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YETMİŞ BEŞİNCİ İNİKAT 
17 Temmuz 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
REİS : Reisi Sani Dr. Adnan Beyefendi. 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri bütçenin heyeti umumiyesinin müzakeresi 
esnasında bazı beyanatta bulunacaklardır. Celsei 

1. 
2. —'Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi. 
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Bendenizin 

bir teklifim vardı. 
REİS — Teklifinizi tahrirî vermediniz. 
ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Yok Encümen 

namına. 
REİS — Ali Cenani Beyin Muvazenei Maliye En

cümeni namına bir teklifleri var efendim. Hali ma
lîye dair bir rapor varmış, onun tetkik edilmesini 
teklif ediyorlar. Malumu âliniz olduğu üzere bugün-
:ü ruznamei müzakeratımız doğrudan doğruya Mü

dafaai Milliye bütçesidir. 

hafiye akdini teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Celsei hafiye akdi kabul edilmiştir. 

Celsei hafiyeye başlıyoruz. 
MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Doğrudan doğ
ruya Müdafaai Milliyeye taalluk eder efendim. 

REİS — Meclise arz edeceğim müsaade buyuru
nuz. Eğer Müdafaai Milliye bütçesine başlanmazdan 
evvel hali malîye ait raporun - ki esasen celsei hafi
yede müzakere edilecek imiş - celsei hafiyede müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ekseriyet
le kabul edilmiştir. O halde ilk önce onu müzakere 
edeceğiz. (Maliye Vekili yoktur gelsin sesleri) 

Mazbata 
/. — Variyeti Maliye hakkında Muvazenei Maliye 

Encümeni Mazbatası. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 107 9 . 5 . 1338 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Vaziyeti maliyenin İslahı çarelerinin taharri ve te
minine dair Meclis azayı muhteremesi tarafından He
yeti Celileye takdim edilip Encümenimize tevdi Du
yurulan takrirler mütalaa ve tetkik edildi. Filhakika 
1338 senesi varidatı mubamminesi olan kırk iki bu
çuk milyon lira ile masarifi muhammine olarak büt
çe cetVelleriyle teklif olunan seksen üç milyon lira 
arasındaki farkı müthiş Encümenimizce derpiş edil
miş ve müteaddit defalar Heyeti Celileye arz olun
muştu. Hükümetin masarifi daimesine inzimam eden 
masarifi fevkalâdei harbiyenin meydana çıkardığı bu 
müthiş farkı izale için işbu takrirlerde gösterilen te-
dabirden kabili tatbik olanları varidatın tezyidi ve 
masarifin tenkisi hususlarıdır. Encümenimiz tezyidi 
varidata ait olarak Meclis azayı muhteremesi tara
fından teklif veya Heyeti Vekileden tevdi «dilen Ie-
vayihi kanuniyenin kısmı azamini tetkik ve ikmal 
edecek Heyeti Celilelerine arz etmiş ve bunlardan bir 

Maliye Vekili Beye haber gönderilmiştir. Biz En
cümenin mazbatasını okumuğa başlarız. 

EVRAKI VARİDE 
kısmı Heyeti Celilenizce müzakere edilerek kesbi ka-
nuniyet eylemiş olup gerek bunların ve gerek atiyen 
müzakere ve iktisabı kanuniyet edecek kanunların tat
bikinden husulü memul olan varidat miktarı zîrde arz 
olunmuştur. 

Tenkisi masarif hususuna gelince; 1337 senesi büt
çesinin esnayı tetkikinde devairi mülkiye kadrolara 
haddi asgariye tenzil ve hatta maliyenin mülhakat 
kadrosu gerek evvelce mevcut olan ve gerek yeniden 
ihdas edilen varidatın tahakkukunu temin edemiye-
cek derecede tenkis edilmiş olmakla bunlardan bütçe 
açığına çaresaz olacak derecede ehemmiyetli bir ta
sarruf imkânı görülememiştir. Mamafih Heyeti Ce-
lilece devair bütçelerinin esnayı müzakere ve tetki
kinde zait bazı masarif meşhud olduğu surette tay 
veya tenzil ye tenkisi tabiîdir. Bunlardan azamî 
700 bin lira kadar bir tasarruf olabileceğini tahmin 
etmekteyiz. 

83 milyon lira tahmin edilen masarifi umumiyei 
hükümetin 56 milyonu Müdafaai Milliye bütçesine 
ait olup devairi saireye sarfiyat icra edilmese bile 
varidatı umumiye ile ancak bunun kapatılması müm
kün olabilecektir. Bu müthiş yekûnu teşkil eden ma-
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sarif, harbin icabatından olmakla beraber kâffesi 
faal ve sayyar ordunun masarifi zaruriyesi olmayıp 
Müdafaai Milliye teşkilâtının harbi umumînin son 
senelerindeki sui itiyat neticesi olarak tevsiinden mün-
beis olduğunda şüphe yoktur. Binaenaleyh masarif 
miktarının tenzili için en büyük çare, faal orduya 
büyük bir faide temin etmemekle beraber ahvali 
maliyeyi elîm bir şekle koyan geri hidematmdan ta
sarruf icrası hususundan ibaret olduğunu teemmül 
eden Encümenimiz, Erkânı Harbiyei Umumiye ve 
Müdafaai Milliye Vekilleri Paşalar Hazaratını ve 
Maliye Vekili Beyefendiyi davet ile merkezde ve da
hili memlekette mevcut teşkilâtta tasarrufu mümkün 
olan hususatı müzakere ve zîrde arz olunduğu veç
hile tespit jeyledi. 

1. Hidematı sabite alan ümera ve zabitanın te
kaüde şevki, 

2. Mütekait iken tavzif edilen ümera ve zabitanın 
tekaüde ircaı. 

3. Halihazırda lüzumu olmayan menziller lâğve
dilerek bunlara merbut nakliye kollarının cephe em
rine verilmesi. 

4. Adana havalisi kumandanlığının tevessü eden 
teşkilâtının asgarî derecede tenkisi ve tadili. 

5. Ankara Kumandanlığı levazım vesaire teşki
lât ve müessesatının nakil ve tahdidi ve elyevm An
kara kumandanlığınca iaşe edilen efrat ve hayvanat 
mevcudunun derecei lüzumuna ve zabitan hayvana
tının haddi nizamiye tenzili, 

6. Tahkimatla meşgul olmayan amele taburları-
nun lağvi ve efradının menatıkı muayyenecîe mezun 
addedilerek hem masarifattan tasarruf icrası ve hem 
de müecceliyeti askeriye vergisine tabi tutularak va
ridat temini. 

7. Henüz tahtı silâha alınmamış olan bazı me-
natık efradının şimdilik bir ay daha tahtı silâha alın
maması ve ileride de lüzumu katî görülmediği takdir
de müecceliyetlerinin temdidi. 

8. Teşkilâtı bahriyede tasarruf icrası, 
9. Elcezire ve Şark cephelerinde tadilât icrası. 
İşbu mevad dairesinde bütçe üzerinde tasarruf 

ve tenkisi icra için Encümenimizden ve murakabei 
Maliye Encümeninden Mersin Mebusu Salâhaddin, 
Çorum Mebusu îsmet ve Sivas Mebusu Vasıf Bey
ler intihap edilmiş ve 1 Mayıs gecesinden itibaren 
Müdafaai Milliye Vekili ile mumaileyhim tarafların
dan Müdafaai Milliye Vekâletinde tetkikata müba
şeret kılınmıştır. Neticei tetkikatta mezkûr mevaddın 
bütçede taalluk ettiği fusul ve mevadda tenkisi ica-

beden mebaliğ bilhesap tenzil edilecektir. Bu suretle 
Müdafaai Milliye bütçesinde beş milyon liradan zi
yade tasarruf icrası mümkün olacağını ümit ediyo
ruz. 

Balâda arz edilen mesaîden memul olan neticeyi 
arz eyleriz. 

56 000 OClO Matbu cetvellere nazaran Müdafaai 
Milli masarifi, 

27 000 000 Matbu cetvelere nazaran devairi saire 
masarifi, -

83 CO0 OOOj 
5 000 000 Müdafaai Milliyeden memul edilen 

tasarruf, 

78 000, 000 
Varidat 

42 500 000 1337 tahsilâtına nazaran tahminat 
5 800 000 Ahiren ihdas ve tezyidine Heyeti 

Umumiyece karar verilen vergi ve rü
sumdan, 

2 700 OCfO İhdas ve tezyidi Heyeti Umumiyeye 
arz edilen ve arz edilecek olan vergi 
ve rüsumdan, 

2 500 000 Fevkalâde varidat, 
2 500 000 Hesabı cari, 

56 000 000 
78 000 OCp 
56 000 000 

22 CO0 000 
6 000 0C0 Bütçe tasarrufatı olacağı tahmin etti

ğimiz, 

16 C0O Q0O 

Şu suretle bütçede on altı milyon lira açık kalmak
tadır. 

Balâda maruz hesapta bütçenin tatbikinde altı mil
yon lira tasarruf husulü memul olduğu gösterilmişti. 
Bütçe tasarrufatının tahakkuku murakabe heyetinin 
faaliyete getirilmesi ile hasıl olabilİF. Murakabe he
yetinin mesaîsi semeredar olabilmek için de heyete 
idarî salâhiyet verilmesi ve sarfiyatın bu heyetin şe
dit bir murakabesi altında icrası muktazidir. 

Heyeti Celilenin tezyit ve ihdası varidat hakkında 
hükümetin bütün teklifatını kabul etmesine mukabil 
Heyeti Vekilenin de ait olduğu Vekâletler bütçelerin
de tasarruf projeleri ihzar ve tevdi etmek suretiyle 
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bütçenin açığını tehvine sarfı mesaî etmesi lâzımdır. 
Mamafih balâda arz edilen hesabat faal ordunun 

hali sükûnda bulunması nazarı dikkate alınarak 
tertip edilmiş olup harp vukuunda sarfı zararî olan 
mebaliğ işbu hesaptan hariçtir. 

Heyeti Celileden muhavvel takrirlerin bazılarında 
istiklâl vergisi, Müdafaai vatan vergisi, vergi istikrazı 
gibi bazı fevkalâde vergiler ihdas ve tarhı teklif edil
mekte ise de memleketin vaziyeti hazırai iktisadiyesi bu 
fevkalâde tekâlife mütehammil olmadığından ve müd
deti devamı muayyen olmayan bir harp içinde memle
ketin menabii servetini kurutacak tedabir, faideden 
ziyade zararı müeddi olacağından Encümenimiz bu 
cihete taraftar olmamıştır. Ziraat Bankasından istik
raz akdi hakkında hükümetin teklifine gelince; Ziraat 
Bankası memleketin en büyük membaı varidatı olan 
ve ziraate pek cüzî de olsa hizmet eden yegâne mü-
essesei maliyemizdir. Ziraat Bankasının pek elîm olan 
hali malîsine yardım edecek yerde sermayei hazıra-
sının kısmı kullîsini elinden almak suretiyle faaliyeti
ne hatime vermeği Heyeti Celilenin tasvip etmiyeceği 
kanaatındayız. 

Ormanlardan kereste ihracı, petrol ve maadin im
tiyazlarının verilmesi, ormanlara ait mefsuh muka-
velâtın iadesi ve ahaliden veresiye tiftik ve yapağı 
alınarak köylerde işletilmesi gibi bazı tedabiri iktisa
diye teklifleri varsa da bunların acil ve müsmir bir 
netice vereceğinden ümitvar değiliz. 

