ağanın evinde kaldım. Siz Mustafa Kemal 
Paşa ve saire ile, heyeti temsiliye ile beraber Erzu
rum'dan Sivas'a gelerek buradan geçtiniz. Nesneyi 
yediniz. Gördüm mü bilmem ne... Şimdi neye ka
çıyorsunuz dedi bana. Dedim ki; arkadaş kaçmıyo
rum, vazife ile gidiyorum ve bu sefer gelirken dedim 
ki; kaçtık mı? Ha dedi. Yediğiniz nesne bitmedi. 
Çünki burada köylünün arabasını alıp, köylü budala. 
köylünün seviyesi alçak, köylü aşağı.. Sizi temin 
ederim. Köylü zeki, Arif. Köylü eğleniyor bizimle 
bugün. Diyor, ki «Köylü milletin efendisidir» di
yorsunuz. Biz öyle şeylere kanar mıyız? Ulan diyor 
bana, biz efendi isek, Jandarma gelip arabamı sopa 
ile almaz. Neresi efendidir bunun? Allah rızası için 
bir şey söylemek üzere gidiyoruz. Hayt kerrata diyor. 
Efendilik nerede bizde? Beyahu işte görüyorsunuz: 
Meclisinize inanıyor muyuz zannediyorsunuz? İşte 
beyefendiler, bana bu gibi şeyler Beynam'da söylen
miştir. Gidiniz görünüz ve aynı zamanda Heyeti Ve-
kilei muhteremenin bir hususta nazan dikkatini cel-
bedeceğim. Her ne kadar bu şeye taalluk etmez ise 
de, çok mühimdir. Beynam'da otururken İmam efen
di bize dedi, ki her gün atlı gönderiyoruz, bize haber 

getirecekler. Akşam atlı gelecek. Akşam oldu atlı 
geldi. Parayı alınız, dedi. Bakın ne havadis ve ne 
haber var? Bilakaydi şart Avrupa bütün Anadoluyu 
bezdirmiş. Demiş, ki alınız behey Türkler. Biz si
zinle başa çıkamıyoruz. Fakat B. M. Meclisi ile 
Hükümet bunu az görüyorlar. Kabul etmiyorlarmış. 
Anadoluyu verdiklerini kâfi görmüyorlar ve razı ol-
muyorlarmış. Ya ne istiyorlar mış diye sordum? Sa
mı, mı, Hindistanı mı istiyormuşuz dedi? Evet böyle 
imiş dedi. Şimdi halk biliyor ki bütün Anadoluyu 
Avrupa bize vermiş de B. M. Meclisi buna razı ol
mamış. Kendilerine bunu nereden duydun diye sor
dum. Kahvelerden duydum dedi. imam dedim, inan
mayınız, yalandır bu. Fena propagandadır bu. 
Efendi, dedi, her haftada buraya iki Jandarma gelir. 
Ne olur beyefendi, rica ederim efendim para ile adam 
gönderiyorlar. Bilhassa Dahiliye Vekili Beyefendiye 
istirhamım para ile adam aleyhimizde fena propagan
da gidiyor. Şimdi bu 12 kanunun çıkarıldığında ve tat
bikinde ne ^yapacağız? Bedelinakdi kanununun 
tatbiki ile 3 - 4 milyon lira varidat hasıl olacaktır, de
dim. Fakat şurasını da arzedeyim, ki muafiyet kalk
mak şartile, öyle bin lira vermiyenler gitmiyecekler-
miş. Bilmem tecilat yoktur. Efendiler, veriyorlar 
bu parayı. Fakat efendim, vermiyelim de ordu tak
viye edilsin. Gitmiyor, imkân yok gitmiyor; gördük. 