Bu münasebetle vakıf olduğumuz bazı hususat 
hakkında Heyeti Celilenin nazarı dikkatini celbetme-
ği bir vazife addeyledik. Almanya'da ve İtalya'da ba
zı mubayaatı askeriyede bulunmak üzere mühim 
meblâğ irsal kılındığı halde ne mübayaatın elde edil
mesi ve ne de paranın iadesi mümkün olamadığı ve 
hesabı da alınamadığı ve bazı taraflarda muavenet 
suretiyle elde edilen paraların ttamamiyle vasıl ola
madığı anlaşılmaktadır. Müdafaai vatanın temini için 
milletten muhtelif vergiler ihdası iİe, para tedarikine 
çalışıldığı halde elde edilen paraların şunun bunun 
yedi ketmanında kalması pek elîm bir keyfiyet oldu
ğundan Heyeti Celilece her biri hakkında tedabiri 
ittihazı icabeder. Bu hususa müteferri teemmül edi
len tedabir berveçhi zîr arz olunur. 

1. ttalya'daki mübayaata ait Cami Bey hesaba-
tının rüyet ve intacı hususunun Roma mümessilliği
ne tevdii. 

2. Almanya'ya eşya mubayaası için gönderilmiş 
olan kaymakam Nuri Saffet Beylerin hesabatını ni
yetle mevcut eşya varsa şevki çarelerinin taharrisi ve 

şevkine imkân bulunamadığı halde satılarak bedeli
nin gönderilmesi ve aşya alınmamış ise mevcut pa
ranın tahsil ve irsali zımmında Paris mümessili Ferit 
Beye talimat gönderilerek müddeti kalile zarfında in
tacı ile Meclise malumat verilmesi. 

3. Şark cepesi hesabatının tetkiki için bir heye
ti hesabiye teşkiliyle mezunen o cihette bulunan me
busların nezareti altında hemen işe başlattırılması 
ve neticei tetkikat ve hesabatın Heyeti Celileye tak
dimi. 

4. Hazinei maliye hesabatında dahil bulunma
yan Moskova Sefareti hesabatının Rusya'ya azimet 
etmekte olan Rıza Nur Bey tarafından tetkik ve ne
ticesinin Heyeti Celileye arzı. 

5. Varidat hakkında Heyeti Umumiyeye takdim 
kılınan levayihin tesrii müzakeresi. 

6. Ümit ettiğimiz altı milyon lira bütçe tasarru-
fatının tahakkuku için Murakabe ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerinin mütekaddim mazbataları muci
bince mürakiplerin salâhiyeti lâzime ile işe başlattı
rılması. 

7. Kuyudu maliyenin müzepzep bir halde de
vamına mani olmak ve devletin varidat ve masarifi 
hakikiyesini sahih ve seri bir surette tespit etmek üze
re 1338 bütçe cetvellerinin ve Muvazenei Umumiye 
Kanununun her işe tercihan müzakere ve tasdiki. 

8. 1338 bütçe açığı olarak tahakkuk eden on 
altı milyon liranın kapatılmasını temin için Heyeti 
Vekilece istikraz akdi teşebbüsatından geri durulma
sı ve'muamelât ve sarfiyatı umumiyelerinde daima bu 
açığın nazarı dikkate alınarak azamî tasarruf te
mini. 

Millî gayelerimizin husulü ordumuzun kuvvetle 
ve maliyemizin faal ve seyyar orduyu ve masarifatı 
umumiyei devleti temin edecek derecede muntazam 
ve haizi kudret olmasiyle mümkün olacağından lü
zumsuz veya imhali kabil her türlü teşkilât ve masa
riften tevakki ve sarfı nazar edilmesi lüzumunu bu 
vesile ile de vezaifi hükümeti deruhde eden Heyeti 
Vekilenin nazarı dikkatine vazeder ve işbu sekiz mad
dede telhis edilen maruzatımızın karara raptını Heye
ti Celileden temenni eyleriz. 

Reis Mazbata Muharriri 
Saruhan Gaziantep 
Reşat Ali Cenanı' 
Kâtip Aza 

Çorum Erzurum 
tsmet Hüseyin Avni 
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Aza Aza 
Edime Kayseri 
Falik Rifat 
Aza Aza 
Sivas 
Rasim 

REİS — Raporun kıraati hitam buldu. 
Söz Ali Cenan'i Beyin. Buyurun efendim. 
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Heyeti Celi-

lelerine bu mazbatayı arz ettikten sonra güzeran eden 
i'ki aydan ziyade müddet zarfındaki biraz tebeddülatı 
arz etmekliğime müsaade buyurunuz. 

Tabii bütçeler henüz tetkik edilmek üzere idi. 
Bu erkâmda az çok tahavvülü mucip oldu. Gerek va
ridat cihetinden, gerek masarif cihetinden varidatta 
yetiştiğimiz nokta (60) milyon liradır azamî. Bunun 
içinde fevkalâde varidat dahil olmak üzere masarifte 
(84) milyon liraya yakın oluyor. Bu suretle aradaki 
açık (24) milyon liradır. Mazbatamızda da arz etmiş
tik. Bundan altı milyon lira kadarı bütçe tasarrufu 
olacak idi. Çünkü bütçelerdeki mevzu erkâm tama-
miyle sarf edilmemiştir. Her daire tabiî 300 bin, 500 
bin lira bir masrafı sarf edemez. Sene geçer bu para 
tasarruf olur. Bu suretle altı milyon lira kadar bir ta
sarruf mümkün olabilir. Asıl hakiki açık 18 milyon 
liraya varıyor. Fakat 18 milyon liraya yetişmek için 
orduda arz ettiğimiz veçhile Müdafaai Milliye büt
çesinde bir tasarruf yapmak tasavvur etmiştik. Ge
rek Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri, gerek 
Erkânı Harb'iyei Umumiye Reisi Paşa Hazretleri, En
cümende mazbatada okunan (9) madde üzerinde ta
sarruf mümkün olacağını ve icabeden tasarrufun ya
pılacağını vaat buyurdular. Biz de encümenimizden 
iki arkadaşımızı oraya memur ettik. Salâhattin 
Beyefendi ile, İsmet Bey. On beş gece kadar Rama
zanda çalıştılar. Tasavvur edilen bu tasarrufun ya
pılmak üzere olduğunu da gelip Encümene Haber ver
mişlerdi. Fakat nihayetinde anladrk ki yapılan tasar
ruf, bir dairenin lağvından hasıl olan gerek efrat ve 
gerek zabıtanı alıp diğer bir daireye yerleştirmekten 
ibaret oluyor. Müsmir bir netice hasıl olmuyor. Salâ
hattin Beyefendinin en son olmak üzere bize gel>ip 
encümene vermiş olduğu izahatta; elli altı milyondan 
aşağı düşemeyeceğini ve hatta bazı kısımlarda daha 
fazla masraf ihtiyarını ve bütçenin kabarmasını müs-
telzfcm bazı fJkiıier göründüğünü söylemişlerdi. O 
halde bu (56) milyon Atanın da Müdafaai Milliye 
bütoçesine yetişmeyeceği anlaşılıyor. Şu halde mevcut 
18 milyon açığın günden güme (20) milyona belki (24) 

milyon kadar gitmekte olduğunu gösteriyor. Vari
datta gayet sağlam olmak üzere, geçen senenin tahak
kuku değil, tahsiflâtı esas olmak üzere mümkün ola
bildiği kadar, çünkü bazı sancaklardan cetvel gelme
mişti. Cetvel gelen sancaklardan aldığımız hesaba 
göre varidatı iyi tespit ettik. Bendeniz öyle kanaat 
ediyorum ki her halde (60) milyon lira varidat tespit 
edilmiştir. Bundan aşağı düşmez. Fakat üst tarafına 
gitmenin imkânı yoktur. Şu halde bu açığı kapatmak 
için elimizde hiç bir çare yoktur. Vakıa her devletin 
bütçesinde esas evvelâ masrafı tespit etmek, sonra 
masrafa göre varidatı aramaktır. Halbuki bizim için
de bulunduğumuz vaziyet varidat aramaktır. Halbuki 
bizim içinde bulunduğumuz vaziyet bunun aksini gös
teriyor. Varidatta ne yapmak lâzım ise, ne yapmak 
mümkün ise encümenimiz cümlesini yapmıştır. Daha 
elimizde bir kaç lâyiha vardır ki bu da Heyeti Celi-
ienizce kabul edildiğinde nihayet üç yüz bin, beş yüz 
bin lira kadar varidat temin edebilir. Binaenaleyh elde 
mevcut olan para malumdur. Şimdi bu malum olan 
paraya göre masraf yapmâklığımız lâzımdır. Yoksa 
masrafı tasdik ettikten sonra mı para aramak icabe-
decek? Bendeniz, pek korkuyorum ki senenin sekiz 
ayı geçtikten sonra, son dört ayında müthiş bir mü
zayakaya düşeceğiz. Yine bendeniz korkuyorum ki 
o zaman asıl cephe masarifinde müşkülât çekeceğiz. 
Bu meselede bütçenin şu şekli hazırı ile tasdiki sure
tinde, lâzım gelen paranın tedariki hususunda Maliye 
Vekilinin fikirleri nedir ve bu parayı bulacaklarına 
bir kanaatları var mıdır? Eğer hakikaten masarifata 
karşı olan parayı eğer Maliye Vekili Beyefendi bula
bileceklerine emin iseler, bendeniz o vakit müşkülât 
görmem. Eğer kendileri de bizimle aynı kanaatta bu
lunuyorlarsa ve bütçe sene nihayetinde on sekiz mil
yon lira açık verecekse, onu bugünden düşünmek lâ
zımdır. Yoksa o gün memleketi müthiş bir buhrana 
maruz bırakırız. Onun için bunun şimdiden tetkik 
edilmesi lâzım getir. Binaenaleyh bugünden ona çare 
bulmak lâzım gelir. Bunun için yeniden para mı bu
lacağız, yoksa masrafı mı tenkis edeceğiz? Evvelemir
de bu hususta Maliye Vekili Beyefendinin fikrîni, 
müsaade buyurursanız istihraç edelim ve ondan sonra 
bu bütçenin müzakeresine başlayalım. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Beyefendi; vari
datı muhamminemizin 42 milyon lira olduğunu söy
lüyorsunuz. 

ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — Varidatı adi
yedir efendim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Evet efendim, va
ridatı adiyedir. Fakat kanunda varidatın 60 milyon 
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lira olduğunu söylüyorsunuz. Yani zatıâliniz bir maz
bata muharriri sıfatiyle ve Ayıntap Mebusu Ali Ce-
nani srfatiyle bunu bir senet olarak söylüyor musu
nuz? 

ALÎ CENANI BEY (Devamla) — Varidatınız 60 
milyon lira kadar tutar. 

SALİH EFENDt (Devamla) — Bunu senet ittihaz 
edebilir miyiz? 

REİS — Salih Efendi bu sual olmadı. 
SALİH EFENDt (Devamla) — Tam bir sualdir. 
REÎS — Rica ederim Salih Efendi; sual bir yeri 

anlaşılmayan bir şey için olur. 

SALÎH EFENDİ (Devamla) — Evet efendim; 
bendeniz temin ederim, bundan Muvazene Encümeni 
mesul olur. 

ALt CENANt BEY (Devamla) — Bendeniz He
yeti CeMleye arz ettim. Biz varidatın tahmininde - ki 
varidat bütçesini de Meclise verdik. Bir iki güne ka-
ıdar varidat yekûnunu gelecek mazbatada görürsünüz. 
Tahsisatı esas ittihaz etmedik. Tahsilatı esas ittihaz 
ettik. 

MUSTAFA KEMÂL BEY (Ertuğrul) — Gerek 
Encümen mazbatasında ve gerek zatıâlinizin beyanatı 
esnasında 1337 senesinin tahsilatı esas ittihaz edile
rek varidatın hesap edildiği beyan buyuruluyor. Hal
buki varidatı mütehakkikanın nazarı itibara alınma
dığı anlaşılıyor. Bu varidatı tahakkuk ettirdikten son
ra masarifatı bittenzil üst tarafı bekayada kalması lâ
zım gelir, bu ne oluyor? ani varidatı mütehakk ika ne
dir? 

ALÎ CENANİ BEY (Devamla) — Bu bizim mem
leketimize mahsus bir derttir. Seneden seneye fark 
olur. Geçen senenin tahsilatı içinde, evvelki senenin 
tahsilatından bekaya vardı. Binaenaleyh bu senenin 
noksanım da geçen senettin tahsisatından tayyetmek 
lâzım gelir. 

MUSTAFA KEMÂL BEY (Ertuğrul) — Başlı 
başına bir senenin tahsisatının anlaşılması lâzım ge
lir. Diğer masarifat nazarı dikkate alınmaz. 

REİS —• Mustafa Kemâl Bey rica ederim, söz alı
nız, söyleyiniz, 

ALt CENANt BEY (Devamla) — Hayır bugün 
'katî b'ir hesap yoktur. 

HASÎP BEY (Maraş) — Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri Meclisi Âli huzurunda Müdafaai Mil
liye bütçesinden azamî tasarrufat yapacaklarını söy
lemişlerdi. Bu gelen bütçede ne kadar tasarrufat ya-
pılabifrmştiir? 

ALt CENANİ BEY (Devamla) — Efendim; bi
zim de kendileriyle konuşmuş olduğumuz beş milyon 
lira tasarruf yapılacak. 

HASİP BEY (Devamla) — Yapılmış mıdır, ya
pılmamış mıdır? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Maalesef ya
pılmaya imkân bulunamadı. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim; Mııva-
zenei Maliye Encümeninin malî raporunu dinledik ve 
Müdafaai Milliye bütçesi de elimizdedir. Bu bütçe 
ile malî raporu dikkatle nazarı tetkikten geçirecek 
olursak, Encümen mazbata muharriri Beyefendinin 
söylediği katî varidatı hemen tamamı tamamına M ü 
dafaai Milliye bütçesi yiyiyor. Demin Ziya Hurşit 
Bey biraderimiz Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Paşa Hazretlerinin burada bulunmasını arzu etmiş
lerdi. Bendeniz de bunu muvafık buluyorum. Çünkü 
para bir maksada göre sarf edilir, paranın miktarı 
malumdur. Bendeniz bununla teferruatını demek is
temiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hututu esasiye iti
bariyle bilinmesi lâzımdır diyorum. Bu itibarla Er
kânı Harbiyei Umumiye Vekilinin her halde burada 
bulunmasına zarureti katiye vardır. Yani takip edi
lecek hedefin, gayenin ne olduğunu bilmeli ki; kırıp, 
döküp, bu parayı toplayıp vermek lâzım mı, değil 
mi? Onu anlayalım da ona göre bu parayı verelim. 

MEHMET VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efen
diler; Maliye Encümeni bir mazbata veriyor. Bu maz
bata mincihetine gayet güzel yazılmış, mincihetin de 
noksan yazılmış.... Bazı zayi olmuş paralar var, onlar 
nerededir ve ne oldu diye soruyorlar. Fakat noksan 
ciheti;... Meselâ, Almanya'ya Nuri Bey gitmiş, bu 
Nuri Beye ne kadar para verilmiş, bunu haber vermi
yorlar. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Bir milyon 
lira., 

MEHMET VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Cami 
Bey İtalya'ya gitmiş; Cami Beye ne kadar para ve
rilmiş. Bunun miktarını söylemiyor; iki. Bununla be
raber efendiler; bir kazanın kırk elli bin lira varidatı 
olur. O kırk elli bin lira varidata bir sandık emini 
tayin etmek için Hükümet kefil istiyor ve kefil ol
mazsa hükümet kıyameti koparıyor. Maliye Vekâleti, 
Cami Beyden böyle bir kefalet almış mıdır? Nuri 
Beyi bir kefalete rapdetmiş mi? Nuri Bey kimdir? 
Nasıl oluyor da yedine bu kadar para teslim edili
yor ve teslim olalı kaç sene olmuş? Mazbatada bu
rası sarih değildir. Cami Bey gîdeli kaç sene oldu ve 
ne gibi şeyler gönderdi? 
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Efendiler; rica ederim şimendifer eşyası alumie 
Üzere içimizden Nafıa Vekâleti namına giden bir kaç 
arkadaşımızın hesabatı dört tane Nafıa Vekili değiş
tiği halde hâlâ hesabı görülmemiştir. Her gelen Nafıa 
Vekili, jevet görüyoruz, görmek üzereyiz diyor. Bun
ların hesabı elan gelmemiştir efendiler. Bunların he
sabı katî bir surette görülmeli, ne var, ne yok bilme
liyiz. Şimdi ben anlıyorum ki - şuraya ben bir iki söz 
söylemek, usulü müzakere hakkında söz alarak gel
dim. - Efendiler; şu mazbata hakkında Hükümet ne 
yapmış ve ne yapacak? Hükümet bir taahhüt vermeli. 
ve bu paralar ne zaman tahsil olunacak? Bunlar hak
kında ne gibi tedbir ittihaz olundu? îşte böyle bir ka
rar ittihaz olunduktan sonra, Müdafaai Milliye büt
çesini müzakereye geçmelidir. Şimdi mazbata okun
du. Bazı işlerde olduğu gibi oldu, ne oldu? Okuduk 
kulağımız duydu. Sonra ne olacak? Ne olacağına dair 
bir kararımız yok. Bunun ne olacağına dair bir ka
rar verilmeli, ondan sonra Müdafaai Milliye bütçe
sine geçilmefidir. 

REÎS — Dışarıdaki arkadaşlar, çok gürültü edi
yorlar, müsaade buyurursanız dışarıdaki arkadaşları 
içeriye çağıralım. 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Efen
dim; rüfekadan bazıları Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekili Paşa Hazretlerinin Meclise gelmesini arzu bu
yurdular. Celsenin hafi bulunmasından dolayı arzın
da mahzur bulunmadığından ifade ediyorum ki Fev
zi Paşa Hazretleri cepheye hareket etmek üzeredir
ler. Dünkü Heyeti Vekile içtimaında heyetimiz kanu
nu ahire tebean Müdafaai Milliye Vekili Paşa Haz
retlerinin kendilerine vekâlet etmesini muvafık gör
düler. Vekilleri Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
leridir. Icabeden hususat hakkında • Meclisi Âlinize 
izahatta Vehbi Efendi Hazretlerinin beyanatı meya-
nında Roma Mümessili Cami Beyden Hükümetin ke
falet alıp almadığını soruyorlar. Devletçe böyle bir 
usul yoktur. Maliye, Vekili Beyefendi de milletin ha
zinesini idare ediyorlar. Kendilerinden zartnederim 
(kefaleti nakdiye talep edilmemiştir. Böyle şey de ha
tıra gelmez. Devleti temsil edecek kadar itimat edile
cek bir zat hakkında kefaleti nakdiye talep edilemez. 

ZİYA HURŞÎT BEY (Lâzistan) — Nuri Bey ne 
oluyor? 

RAUF BEY (Sivas) — Nuri Bey de ancak bu 
devletÜ temsil edecek kadar şayanı itimat bir zattır. 

HÜSEYrN AVNt BEY (Erzurum) — Bu gibi 
mesaili Heyeti Vekile üzerine almasm, gayet pürüz
lüdür. Rauf Beyefendi bunda münezzeh kalsa daha 
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iyi olur. Rauf Bey bu işin içerisine girmesin. Seyyiat 
müdafaa kabul etmez, Rauf Bey bunun altına gir
mesin. 
- HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — 1338 senesi bütçesine ait mütalâatı umumi-
yeyi bendeniz varidat bütçesine talik ediyorum. Ten
sip buyurursanız yine vaki maruzatımı varidat büt
çesinde teferruata da temas etmek üzere arz ederin^ 
Müdafaai Milliye Bütçesinin müzakeresi dolayısıyla 
hali malî hakkında Muvazenei Maliye Encümenimi]? 
yazdığı mazbata üzerine görüşülmesini Meclisi Ali 
tensip buyurdu. Bendeniz icmafen bazı maruzatta 
bulunayım. 

Malumuâlileri 1336 işemesinde senemin sıon alıtı 
ayı için bir muvazene tanzim ediliyor ve senenin1 

nihayeti için yapılan muvazene şubatın yirmi seki-
z'nçi günü tasdiki âliye iktiran etti. 1.336 senesinin 
hesabatı neticesinde; bu hesabat, bir hesabı kattı ma
hiyetini ifade etmemekle beraber altı buçuk milyon 
":ra kadar düyunu hazine 1337 senesine devredi/ 
•̂ iştLr. Bu düyunun bir kısmı 1337 emvalinden ımüd 
deti mütemrnimesi zarfında tesviye edildi. Bir kısmı 
henüz düyunu hazinededir. 1338 senesinde arzı iza
hat etmiyeceğim, çünki Heyeti Celiîlenliz 1337 sene
sine ait bütçeyi muhtelif sebeplerle hadi malî hakkın
da vazıh bir fikir edindiniz. Yalnız neticesini arz 
edeyim ki; on iki milyon lira kadar düyun devredi'ln 
miştir, 1338 senesine, Bu düyunun kısmı mühimimi 
133,8 senesi emvalinden, bir kısmı da 1337 senesi 
beka-yasmdan tahsil edülmek üzere mart ve nkan ay
larında devrei mütemmlime zarfında tesviye edil
miştir. Fakat herhalde 1337 düyununun arkası ta
mamen alınmış değildir. 1338 senesi iptidasında 13,37 
senesinden devredülen arz ettiğim on iki milyon li
ralık düyuna karşı gerek müessesaıtta ve gerek mal 
sandıklarında ve gerek veznıei umumîde, ordu vez
nelerinde mevcut bulunan nakdin yekûnu borç ola
rak devredilen paranın humsumdan da daha noksan
dır. Belki aşar ayniyatından bir miktar daha şey 
olabilirdi. Fakat bunflarun hesapları (tahmini olduğu 
için herhalde 1337 senesi düyunu için 1338 senesi 
emvelindten veya sinini sabıka tahsilatımdan 8 - 9 mlfl-
yon lira ödemek mecburiyeti kafliyesindedir, vezne 
1337 senesinde tahakkuk eden varidatı uımumiyei 
devlet kırk yedi milyon Kiradır. Tahakkuk itibariyle 
tahsilat kırk üç buçuk milyon toradır. Gerek 1337 
tahakkukundan ve gerek sinini sabıka bekayasından, 
yani tahakkuk ımaliumu âlileri bizim için bir mana 
ifade etmez. Malumu ahileri bütçe noktai nazarından 
bir ısene zarfında on sendik emvalinden, gerek simini 
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sabıka bekayasHKİan ne miktar para aibayet ediir, 
mal samdıklıanma ve vezneıi umumiye varidat ge
lirse, hakiki varidat odur. 1337 senesinin kırk üç 
milyon altı yüz küsur ıbin lira varidat cibayet edil
mesine nazaran 1338 senesi iç'in Meclisi Altiın'in kabul 
buyurduğu yemi varidat kanunHaıriitıtn termim edeceği 
varidat da nazarı dikkate aliimımak üzere Muvazene! 
Maliye Encümeniniz altmış milyon liralık bir vari
dat bütçesi vüoude getirdi. Fakaıt bu bütçede lüci, iki 
buçuk milyon 'liralık vandat vardır ki burslar henüz 
Meclisi Âlimin tasdikime iktiran etmediği için burdar 
varidaffltan addedilemez. Diğer bir kısım varidat da 
vardır ki buralar da bir takım irade mahsuptan iba-
ıret olduğu içlin. Meselâ imalâtı harbiye fabrikala
rınım vücude getirdiği işilerin bedelli. Müdafaai Mil-
fljiye bütçesıinıden mahsubu icra edilmek ve mukabili 
de irat kaydedilmek üzere Müdafaaii MiMıiye büt
çesinden açıttan fasıllardır k'i, bunlar da hakiki vari
dat addediılıamiez. Yadınız bütçe raoktai nazarından 
'bir muameleyi mahsubiyeden ibaret kaîıır. Hakiki 
varidat bendenıizıin tahminime nazaran azamî olarak 
vardait 'İtibariyle (50 - 52) mifliyonu tecavüz etmiye-
oelctir efendiler. Belki bazısı hazin© uhdesindeki em
lâkten veyahut emvali metruke kanunlarının tatbi
kinden hasıl olacak faidelerfe 1338 senesi zarfında 
azamî olarak hazineye girecek paranın miktarı (55) 
attifllyon lira olmak lüzere tahmin ediyorum. Bütün 
muamelâtı maüiye dahil olmak üzere (varidata ait 
sesleri) memleketin uzun müddetten beri harp autun
da ezilmesi en mamur memleketlerimizin maalesef 
bugün garbî Anadolu'nun düşman istilâsı altında 
bulunması, vergililerin ağırlığı, vergilerimizin nıisbet-
ierini ne derece tezyit edersek edelim bendenizin 
kanaaitıma göre bu memleketin serveti umumiyesi 
müdehharaıtı, istfcihsafâtı nazarı dikkate alındığı tak
dirde bu sene her ne yaparsak yapalım cibayet ede-
bleceğimiz paramın azamî miktarı (55) milyondur. 
Bumu evvelce arz ettiğim gibi (5) milyonlunu bazı 
fevkalâde varidat olmak üzere talhmiin ediyorum. 
Hakiki varidat (55) mıiyon liradır. Fakat hazineye 
girecek (55) ırrtilyom lira vergi şeklinde değil, bunlar 
muhtelif yani emvaflıi metruke kanununa ve bazı kı
smı eşya üzerime henüz tatbik edilmekte bulunma-
saldandır kıi neticesi yine emvali metruke kanununa 
taalluk eder. Bu kısım ibtir takarı muamelâttan ne
ticede hazineye girecek (55) rniiyon liradır. Bu mik
tarım kanun yapmakla da tezyit edileceğine imkânı 
maddî görmüyorum. Belki bir iki kanun tedvinine 
lîhtiyaç vaıfdır. Buralar büyük bir muameleyi maliyeyi 
tazammum ötroiyecektir. Cinayetteki adeKetsizliği bir 