İkincisi; bu geri hidematı çok mühimdir. Ehem-
miyetile mütenasip bir surette tedviri umur edilmiyor. 
Na ehillere tevdi edilmiştir. Memurini mülkiyenin 
taahhüdü gibi ve bir çok rüfekamızın da teyit ve 
tasdiki gibi, veriniz bunu beyefendiler belediye reis
lerine, memurini mülkiyeye, eşrafı memlekete. Fa
kat bir şart daha var. Ciheti askeriye, ciheti mülki
ye ayrı gayri bir şey yok. Ayni şeydir. Beraber ça
lışmak üzere teşkilatlandırılabilir. Sonra arzu eder
seniz içinizden bir iki müfettiş gönderiniz. Bu heyet
lerin yapacağı şeyi görünüz. Efendiler, bayramın 
birinci gününden beşinci gününe kadar bütün Kay-
seri'de bulunan rüfeka dahi bilir. Bütün Kayseri ka-
yitle mukayyettir. Baş Kumandanlığa ve Müdafaai 
Milliye Vekâletine telgraf yazdım. Kayseri'den 5 
bin nefer gönderiyorum. Bunun kısmı azamı de ara
ba ile sevkedilmiştir. Ne ile, sizin vardiğiniz kuv
vet ile. Millet Meclisi namına mebus gidiyoruz. Bu 
akşam 1 200 kişi sevkiyata dolmuştu. Rifat Bey ile 
teftişe gittiğimiz zaman orada zavallı bir tebdilhava 
nefer vardı. Bir tokat vurdu, iki mebus, karşısında 
tebdil havalı olan bir adama niçin tokat vuruyorsun, 
dedik. Baş Kumandan Paşa Hazretleri yazıyorki 
mermiye, askere ihtiyaç vardır, hemen gönderiniz. 
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1 200 nefer vardır efendim, sevk edeyim. Şubeden 
iki tane yazıcı istedim vermediler. Künyeleri çıkara
lım. Mutasarrıfa yalvardım. Tahririrat kâtibini ge
tirttim. Bunları lagv etmeli, bırakınız memuriyeti 
beraber çalışmak şartile, bu işler olmayacak şeyler 
değildir. Şundan da zannediyorumki; bedeli nakdi 
ile bu iki kanun lâakal asgari beş, altı milyon lira 
varidat hasıl olur. Üst tarafı için rüfeka söyledi. 

Tezyinat kanunu: Müsaade ederseniz ben de bir 
kaç söz söyliyeyim beyefendiler. 

Hasan Beyefendi' biraderimiz buyurdular ki, rü
sumat kontrol edilemiyor. Rica ederim ne kontrolü? 
Rüsumatın bu gün parasından haberi yoktur. Vesa
iki resmiye ile isbat edeceğim. Rica ederim, iyi din
leyiniz. Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi biliyormu, 
bilmiyormu.. Maraş Rüsumat Müdiriyeîi Rüsumat 
Müdüriyeti Umumiyesine geçen sene 1337 senesinde 
27 ağustos tarihinde cem'an 3 260 lirayı havale ver
miştir. Kayseri Ziraat Bankasına bu bankanın vez
nedarı Hayri Efendi isminde birisi gelmiştir. Parayı 
almaya demiştir, ki efendi biz Müdiri Umumî tasdik 
etmeyince senin imzanla parayı veremeyiz ve Müdü
rü Umumi Bey de tasdik etmiş bu parayı verin diye. 
Bu paralar geçen on dört ay zarfında tediye edilmiş
ti. 6, 7 ay sonra, yani 22 Martta Rüsumat Müdiri 
Umumisi Ziraat Bankası Müdüriyetine bir telgraf çe
kiyor (Havale ile gelen 3 260 liranın kaydına tesadüf 
edilemediğinden, bu para kimin tarafından kabzedil-
diğinin lütfen iş'arı.) (Handeler) Beyefendiler, 22 Ey
lül 1337 de alınan 3 250 lira, 22 Marta kadar Kay-
seri'ye girmiyor. Demek oluyor ki 3 250 lira yedi 
ay elde kalmıştır. Bilmiyorum yattı mı şimdi? 

Sonra Banka Müdiri Umumisi de cevab veriyor-
ki: (C. 22 Mart 1337 de mezkûr 3 260 lira Maraş 
Şubesi Muhasebecisi bey ile Rüsumat Müdiri Umu
misi İhsan Beyin tasdikini muhtevi senetle 15 Eylül 
1337 tarihinde Rüsumat Müdiri Hayri Beye Kay-
seri'de teslim olunduğunu söyliyor) Bey efendiler, 
3 260 liranın altı ayda kaydı bulunmazsa, rüsumat 
idareleri kaçakçılık yapılmış filan nerede kalır... Bi
naenaleyh Vekil Beye bu gün bu meseleyi arz ettim. 
Bittabii kendisinin de kerameti yok ya, tabii nazarı 
dikkate alacaktır. Olabilirki kaydına tesadüf olunup 
da bu parayı buldular. 

Şu halde efendim bedeli nakdi kanununun derhal 
tatbikına müsaade edelim. Tatbik etsinler. 3 - mil
yon lira getirir. Bir tarafdan para gelinceye kadar 
da diğer Kavaninini, Maliye Vekili Bey efendi getir
sin. Böyle günbürtü ile yapmıyalîm. Bulunabilen 
idarî kanunlarını getirsin buraya, kabul edelim. Bir 

ay idare et kanunları getirmek suretile. Ondan sonra 
bu gibi teşkilatı yapsın. Muvafık görürseniz bedeli 
nakdi kanunu zaten bitmiştir. Bir kere de alakadar 
olan Vekâletin mütalaasını aldıktan sonra... 