"dereceye kadar bertaraf etmekten: ibaret olabilir. Me
selâ Muvazenei Maliye Encümeni Âlisi ticaret vergisi 
ınamıyle bir vergiden vaıödât btötçestae beşyüz hıkı lüra 
•ithal etmiştir. Bendeniz bunu Meclisi ÂJıi ne saıretîıe 
telakki buyuracak ve bunun kabüi tatbik olmayaca
ğını zannediyorum. Yalnız linlhıisar icariarraıdam afo-
nacak % 10 mtisbetinde bir vergi aıhzı hakkındaki 
Encümenin moktai nazarıma ıtamamen iştirak ederim. 
Bu bir dereceye kadar varidat temin edebiir ve bu
nu varidat meyanma 'ithali edebiliriz. Her ne kadar 
Meclisi Ali tarafından ıtasdik edflrnerriişse de Mec
lisi Âli bunların tasdikine muvafakat buyurabilir ve 
tedvin edebiliriz. Fakat bu kanunları tedvin etmekle 
beraber tahmin edilen varidattan başka bir varidat 
elde edileceğine ihtimâl yoktur. Bütçe açığımın ne 
suretle bertaraf edileceği sual buyutrukıyor. Mal/u
mu âlileri bütçe açığı iki suretle bentaraf edilebilir. 

Birisi yeni vergiler ihdası ki bu hususta malumat 
arz ettim. İkindisi; dahili ve haricî istikrazlar... 

Dahilî istikraz: Bunun üzerinde hiç tevekuf et-
miyelim. Haricî istikraz: Zannediyorum ki uzun va
deli haricî istikraz sulh aktedilmedikçe mümkün ola
maz, Harbi umumîden evvel memleket daha mamur 
ve temin edeceği karşılılar daha mazbut olduğu hal
de ne ağır ve ne azîm şartlarla istikraz akdedildiği 
malumu âlileridir. Bilhassa henüz sumu akdetmeden 
uzun vadeli istikraz akdetmek bizim için imkânsız
dır. 

Çünki çıkaracağımız hazine tahvillerini veya his
se senedatmı hangi borsada satacağız. Dünyaya para 
ikraz eden hali hazırda üç dört merkez vardır. Mese
lâ Amerika, meselâ İngiltere, meselâ Fransa. Ameri
ka üe henüz münasebette değiliz. İngiltere ile huku-
kan hali harpteyiz. Fransa ile .tamamen sulhu akdet
medik. Kısa vadeli ve avans şefklinde bazı muame
lelerin mümkün olabileceği memul olup fakat bunun 
şeraitinin de gayet ağır olacağı ve bu ağır şeraite 
Meclisi Âlinin ne dereceye kadar muvafakat buyu
racağı Bcayı teemmüldür. Kısa vadeli avans akdi bazı 
müessesat ile de mümkündür. Belki bazı inhisarlar 
vücuda getirmekle ve bazı yeni imtiyazlar vermek su
retiyle. 

Fakat bu inhisar ve imtiyazları Meclisi Âli bil
miyorum nasıl telakki edecek ve prensip itibariyle 
bunlara ne dereceye kadar mülayim bulunacak? Bun
ların teferruatına şimdi girmiyorum. Hariçten edindi
ğimiz his ve kanaata göre zannediyorum ki avans 
şeklinde yapılacak muamelenin - şayet yapıldığı tak
dirde - kuyut ve şurutunu da memleket ve belki Mec
lisi Âli hazmedemiyecektir. 
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öu itibarla efendiler bir netîce kalıyor. Yağımız

la kavrtikaak. (Mesele işte 'budur se&leri). 
Bunun ipin bittabi her şeyden evvel müdafaa] 

memleket lâzımıdır. Zaten hepimizin Ankara'da top
lanmamızın hikmeti vücudu da budur. Müdafaai 
memleket İçin icabeden parayı memleket dahilinden 
bulmağa çalışacağız ve cidden bunun için halkımız 
para vermekten içtinap etmiyor. 

Sonra; idarei hidematı umumiye için geçen sene 
sarf edilen paranın miktarı Müvazenei Maliye Encü
meninin tespk ettiği 32 milyona karşı avanslar da da
hil olmak üzere Meclisi Âlinin kabul ettiği 28 buçuk 
milyon lira idi. Fakat zannediyorum, sarfiyatı haki
kiye bu miktara baliğ olmadı. Eğer fevkalâde bir 
masraf zuhur etmezse - ki bittabi bu tahmin oluna
maz. - Muamelâtı ruzumerre için devairi mülkiyeye 
senesi maliye zarfında sarfedilecek paranın miktarı 
senei sabıkadan farklı olmayabilir. Yani 25 - 26 mil
yon lira arasında hakiki bir sarfiyat olur ve bütçe 
muhammenatı üzerinde bir çok tasarrufat ta olabi
lir meselâ 30 milyon liralık bir bütçenin sarfiyatı ha
kikisi 26 milyon «tirada karar kılabilir. 

Bu itibarla son tarzı hareket, senenin nihayetinde 
yine her çareye baş vurarak hiç bir şeyden netice çık
madığını gördüğümüz takdirde 1337 senesinde oldu
ğu gibi 1338 senesinde de halkın hamiyeti her şeyin 
fevkinde olduğunu bir defa daha anlıyarak tedeyyün 
etmektir. Yani eshabı istihkakın bir kısım matlubu
nu 1339 senesine devretmekten ibarettir. 36'yı 37'ye, 
37'yi 38'e, 38'i 39'a devretmek. Sulh akdetmedükçe 
veya her ne hahasma olursa olsun hariçten memle
kete para girmesine muvafakat olmadıkça yapılacak 
iş bundan ibarettir efendiler. 

Harp devam ettikçe, seneler tevali eyledikçe her 
senenin ağırlığı, terakümatt senei atiye üzerine bir 
yük ilâve etmiş oluyor. Hakikat budur, hakikati, gö
relim, 

HAMDI BEY (Amasya) — Beyefendi masrafın 
tenkisini hiç düşünmüyor musunuz? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Masrafı 
tenkis hussunda kanunlar mevcuttur. Bunları müza
kere eder ve tenfiz ederiz. Fakat netice itibariyle teş
kilâta ait kanunlar mevcut oldukça ve o teşkilât şek
len ve hukukan tebdil olunmadıkça bittabi o esas 
dahilinde hareket etmek mecburiyetindeyiz. Teşkilâ
tı tenkis yolunda Meolisi Âli hangi teşkilâtı mülki
yeyi tenkis etti de o tatbik edilmedi rica ederim. 
Meselâ Adliyede, adliye teşkilâtının hâkimi münfe- ı 
ı'A olması mı, hâkimi müşterek olması mı? Meclisi I 

— 495 

| Âlide uzun uzadıya münakaşalardan sonra tespit ediî-
' mistir. Keza maliyede, meselâ mülhakatta bir muha

sebeci bir kâtip mi veya dört kâtip mi lâzımdır? Bu 
da uzun uzadıya tetkik edilmiş ve buna da bir ka
rar verilmiştir. Diğer şuabatı idarede bu esasa göre 
tanzim edilmiştir. 

Orduya gelince efendiler; ordunun muharip kuv
vetinin kudreti ne kadar tezyit edilirse Meclisi Âli
niz bundan o kadar bir haz duyacaksınız. Çünki da
va biran evvel halledilmiş olur. Bu itibarla zannedi
yorum ki mevzubahis olan muharip kuvvetin tezyidi 
değil belki cephe arkasındaki hidematı sabitedeki teş
kilâttır. 

Binaenaleyh bütçe sizin elinizdedir. Siz bütçeyi 
ne yaparsanız biz onu tatbik ederiz. Fakat şunu da 
arz edeyim ki hidematı umumiye için bundan daha 
az bir teşkilâtla memleket yürümez. 

Meselâ; jandarma teşkilâtı bugünkü ihtiyaca kâ
fi midir? (Değildir sesleri). Evet belki kâfi görmiye-
ceksiniz. Fakat hali malî mevcut teşkilâtla iktifaya 
bizi mecbur kılıyor. 

Ordunun gayri muharip kısmındaki teşkilâtın ne 
dereceye kadar tenkis edildiğine dair ümit ediyorum 
ki Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri izahat 
verecekler. Bu hususta bendeniz kendilerinden bazı 
mesai'l sordum. Maaş şükran kendileri bu suallerime 
cevap verdiler. Bu şeylerin bir çoklarını kabul buyur-

r 

dular. Ordunun geri hidematındaki teşkilâtta müm
kün olduğu kadar tadilât yaptılar. Bendenize verdik
leri fikir ve kanaata göre ne yapmak lazımsa müm
kün olduğu kadar yaptıkları zannmdayım. Mamafih 
daha fazla yapılıp yapılamıyacağmı Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretleri izah buyururlar. 

Meselâ misâl olarak arz edeyim ki; amele tabur
larından hakiki bir faide hâsıl olmadı ve beyhude 
yere iaşe edilmekte olduğu yani bunların iaşesiyle 
meydana getirdikleri işleri nazarı dikkate aldılar. 
Amele taburlarını kaldırdılar, diğer hususat hakkın
da tabiî bazı malumat verirler. 

Efendi Hazretleri suâl buyurdular ki; Avrupa'ya 
giden paralar için Maliye Vekili kefil aldı mı? Dev
letin siyaseti âiiyesi tevdi ediİen bir mümessile kefil 
ver de, mübayaat için size para verelim denilemez. 

ZÎYA HURŞÎT BEY (Lâzistan) — Bu parayı Ma
liye Vekili mi verdi ve zamanı âlinizde mi olmuştur 
bu mesele Beyefendi? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim bu 
paralar mübayaat için 36 - 37 senesinde Müdafaai 
Milliye Vekâletine usulü muhasebe kanununun sala-
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hiyeti dahilinde avans halinde verilmiş ve onu da en 
mutemet addettiği mümessile tevdi etmiş veyahut bir 
memur göndermiş veyahut ta usulüne tevfikan mu
amele yapmış. Bunlardan biri Berlin'de bulunan ve 
öteden beri Meclisi Âlide dedi koduyu mucip olan 
levazımat; geliyor efendiler. Rusya'dan geçmiş, Ka
radeniz'e inmiş ve yakında da memleketimize dahil 
olacaktır. Bundan iki ay evvel hepimizi ümitsizliğe 
sevk eden o para heder olmamıştır. Yani tahakkuk 
etmiştir, geliyor. Hesabı nedir, ucuzdur, banalidir, 
bu, mal geldikten ve teslim alındıktan sonra anlaşı
lacak ve taayyün edecek bir meseledir. Hakikat olan 
bir mesele varsa para yenmemiştir, batmamıştır, he
der olmamıştır? Levazımı askeriye mubayaa edilmiş
tir ve bu levazımatı askeriye kaçak suretiyle Alman
ya'dan Rusya'ya, Rusya'dan da bizim memleketimi
ze ithal edilmek üzeredir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — İtalya'daki 
Cami Beyin hesabını beyan eder misiniz? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Cami Bey
de bulunan hesap hakkında Meclisi Âlide cereyan 
eden bu dördüncü müzakeredir. O günkü ne ise bu
günkü yine odur. Cami Bey bir kısmı için muhake
me açmıştır. Diğer bir kısmını mubayaa etti. Vapur
larla sevk ederken Yunan'lılar müsadere ettiler. (Ken
disi nerededir sadası). 

OSMAN BEY (Kayseri) — Kendisi Roma'da mı
dır? 

HASAN FEHMİ BEY (Maüye Vekili) (Devam
la) — Kendisi oradadır. Kendisinin avdeti hakkında
ki Meclisi Âlinizin göstermiş olduğu arzuyu Vekâ
lette kendisine tebliğ etti ve takip etti. Muhakeme
nin neticesine kadar bir müddel kalayım dedi' ve tek
rar tekit edildi. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Varidat 
hakkında demin ifadatta bulunurken 1337 senesi zar
fında cibayet olunan varidatın kırk üç milyon oldu
ğunu ve beş milyon lira kadar bekayada kaldığını 
söylüyorsunuz. Bunun içerisinde tekâlifi milliye da
hil midir, değil midir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Değildir. 
Yalnız efendiler tekâlifi miiliyeden bir kısmı dahil
dir ki; ona hakikaten tekâlifi milliye denmez. Aşar 
yüzde kırıkları alındı, diğer taraftan mahsup edildi. 
Zaten onlar varidattan idi, nakden alınmıştır. Maz
batası mevcuttur. Varidat haricinde, yani aşar yüzde 
kırkları haricinde alınanlar tekâlifi milliyeye dahil 
değildir. 

I NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Ağır şe
rait ile belki kısa müddetli bir avans almak ihtimali 

I vardır, buyurdunuz. Bu, bize kaç rnlyon lira temin 
I edebilecek? Bunun hakkında bize tafsilât veriniz. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim 
1 zannediyorum ki bir avans istediğim zamanda bunu 
I söyledim. Şimdi ancak umumî bir tafsilât olmak üze

re söyledim ki - arz edeyim. Şerait ne kadar ağır 
I olursa olsun yirmi milyon, otuz milyon lira istikraz 

mümkündür. Bugün mücadele ettiğimiz istiklâli ik-
I tisadîden bir şey feda eder misiniz... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Ya o zaman 
I böyle bir vaziyette kalırsak... 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Efendim; ben
deniz sual etmek istiyorum ki - Maliye Vekâleti rnil-
letin kesesidir. - Buyurdular ki kendi yağımızla kav
rulalım. Acaba bununla neyi murat ettiler. Hükûme-

I tin borçlu ^olduğu adamların parasını senei atiyeye 
I bırakmayı mı murat ediyor, yoksa kadromuzu ol-
I dukça düzeltelim manasını mı murat ediyorlar? 

HASAN FEHMİ BEYEFENDİ (Devamla) — 
J Efendim, bendeniz evvelâ memlekette bu günkü va-
I ziyete karşı ağır şeraitle bir muamelei Maliyeye gir-
I menin doğru olmadığını ifade etmek için kendi ya-
I ğımızla kavrulalım dedim. Hatta biz sulhtan sonra 
! bile müsait şeraitle istikraz akdedelim. Ecnebi ser-
j mayenin düşmanı almayalım. Belki o vakit şimendi

ferlerimiz vesairelerimiz için istimal ederiz. Çünki 
I bugünkü vaziyetle istikrazı kabul etmemek mümkün 
I olmadığını ifade için bunu arz ettim. Tenkihat husu

sunda Meclisi Âli herhangi bir hizmetin bîlüzum ol
duğuna kanaat eder, bunu kaldırırsa Maliye Vekâle
ti üzerindeki yükünü kısmen tahfif etmiş olur. Ma
liye Vekâleti bunu maaş şükran kabul eder. Fakat 
bu, hangi teşkilâttır? Zannediyorum ki bu üç sene 
zarfında bu teşkilât üzerinde muhtelif zamanlarda 
muhtelif müzakereler açtık. 

Fakat bundan daha dar bir kadro, bir bütçe ile 
memleketin bidematı umumiyesinin temini mümkün 
olamadığına kanaat ettik. Tedeyyün meselesi zaten 
memleketimizde bu harpte değil, belki asırlardan be
ri halkımızın alıştığı bir usuldür. Bazı memleketler-

I de memurinin maaşatının 3 - 4 aylığını 1338 senesi 
emvalinden verdik. Bazı memleketlerde müteahhitler 
matlubunun bir kısmı tedricen ödendi. Bazılarında 
daha az, bazılarında daha çoktur. Yağımızla kavru-
lalımda murat ettiğim kendi şeyimizle idare etmek
tir. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Efendüm Roma'ya 
[ gönderilen paranın iki milyon lirayı mütecaviz bu-
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lunduğu rivayet ediliyor. Bunun miktarı hakikisi hak
kında bir şey söylenmemiştir. Sahi midir, değil mi
dir? 

İkincisi; Roma'ya mademki bir buçuk, iki mil
yon para gönderildi, bu zatın nezdine bir muhasibi 
mesul gönderilse ve paraya vazıyet ve âmiri sarf o 
zat bulunsa daha iyi değil mi? Vaktiyle bu yapılay-
dı zannederim, yirmi, otuz bin lira bir masrafla bu
nun intizamı temin edilmiş olurdu. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Berlin'e gi
den paradan mı bahsediyorsunuz? Çünki Roma'da 
Cami Beye giden para 3CCİ küsur biri liradır. Berlin'e 
giden para ise 650 bin liradır. Öyle milyon değildir. 
Mütebakisi Moskova sandığından yine ihtiyacatı as
keriye için mubayaa edilecek îevazımata sarf edil
mek üzere ikinci kısım ilâve edilmek suretiyle sekiz 
yüz küsur bin liradan ibarettir. Bu para Ankara'dan 
bağlanarak gönderilmiş bir para değildir ki; Beyefen
dimin buyurdukları gibi bir muhasibi mesul tayin ede
lim. Müzayede ve münakaşa ve pazarlık suretiyle 
mukavele akdedelim. Bu doğrudan doğruya Mosko
va'dan Berlin'e sevk edilmiş bir paradır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Kimin emriy
le. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
1337 senesinde yapılmış bir muameleden bahsediyo
rum. (Gürültüler) Müsaade buyurun; bu para henüz 
Maliye Muhasebatı Umumiye tetkik şubesinde mu
kayyettir. Fakat vezneye varidat olarak hiç bir şey 
kaydetmedik. Çünki mukabili gelmeli, tahakkuk etti
rerek irat kaydedilmelidir. Müdafaai Milliye bütçe
sinin faslı mahsusundan tenzil etmeliyiz, ondan son
ra irada geçmeliyiz. Paranın esası, tahakkuk etmiş 
bir varidat gibi Muhasebatı Umumiye tetkik şube
sinde mukayyettir. Fakat hakiki varidatımız meya-
nında değildir. Çünki henüz elimize geçmemiştir. 

TAHSİN BEY (izmir) — Beyefendi; Muvazenei 
Maliye Encümeni Reisi Ali Cenani Bey izahat ve
rirken 60 milyon varidat şeyettiler. Erzurum Mebusu 
Salih Efendi, kendisinden senet istedi. Bu hesap Mec
lisi Âliye arz edilirken, bir defa zatı âlimiz (52) mil
yon lira dediniz. Halbuki Muvazenei Maliye Encü
meni Reisi, açığı (18) milyon lira gösterdi. Zatı âli
niz, (50) milyondan (7) milyonunun 1337 senesi ta
hakkukuna sarfedileceğini söylediniz. Şu halde büt
çedeki açık (25) milyon 'liradır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Tabiî. 
TAHSİN BEY (İzmir) — Bendenizin asıl dima

ğımı örümcek gibi bozan şey, Muvazenei Maliye En

cümeninin bu, tahakkuk ettirdiği miktarda mehaz, 
Maliye Vekâleti değil midir? Zatı âlileri de, bu büt
çenin esnayı tanziminde beraber değil midiniz? Bu, 
ara yerde (8) milyon açık var. Bendeniz, buna hay
ret ediyorum. Bunu lütfen izah eder misiniz? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
bendeniz ar» ettim ki; Muvazenei Maliye Encüme
ninin varidatı devlet olarak tespit ettiği (60) milyo
nun içerisine, henüz Meclisi Âlide kabul edilmeyen 
ve kabul edilmesi kuvvetle ümit olunan bazı kanun
ların miktarı da muhammen olarak ilâve edilmiştir. 
Yine arz ettim ki; Muvazenei Maliye Encümeni de, 
bazı muhammen varidatı, hakiki varidat meyanma 
almıştır. Bu muameleyi mahsubiyenin icra edilmesi 
icabeder. Fakat bunlar hakiki para değildir. İzaha
tım sırasında arz ettim ki; meselâ Müdafaai Milliye 
Vekâletine merbut imalâtı harbiye müdiriyeti, yani 
fabrikalarının istlhsalâtının Müdafaai Milliye bütçe
sinden mahsup edilmesi lâzım gelir. Bu usulü evvel
ce takip etmek lâzım gelirdi. 

Fakat 1336 - 1337 senesinde takip olunmadı. 1338 
senesinde bu usulü takip etmek lüzumu hissedildi. 
Bunu va'ridat olarak ilâve etmiştik. Fakat hakikat 
olarak kasaya girecek bir şey yoktur, mahsubattır. 
Bu rakamları, henüz kabul edilmeyen kanunları, ti
caret vergisini, kabul edilmiyeceği muhtemel olan 
vergileri tenzil ettikten sonra, maliyeye para olarak 
girecek miktar, (55) milyon liradır. Bu da, vergi na
mı altında, cibayet edeceğimiz (50) ile 52 milyon lira 
arasında bir şey olabilir. Üst tarafı fevkalâde vari
dattır. Bunlar daimî vergiden madut değildir. Muva
zenei Maliye Encümeni ile Maliye Vekâleti arasında 
bir fark yoktur. Bendeniz hakiki para olarak vezne
ye girecek miktarları tespit ettim. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Beyefendi; oku
nan hali malî raporunda, Moskova Sefareti ile şark 
cephesi hesabatının orada mezun mebuslar vasıta-
siyle rüyeti gösterilmiş iken, Moskova'da elyevm bir 
de muhasibi mesul bulunmakta iken, şimdiye kadar 
gerek Moskova'nın, gerek garp cephesinin hesabatı 
teftiş edilmiş midir? Edilmemişse zamanı vekâletiniz
de, bu hususta teşebbüsat yapılmış mıdır? 