BASRİ BEY (Karesi) — Halkı irşat etmek lâ
zım. 

BİR MEBUS — Gayri müslimlere de teşmil edi
lecek mi, yoksa musallan olanlara da mı? 

MAZHAR BEY (Devamla) — Sonra Hariciye 
Vekili Beyefendi mühim bir şey söylediler, ona ce
vab vereceğim. Buyurdularki Avrupada bulundu
ğum zaman «mütefevvik askeriniz var, paranız var 
mı, ki muharebe edesiniz.» Beyefendi de buyurdu-
laıki; aşar ve ağnam var. Hariciye Vekili Beyefendi
ye ve diğer bütün vükelayı fahham arkadaşlarıma arz 
ederim, ki bu gâvuru bu memleketten def etmek için 
bu millette para var. verin lâkin israf için tırnağını 
alamazsınız (Alkışlar) 

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ) 
(Kastamonu) — Bazı yerlerden müteaddit suallere 
maruz kaldım. Onun için cevab, vermek istiyorum. 
Elimdeki bu tegrafı dün aldım. Ciddî ve resmî bir 
telgraf olmadığı için Meclisi Âlinize arz etmedim. 
Yalınız bakıyorum ki bazı endişeler, filanlar var. 
Onun için telgrafı olduğu gibi okumağı muvafık gör
düm. Telgraf Hamit Beyden geliyor (Telgrafın bir 
kısmı okundu) buradan aşağısı çok mahremdir. (O 
halde Meclise emniyetiniz yok mu, okunsun sesleri. 
gürültüler) 

EMİR PAŞA (Sivas) — Henüz bu resmî bir şey 
olmadığı için okunmamasını teklif ediyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun bundan aşağısı Hamit Beyin İstanbul'da bir 
komiserle vaki olan mülahazatını nâtıktır. Müsaade 
ederseniz bunu okumayım. (Gürültüler, okunsun ses
leri) Müsade ediniz arkadaşlar, hiddet etmeyiniz. 
rica ederim. Bu, gayet hususi bir şeydir. Pek ziya
de merakı olan arkadaşlar yarın Hariciye Vekâle
tine gelir, benden öğrenir. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki). — 
Efendim Hariciye Vekili Beyefendinin söyledikleri ne 
kadar mahrem ve mühim olsa, Meclisi Âlinizden 
mahrem, mektum tutulamaz. Şu kadarki verecekleri 
ancak malûmattır Binaenaleyh zabta filan lüzum 
yoktur. Celse tatil olunur. Ondan sonra malûmat 
verirler. 

CELÂL BEY (Genç) — Meclisden hiç bir. şey 
gizli olmaz. 
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BlR MEBUS BEY — Bunun gizli olduğunu, mü
him olduğunu söylemiyeceklerdi. Fakat bunu Mec
lise inbar ettikten sonra okumamak olmaz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Okunmasın efendim, 
bunu yarın gazetelerde göreceğiz efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Mesele o 
kadar mühim bir şey değildir. İsterseniz okuyayım 
aynen. Fakat o kadar da izam etmiyelim mesele
yi-

REİS — Efendim Vaz'iyeti maliyenin müzakeresi 
derecei vücudu Heyetinizce takdir edildi ve Maliye 
Vekili Beyefendinin de teklifi malûmunuz oldu. Rü-
fekadan yirmiden fazla söz alan zevat vardır. Hakkı 
kelamlarından sarfı nazar ettiklerine dair Riyasete 

. . . > . 

bir gûna beyanatta bulunmamışlardır. Şu halde bu 
gün müzakereta devam olunup müzakerenin kifaye
tinden sonra hükümetin yani Maliye Vekili Beyefen
dinin teklifi ile takrirlerin tazammun ettiği manaya 
nazaran bir karar ittihazına muvafakat buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... (İmkân yok, vakit dardır ses
leri) Müsaade buyurun rica ederim. Reye koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın»... (Bu gün 
intacı kabul edilmeli efendim) Şu halde aynı mevzu 
üzerinde yarın saat birde müzakereye devam etmek 
isteyenler lütfen el kaldırsın. (İttifakla kabul edildi 
efendim.) 

Yarın saat bir de içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 
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