Sonra efendim; Almanya'ya gönderilen paraya 
mukabil levazım geliyor, buyurdunuz. Böyle olduğu 
halde yevmiye (20) lira ile neden bir memur gönde
rilmiştir?. Böyle bir memur göndermekten maksat 
nedir? Bunu lütfen izah buyurunuz. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendam; 
Meclisi Âlimin karariyle bir muhasibi mesul vardır. 
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Derhatır buyururlar ki; oraya gönderilen zat bir ar-
kadaşırnız idi, şimdi istifa etti. Gitmiş olduğu Mos
kova Sefaretimin muntazam postaları yoktur. Bugü
ne kadar katî bip hesap, yani usulüne tevfikan bir 
hesap alınmanı ıştır. Rıza Nur Bey, memuriyeti mah
susa ile Moskova'ya ve Ukrayna'ya teşrif ederken, 
bendeniz kendilerine rica ettim. Bu hususta bir de 
tezkere verdim. Hesabata baıkıp evrakı bize getire
cek. Son zamanlarda Aıli Fuat Paşa Hazretleri, bu 
meseleye dair bendenize izahat verdiler. Moskova Se
faretinde, sarfediien paranın miktarı, büyük bir şey 
değildir. Fakat arz ettiğim gibi, evrakı müsbitesini 
alıp; hesabı katiyetle şudur, demek için Rıza Nur 
Beyin, o işe bakması rica oluna Rıza Nur Beyin av
deti lâzımdır. 

Şark cephesi hesabatına gelince : Şark cephesinde 
sene iptidasında, kasalarm mevcudu usulüne tevfikan 
maliye memurları tarafından tadat edilmiş, Usulü 
Muhasebei Umumiye Kanunu ahkâmı tamamiyle 
tatbik edilmiştir. Diğer bütün ordularda olduğu gi
bi Şark cephesinde de, şark cephesi defterdarlığı ile 
kolordu muhasibi mesullükleri mevcuttur. 

Garp cephesinde, Elcezire cephesinde, Müdafaai 
Milliye Vekâletindeki muhasebe dairelerinin vazi
yeti ne ise, Şark cephesindeki muhasebe dairelerinin 
vaziyeti de öyledir. Hatta sual irat buyuran arkada
şım, arzu ederlerse maliyeyi teşriflerinde sene ipti
dasında Usulü Muhasebe Kanununa tevfikan, yapıl
ması icabeden muamelenin tamamen yapıldığını ve 
nushateyn zabıt varakalarının da maliyeye geldiğini 
görebilirler. Malumu âlimiz, Almanya'da muhtelif 
mesail mevcuttur. Bu, Roma'ya gönderilip henüz he
sabı alınmayan para meselesi, Berlin'deki mesail, 
sonra harbi umumide İstanbul'daki levazımatı umu
miye tarafından bir miktar sipariş verilip henüz intaç 
edilmemiş muamelâttan ibarettir. Bunların arkasını 
takip etmek için, bir arkadaşın Avrupaya gönderil
mesinde faide vardır. Hatta şunu arz edeyim ki; har
bi umumîde, İstanbul Harbiye Nezaretinin Almanya' 
da muhtelif fabrikalara sipariş olarak verdiği sipari-
şat avanslarının yekûnu, aşağı yukarı, 2, j2,5 milyon 
lira arasında tahmin olunuyor. İstanbul Hükümeti, 
bunları muhtelif şekillerde takip etti. Almak istedi, 
alamadı. Bu arz ettiğim üç muameleyi Berlin'deki 
paranın eşyaya kalbedilip, eşyanın Rusya'ya nakle-
dilmek'îe olduğu haberi, malumatı sahihası o vakit 
gelmemişti. Bu üç mühim işin arkasını takip etmek 
için Avrupa'ya bir arkadaşın gönderilmesi lâzımdı. 
Haltta kanaati acizaneme göre, hiç bir faide memul 
olamıyacağıni, on para istifade edilemiyeceğini bilse'k 

bile, bu işleri takip için, arkasından memur gönderip 
harcırahı vermek ve bunu neticeye kadar isal etmek 
lâzımdır. Çünki mevzubahis olan milyonlardır. Bu, 
bizim için lâzımdır. Hiç bir zaman bir memurun 
harcırahı ile milyonlar ölçülemez. Herhalde bu iş'i 
takip edip elimize bir şey geçmedi demek, zannede
rim ki, doğru olamaz. Bu, hiç olmazsa takip eder-
idik bir kısmını elde ederiz, demekten daha hayırlı
dır. Bunun için Heyeti Vekile kararıyla bir arkadaş 
gönderildi ve yine tekrar arz ediyorum ki; bu arka
daş Roma'nın hesabını görecek ne alabilirse alacak. 
Ondan scnra Berlin'deki muameleyi takip edecekti, 
mubayaayı, filanı. Fakat o, yola çıktıktan sonra eş
yanın alındığı ve Rusya'ya nakledildiği haberi geldi. 
Bittabi kalıp, kalmadığını, o arkadaşın oradaki rtet-
k'katı gösterecektir. Fakat harbi umumîdeki sipari-
şatı takip etmek ve hiç olmazsa fabrikalara giderek 
İstanbul Hükümetine vermeyiniz, bu para milletin
dir, millet İstanbul Hükümetini tanımıyor ve tanımı-
yacaktır. İlerde sulhu akdeder etmez sizden zarar ve 
ziyan aı ayacak ve bu hakkını isteyecektir, diye olsun 
söylemek için dahi bir memur göndermek faidelidir. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Roma'ya lüzum 
var mı idi? Zannederim yoktu. 

HASAN FEHMİ" BEY (Devamla) — Zaten bir 
memur gidince oraya da bakabilirdi. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Roma'da bulu
nan zat da arkadaşımız idi. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Onun bir 
sui istimali varsa ve parayı takip etmek, elde kalmış 

-ise onu almaktır. 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Yalnız bir şey soracağım. Maliye Vekâleti veznesine 
dahil olmayan ve bütçede mahalli sarfı olmayan pa
ra Maliye Vekâleti tarafından nasıl verilmiştir? Ma
liye Vekili milletin hazinesine vazıulyettir. Onun ha
zinesine girmeden, onun bütçesine girmeden on pa
ra verilemez. Eğer Maliye Vekâleti vermiş ise me
suldür. O onun varidatına kaydolunacaktı. Bütçede 
mevcu't olacaktı. Maliye Vekâletinin malumatı olma
dan herkes istediği paraya tasarruf ediyor, istediği 
gibi sevk ediyor. Bu gösteriyor ki, Maliye Vekâleti 
yoktur. Yani Maliye Vekâletinin vazifesine tecavüz 
edilmiştir. Maliye Vekâleti var mıdır? Yok mudur? 
Varsa niçin mevcudiyetine sahip olmamıştır. Yoksa 
niçin makamında oturuyor ve bu doğru mudur? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla)' — Evvelâ Şük
rü Beyefendinin son sözlerine cevap vereceğim. Ma-

, Jiye Vekâleti vardır ve hukukuna sahiptir. Usulü Mu-



hasebe* Umumiye Kanununun Maliye Vekâletine 
bahşettiği devairi umumiVei devlet üzerindeki hakkı 
murakabesini istimaie kadirdir ve bunu yapmadığı 
yapamadığı takdirde' istilasını gelir Meclisi Âliye ve
rir. (Bravo sadalarr) Şükrü Bey; hiç bir zaman Ma
liye Vekâleti hukuk ve salâhiyetini çiğnetmez. (Ma
ziye asittir sadaları) Berlin'e giden para meselesi 336 
senesi nihayetinde varidatı umumiyei devlet meya-
nunda olmayan bize muavenet şeklinde dostlarımız 
tarafından verilen paradan nakden altın olarak, bu
radan gidecekse mühimmat olarak gitsin yolundaki 
gayet âli bir mülâhazaya müsteniden erkânı askeri
yeden iki mühim zait bu hususa memur edilmişlerdi. 
Fakat efendiler Avrupa'dan mühimmat almak ve bu
nu Anadolu'ya getirmek - bütün dünya size düşman 
olduğu bir sırada -Konya'dan Sivas'tan zahire alıp 
Ankara'ya getdrmek kadar kolajr değildir. Ne kadar 
müşkilât ve ne kaçakçılık ve ne yollara tevessül edil
mek suretiyle bu muamele yapılmıştır. O, giden efen
dilerden uzun zaman malumat alınmamak oradan 
gelen birtakım makûs cereyanların, haberlerin bura
da bıraktığı aksi bir îtesir hepimizi şüpheye düşürdü 
ki; bunlar bu parayı israf veya heder ettiler. Fakat 
sonra anlaşıldı kî; bu malı hakikatten mubayaa et
mişler. Alman'ya üzerinde İngilizlerin vaki olan 
kontrol ve nazarları az zaman zarfında bu eşyayı çı
karıp göndermek fırsatını kendilerine bahsetmemiş
tir. O fırsatı bulduğu dakikada o malı naklettiler. 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Bendenizin maksadım bu değildir. Zaıtı âliniz Maliye 
Vekâletine yeni geçtiniz. Zamanı Vekâletinizden ev
vel olduğunu biliyorum. Maksadımı anlatamadım. 
tekrar edeyim efendim. Çünkü izahatınız sualime ce
vap olmuyor. Onun için izah etmek mecburiyetinde-
yim. Efendim gerek muavenet suretiyle, gerek her
hangi bir surette verilmiş olan paralaFın Maliye büt
çesine kaydedilmesi lâzımdır. Lâzım ise, bu para bize 
muavenet olmak üzere verilmiştir. Verildiğine naza
ran niçin şimdiye kadar bütçeye ithal edilmemiştir. 
Bütçeye ithal edildikten sonra bu gibi levazım lâ
zım ise - ki lâzımdır, buna cümlemizin kanaati var
dır - bu, bütçe dahilinde yapılmamıştır. Bu gibi mua
mele doğru mudur, doğruluğuna kani misiniz? Mali
ye Vekâleti hiçin vazifesini yapmamıştır? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim; 
hiç şüphe yok ki bunu hali tabiîde Usulü Muhase-
bei Umumiye Kanunu ile karşılaştırırsak, doğru bir 
muamele değildir. Fakat her ne olursa olsun şura
dan, buradan mühimmat getirmek zihniyeti hâkim ol
duğu ve ordu teşkilâtı henüz başladığı devreleri de 
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düşünelim. Yani bendeniz o arkadaşlarımı hiç bir za
man muahaza edemem. On paralık bir malı kırk ku
ruşa, kırk liraya baliğ olsa dahi getirtelim diye his 
siyatı vatanperverane size bağırtmıştır. Düşünün, 1336 
senesindeki ilk ordu teşkilâtı anındaki zihniyetlerimi
zi, düşüncelerimizi, Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununu harfi harfine tatbik etmek için Maliye .Ve
kili uğraşsaydı. Belki o zaman o zatı müşkülpesent-
likle ittiham ederek çekiliniz derdik. Zarureti dere
cesiyle ölçelim ve zamana göre hüküm verelim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Trabzon heyeti
ni muhakemeye verdiler. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Diğer su
al soracak dört arkadaşımız kaldı. Bütün sözler ka
rışıyor ve diğer söz alan arkadaşlar bekliyor. Bu su
retle de haksızlık oluyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendim, bundan evvel Heyeti Âli
nize hitabetmiştim ve bu münasebetle Roma'da mü
messilimizle Berlin'deki Müdafaai Milliye Vekâleti
nin memuru hakkında Hüseyin Avni Beyin vaki olan 
bir takım yolsuzlukları tarafımdan setre matuf ol
mak gibi, demek istedi. 

Hayır efen-HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) 
dim. Biz sizi... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu kati 
yen böyle değildir efendim. Şunu arz etmek istiyorum 
ki; efendim bendenizin kanaatim; beraet, zimmet asıl
dır. Her kim olursa olsun hükümet memuru olarak 
ve İcra Vekilleri Heyeti meyanında bulunmak itiba
riyle söylenen sözleri dinlemek ve tetkik etmek vazi-
fei asliyemizdir. Hüküm ile bir memura muamele 
yapmak zannederim memurlar üzerinde yapacağı te
sirler itibariyle memlekete mazarratlıdır. Cami Bey 
hakkında burada bir çok sözler söylendi. Bendeniz 
Heyeti Vekilede Nafıa Vekili bulunduğum zamanda; 
mumaileyhin memuriyete tayini dolayısiyle aynı me
sele mevzubahis oldu. Hiç bir kimse Cami Bey şöyle 
yapmıştır, böyle yapmıştır diye mesuliyet tahtında söz 
söylenmemiştir. Cami Bey kendisine tevdi edilen va
zifeyi hüsnü istimal etmiş olabilir veyahut etmemiş 
olabilir. Vazifesine hitam verilmiş, buraya daveti 
Heyeti Celilenizce tensip edilmiştir. Keyfiyet kendi
sine yazılmış ve hareket edeceğine dair de Hariciye 
Vekâleti cevap almıştır. Gelir, hesabatını verir. Eğer 
harekâtında bu milletin kendisine tevdi ettiği vazife
yi muhil bir hal görülürse aleyhinde takibatta bulu
nacakların en başında ben bulunurum. Fakat şimdi 

I kertdisi Roma'da. Şerefli bir arkadaş olarak tanırım. 
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Başka türlü hareket etmek mümkün değildir. (Dqğru 
sadâları) 

Berlin'deki Nuri Bey meselesine gelince; bu zat 
hakkındaki sözlere Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerinin memuru olmak itibariyle taraflarından 
ta<büdir ki cevap verirler. Fakat Nuri Bey Hakkında 
da aynı prensibi tatbik etmek lâzımdır. Eğer Müda
faai Müliye Vekâletince mucibi şüphe bir hali gö
rülürse şüphesiz o memur buraya celbedilir; hak
kında tahkikat yapılır, "bir şey yoksa hakkı kendisine 
iade, değilse tabiî Müdafaai Milliye Vekili arkud-
şımız da en şedit muameleyi tabiîdir ki hakkında 
tatbik eder. Fakat bu, benim kanaati hususiyem. Nuri 
Beyin muamelâtının uzun müddet devam etmesi ve 
bir semerei fiiliye verememesi dtolayısiyle hâsıl olan 
asabiyet neticesidir. Maliye Vekili Bey arkadaşımızın 
pek güzel izah ettiği veçhile kaçakçılık muamelesi
nin içinde bulunmayanlar bunu anlayamazlar. Bende
niz bilfiil çalışmış olmak itibariyle arz ediyorum. Ne
tice istihsal edilince karar vermek lâzım gelir. Onun 
için maruzatım bir memurun, bir mümessilin güna
hını ketmetmeye matuf değildir. Hakkı usulünde ve 
mahkemenin kararına istinat ettirilmek suretiyle tet
kik edilmek lâzım gelir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 
böyle teferruatla meselenin esasını unutuyoruz. Şu 
hesaba nazaran bugün otuz milyon bir açık karşı
sında bulunuyoruz. Bugün müzakerenin ehemmiyeti
ni burası tayin edecektir. Arkadaşların buyurduğu 
şekil ki; yanlış yapılmış, yanlış olmuş, ne olmuş ol
muş. Bunun muhakemesini atiye bırakalım, istikbâl 
için bu otuz milyon lirayı ne ile kapatacağız? İstik
razın muhal olduğunu anladık. İşte mütalâatimızı bu 
noktadan yürütelim. Bir sene evvel kanunsuz olarak 
bir milyon lira bir adama teslim edilmiş. Bunu Mü
dafaai Milliye Vekâleti vaktiyle yanlış yapmıştır. 
Kendileri de burada yanlış olduğunu itiraf, ettiler. 
Bunun mesulü kimse, o, mesul edilmelidir. Maliye 
Vekili midir, yoksa Müdafaai Milliye Vekili midir? 
Efendiler para olduktan sonra her zaman Antalya* 
dan getirebilirdi. Fakat ne için ve hangi esbap dola-
yısiyle getirilmemiştir? Bunu atiye terk edelim, bunun 
ucu gelmez. Yalnız otuz milyon lirayı nasıl kapa
talım? Harp devam etmektedir. Teşkilât mı fazladır, 
orduda mı fazlalık vardır? Dört ay sonra orduyu 
müşkül mevkie düşürmemekliğin çaresi nedir? Biz dü
şündük, altmış imzalı takrir verdik, hulâsa sununla 
geldik. Tekâlifi milliye ve başka suretle varidat im
kânı da kalmamıştır. Yalnız bir noktayı nazarı dikka
tinize arz ederim ki; efendiler hüsnü istimal edemi

yorsunuz dediğimiz zaman burada şiddetli gürültüle
re maruz kaldık. Ordunun maneviyatına tesir yapı-

i, yorsunuz, ordunun kuvvei maneviyesini kırıyorsunuz, 
filan... Size bir hesap vereyim. Geçen sene orduya 
56 milyon para verdiniz. Şayanı şükrandır ki, bugün 
ordumuz geçen senenin bir buçuk misli fazladır. Söy
leyenlerin haksızlıkları şimdi anlaşılıyor. Geçen se
ne bize Jıücum edenlerin mantıksız ve haksız olarak 
hücum ettikleri meydana çıkıyor. İşte efendiler or
du bir buçuk misli tezayüt ettiği halde masraf yine 
o masraftır. Geçen senenin suiistimalini kabul et
meliyiz. Bundan ne çıkar, efendiler bugün söylenen 
sözler istikbâle destek olur. Bugünkü söylenen söz
leri de ben kabul etmeyeceğim. Bunun müdafaası 
karşısında bin türlü söz, parlak cümleler söylenecek
tir. Fakat hesaba gelince o sözler, o parlak cümle
ler ve o konferanslar gider, yalnız hesap kalır. Her
halde Müdafaai Milliye Vekâleti bu sene geçen se
neye nispetle azîm fedakârlıkta bulunmuştur. Alât 
ve edevatı harbiye de geçen seneye nispetle bu sene 
fazla gelmiştir. Böyle olduğu halde geçen senenin 
bir milyonunun geç kalmasını ileri sürüyorsunuz. Ge
çen sene 60 milyon lira, hangi altmış milyon... Te
kâlifi milliye namiyle ortaya bir bomba attılar, bü
tün memleketin serveti altüst oldu. Hastalıklar ve 
CA 20 nakliye vesaire, bugün kuvayı maddiye ve ma
nevi yey i rahnedar etmiştir. Böyle sellemehüsselâm ve 
rilen kararların, acele yapılan icraatların işte böyle 
neticesi olur. Hesap ediniz ki yine o masarif karşı
sında, yine o orduyu yürütmek karşısındasınız. Tekâ
lifi milliye aldığımız halde ordudan beklenen o aziz 
vazife yapılamamıştır. Alınacak memba da kalma
dığına göre idemizi bu nokta üzerinde tevakkuf et
tirelim. Ordu bir buçuk misli fazladır. Bu noktayı dü
şünerek, bu nokta üzerinde daha ziyade tevakkuf et
menizi istirham ediyorum. Ordu bir buçuk misli da-
\\^ fazla olmasına göre tekâlifi milliyeyi geçen sene 
Maliye Vekâleti yirmi milyon dedi, Müdafaai Müli
ye on beş milyon dedi, bilmem başkası yirmi milyon 
dedi. Katiyen bunun içerisinden çıkılamadı. Ben an
lıyorum ki vesaiti nakliyenin cebren istimali yüzün
den tekâlifi milliye 20 - 30 milyon liraya baliğ ol
muştur. 20 - 30 milyon öyle, 56 milyon da bütçe 
suretiyle verildi. 86 milyon oldu. O vaktin ordusu bu
günkü ordunun nısfı derecesinde değildi. Şimdi sek
sen altı milyon. Müdafaai Milliye Vekâleti korkarım 
ki, daha ziyade para istemek ihtiyacını ve bizim 
para vermeyeceğimizi de düşünerek ve âtideki müş
külâtı düşünerek bütçenin fasıllarını ona göre yap
mıştır. 
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Avansa gelince : Tabiî bu da ne kadar tasarruf 
etseniz Hasan Beyin buyurduğu gibi "devri batıldır. 
Bu bizim için de imkânsızlıktır. Biz Maliye Vekâle
tinden ne istiyoruz? Teşkilâtı devlet hakkında, ordu
nun tezyidi hakkında söz istemeye hakkımız yoktur. 
Varidatı umumiye bu,* masarif de budur. Bugün ne 
kadar avans verirseniz veriniz, orduya verilecek 56 
- 60 milyon ordu bütçesini mehmaimkân tesviye ile 
mükelleftir. Bendeniz bu hususta mütereddidim. Ben
deniz kendi kanaatıma göre bu milyonlarda ihtilâf 
varit diyorum, öyle defaten sandığa girecek paranın 
yekûnu elli milyon olursa çok bahtiyardır. Memleket
te elli milyon olursa çok bahtiyarız. Bugün bütçemi
zin nısfı açıktır ve en ziyade Müdafaai Milliye büt
çesi kabarıktır. Beş milyon tasarruf icrasını tasavvur 
ettik, onu da yapamadık. Binaenaleyh bu ordu vazi
fesini bir an evvel yapmalıdır. Ordunun Her an için 
idamesini biz de istiyoruz, bu lüzuma biz de kaniiz. 
Fakat para* nereden alınacaktır? Millet sağolsun, gibi 
cümlelerden ben anlamam. Parlak kelimeler -lâzım 
değildir. Burada bir çok parlak kelimeler işittik, bun
dan sonra parlak kelime değil hesap, rakam isteriz. 
Bu kürsüde çok parlak sözler söylenmiştir, fakat on
dan pek çok zararlar görülmüştür. Bunlar havadır, 
bu sözler burada söylenmemelidir. Burada daima he
sap ve paradan bahsedilmelidir. Meselâ on kuruş fi
lân yerde, yüz kuruş falan yerde ... Ya bize ordu şu 
vazifeyi filân zaman, filân yerde yapacaktır denilme
lidir veyahut da ordu böyle devam edecektir ve ihti-
yacatını şu membadan temin eyleyecektir. Öyle mem
badan ki; milleti ızrar etmeyecek, yakıp yıkmayacak -
tır, denilmeli ve o memba gösterilmelidir. Ben bunu 
göremiyorum. 

ZIYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim; vak
timiz heder «oluyor. Yanlış yapıyoruz. Muvazeoei Ma
liye Encümçni Meclisi Âlinin kararı mucibince bize 
bir hali malî raporu getirdi. Bu raporda iki şey var. 

•••>•—••>»•• 

Biri varidata müteallik şeyler, diğeri hükümetin yap
mak istediği bazı hususat. - Ki «ıadde, madde zikre
dilmiştir. Meselâ Almanya'daki hesap vesaire - gör
dük ki maddede zikredilip yapılması lâzım gelen şey
lerin'cümlesi Müdafaai Milliye bütçesine aittir. Va
ridat ise masarifattan sonra müzakere edilecektir. 
Binaenaleyh bu meseleyi varidat bahsına bırakarak, 
Müdafaai Milliye bütçesinin müzakeresine geçelim. 

REİS — Efendim; Ziya Hurşit Beyin teklifleri 
hakikaten doğrudur. Encümen lâyihası okununca gö
rülüyor ki en büyük kısmı Müdafaai Milliye bütçesi
ne aittir, diğer kısmı da varidat bütçesine dairdir. 
Esasen Maliye Vekili dediler ki; varidat bütçesinin 
müzakeresinde tafsilât ve izahat arz edeceğim. Bina
enaleyh tensip buyurursanız Müdafaai Milliye bütçe
sinin heyeti umumiyesinin müzakeresine başlayalım. 

HASİP BEY (Maraş) — Muvazenei Maliye En
cümeninin tespit ettiği nikatı nazar dairesinde bir 
bütçe gelmesi lâzım gelir. 

REİS — Efendim işte o nikatı nazarı siz tetkik 
edeceksiniz. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Encümen na
mına arz edeyim ki; muvazenei umumiye meselesi, 
bazı arkadaşlarımızın buyurdukları gibi, varidat büt
çesinde müzakere olunacak bir meseledir. Varidat 
bütçesinin hini müzakeresinde icabeden izahatı ve 
yapılan teferruatı gerek Vekil Bey ve gerek Encümen
de çalışan arkadaşlarınız arz edeceklerdir. Tabiî bu 
tasarrufu kâfi görüp, görmemekte Heyeti Celile muh
tardır. Binaenaleyh bendeniz de Müdafaai Milliye 
bütçesinin heyeti umumiyesinin müzakeresine geçil
mesini teklif ederim. 

REİS — Efendim bu suretle Müdafaai -Milliye 
bütçesinin heyeti umumiyesinin müzakeresine geçil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. On dakika teneffüs için celseyi tatil edi
yorum. 

..<... 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kuşat Saati : 4,10 

REİS : Refekânt Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Âhf Bey (Kayseri) 

Suafiar ve Cevaplar 
REİS — Efendim celseyi açıyorum. 

2. — İtalya'dan mubayaa edilen şimendifer ve mal
zeme hakkında Vehbi Beyefendinin Nafia Vekilinden 
suali ve bu mevzuda mubayaa heyeti âzalarının iza
hatı. 

REÎS — Efendim, geçen celsede Vehbi Efendi 
Hazretleri beyanatları arasında şimendiferler hakkın
da Nafia-Vekâletinden bir şey sormuşlardı. Bu, ar
kadaşlardan Süreyya Beyle, Dr. Mustafa Beyin şahıs
larına taallu'k ediyor. Onun için cevap verecekler. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Saruhan) — Efen
dim, Avrupa'da mubayaa edilen eşyanın hesabatı ko
nuşulduğu sırada şimendifer malzemesinin mubayaa
sı için de buradan bazı arkadaşlarımız gitmişti. Na-
fiadan sorduk. Onlar hakkında bir malûmat alama
dık diye Vehbi Efendi Hazretleri buyurdular. Bundan 
dolayı bize fırsat verdiği için kendilerine teşekkür ede
rim. Malûmu âliniz bir seneyi geçiyor. Belki on dört, 
on beş ay oldu. Harp sırasında idi. Acele, yani mü-
bayaat için bizi gönderdiler. Sonra burada münakaşa 
olmuş. Hatta geldikten sonra zapta geçtiğini gördüm. 
Şimdi efendim, biz giderken 110 bin lira tahsisat ver
diler. Bu parayı biz Antalya'da aynen almadık. İtal
yan liri ile ... bir lir frank demektir. Orada bankalar
dan tebdil ettiler, İtalyan frangı yaptılar, bize verdi
ler ve biz İtalya'ya gittik ve biz tüccar olarak gittik. 
Yani mebusluk yok. Bu parayı orada bankaya ver
dik, banka üzerinden faiz yürüttük, yani menafiini 
muhafaza ettik. Aynı zamanda alacağımız eşya için 
buradan bize bir liste vermişlerdi. Bu listede belki 
üç, dört yüz kalem eşya vardı. En basit şeyden tutu
nuz da en büyük şeylere kadar... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Listeyi bura
dan m ı aldınız? Yoksa peşiniz sıra mı gönderildi? 

SÜREYYA BEY (Devamla) — Giderken verdiler, 
fen memuru olan arkadaşların elinde vardı. Bunları 
oradan mubayaaya başladık, bir kısmı pek acele idi. 
Onlar alındı, diğer kısımları verilen resimler üzeri
ne, eşkâl üzerine imal edilecekti ve bunlar da ısmar-
lanmıştı. Bu paranın yekûnu 110 000 lira idi ve bu 
paranın içinde bizim harcırahımız da dahildir. Evve
lâ şunu söyleyeyim, çürtkü pek meraklı bir şeydir. 

Biz orada bulunduğumuz müddet zarfında dört bin 
İtalyan liri mahiyede bize vereceklerdi. Bu, bizim pa
ra ile 210 - 220 lira tutar. Bir de bize giderken 800 
lira harcırah verdiler. Biz geldiğimiz zaman - o vakit 
Nafia Vekili Ömer Lütfi Bey arkadaşımız idi ki; ga
yet müdekkiktir, bilirsiniz. - Dediler ki; ne masraf et
tiniz?.. Dedik ki; şimendifere, vapura bunu verdik, 
bunu masraf ettik. Alelmüfredat hesabettik. Hatta 
vapurda yapılan yemek masrafını dahi kabul etme 
mislerdi. Bu suretle bize verilen 800 liradan 520 lir. 
ben kendi hesabıma iade etmişimdir. Bundan dolayı 
arkadaşımıza çok teşekkür ederim; bunu sual edip 
bize cevap vermeye fırsat verdiklerinden. Daha iki 
üç kalem eşya vardı, bunların 4kmali zamana müte
vakkıftı. Biz bunları beklemeden buraya geldik ve 
mallan buraya gönderdik ve musaddak faturalarını 
buraya teslim ettik. O gelen mallar ile sipariş edilmiş 
olan mallar da gelmiştir. İçinde bir mal gelmemiştir 
ki o da «pyaster» dedikleri bir mal 25 bin frank 
kadar bir para tutar. O hesapta şimendifer idaresi, 
o para sarfedildikten sonra daha 60 000 lira kadar 
borçludur. Şimendifer idaresi bu parayı gönderirse 
piyaster de gelecek. Zaten bu piyasterin şimdiye ka
dar gelmemesi numunesine ve matluba muvafık olma
dığı için ve şartnamesine muvafık bulunmadığından 
o mal yeniden orada yaptırılmıştır. Orada aldığımız 
malları yağ vesaire gibi eşyayı kimyagerlere götürü-
yorduk ve bunların tahlillerini yaptırıyorduk. Rapor
ları burada vardır. Nafia idaresine verdik. Yani o mal 
hâlâ buraya gelmemiştir. O malın gelmesi için 50 -
60 bin lir kadar bir paraya ihtiyaç vardır. Belki daha 
30 - 35 bin lir kadar bir borcu olur. Onu da şimen
difer idaresinin bir milyon lira alacağı vardır, şimdi 
bu hesabatın bu suretle kat edilmemiş olduğunu bili
yoruz. Biz buraya geldiğimiz zaman 1 100 000 frank 
kadar hesabatı buraya tamamiyle teslim ettik. Nafia 
Vekâletine verdik. Nafia Vekâleti vasıtasiyle şimendi
ferin muhasebecisi hazır olduğu halde bu hesabat tet
kik edilmiştir ve buna dair bize vesika vermişlerdir. 
Eğer arkadaşlarımız arzu ederlerse bunu yegân, ye
gân gösteririz, elimizdedir. Daha sonra gelen mal
ları nafia idaresinden veyahut doğrudan doğruya şi
mendifer idaresinden bakabilirler. Bu hesabat için ar-
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kadaşlarım emin olabilirler ki fazla arzu ettikleri taf
silâtı, malûmatı her dakikada vermeye hazırız. Aynı 
zamanda şunu ikmâl edeyim ki; Vehbi Efendi buyu-
aıyorlar ki; oraya gönderilen adam - yani bendeniz 
için - Korsika'dan Sardunya'ya gidiyor ve Sicilya'da 
geziyorlar. Halbuki Efendi Hazretleri bilirler ve bil
meleri lâzım gelirdi ki; bir adam, bir memur bir yer
de oturur ve oturduğu yerin adresini gönderir. Ah-
med Efendi filân yerde oturuyor diye; bendeniz Kor
sika caddesinde oturuyordum ve adresim değiştikçe" 
bildiriyordum, Korsika'dan Sicilya'ya demek Erzu
rum mahallesi ile Kângırı mahallesinde oturmak gibi 
bir şeydir. (Handeler) (Kâfi sesleri) 

DR. MUSTAFA BEY (Kozan) — Efendiler; bu 
meselenin açılmasından dolayı çok memnunum, Vehbi 
Efendiye bilhassa çok teşekkür ederim. Ancak ister
dim ki bu, açıldığı vakit hesap verilmemiş tarzında 
değil, acaba verilmiş midir, verilmemiş midir diye 
Nafia Vekâletinden sormak icabederdi. Alelıtlak bir 
fert sıfatiyle bir işi tetkik etmeksizin olmamıştır de
mek doğru değildir. 

VEHBİ EFENDÎ (Konya) — Dairei aidesindcn 
ben bunu bir kaç defa sordum, muhasebe bitmemiştir 
cevabını aldım. 

DR.: MUSTAFA BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Şimdi onıu arz edeceğim. Efendiler; ticaret 
nokta! nazarından bir şeyin iştirası için bir tasfüyei 
hesap vaırdtr, bir de hesabatın kamilen katı vardır. Şim
di bendeniz buraya ilk geldiğim zaman o malların he
yeti umumiyesini, yani ne kadar eşya alınmışsa onla
rın heyeti umumiyesi vasıl olmuş ve onların fatura
sını kendim hamilen getirdim. Hatta diğer vapura 
binilmedim. Arkadaşların geldiği motorla buraya gel
dim ve biran evvel mallan teslim ettim. '-Geldiğim 
zaman bunu Nafıa Vekâleti, kendisine mi alacak, 
yoksa şimendifer idaresine mi... bunu bilmiyorum. 
En nihayet bize şimendifer idaresine teslim ediniz 
dediler. Biz de teslim ettik ve şimendifer dairesinden 
gelem rnaüaırı tesJliım ettiğimize dair fatura, makbuz 
aldık ve makbuz da elimizdedir ve bu mallar geliyor 
kamilen... Geldiği zaman tabiî faturaları getirmek 
için her vakit bir adam bulunacak değil, posta ile 
geliyor, gümrük baş müdiriyetine... faturalar oradan 
geliyor şimendifer idaresine veriyoruz makbuzumuzu 
alıyoruz. Binaenaleyh berideniiz gitmeden evvel, yani 
teşrinisaninin nihayetine doğru bu faturaların heye
ti umumiyesini şimendifer idaresinle teslim ettik, ve şu 
makbuzu kendilerinden aldık. Makbuzun biri bu, 

-s 
diğeri de o zamana ait, biri de şudur. Şimdi bunların 

yekûnu son zamanlarda gelen var o da on beş bin 
ki ceman bir milyon sekizyüz kırk dokuz bin farank 
ediyor. İtalyan Frangı. Şimdi bizim aldığımız ne idi. 
Yani bendeniz öyle zannediyorum ki biraz ticaretten 
anlarım, mecburî bir tüccar oldum. Şimdi Yüz bin 
lira meselesi vardır. Bize Antalya'da dediler ki; bun
ları alınız istediğiniz gibi bozdurunuz. Biz de hayır 
olamaz hükümetin kendisi bozduracaktır ve bize ve
recektir ve öyle zannediyorum ki hükümet bizim fik
rimizi sonradan istimzaç etmekle on yedi bin beş yüz 
lira hükümet kâr etmiştir ve hükümet kendileri bunu 
bozdurmuştur. Biz değil sorabilirsiniz, Sonra bu pa
rayı aldığımız zaman Milanoya ve Romaya çek ha
valesi oiarak bankaya verlilıdi. Ordan bu para aiınır 
alınmaz anında Roma bankasına verildi. Roma ban
kalarının makbuzları hep yedimizdedir. Bunu mem
leketin bir mesele siyasiyesidir, gayet hafi tutulacak
tır diye ve biraz da memleketle alâkadar olan bir 
şey olması hasebiyle bunu çok düşünerek bu işi yap
tık ve bunu bankaya verdik. Bankaya verdiğimiz za
man kendilerine dedik ki biz bu parayı istediğimiz 
zaman alacağız ve baki kalan miktar için de bize 
faiz vereceksiniz. Banka Icuyudatı resmiye makbuz
ları elimizdedir. Hulâsa şimdi gelen mallar, arz etti
ğim gibi alınan para bir milyon dokuz yüz seksen 
altı bin İtalyan frangıdır Bunun bir milyon sekiz 
yüz kırk dokuz bin frangı için Nafıa Vekâletine 
veya şimendifer idaresine teslim edilen malzemenin 
makbuzatı elimizdedir. Faturaları da kendi ellerin
dedir. Baki yüz kırk beş bin frank kalmıştı. Fakat 
ısmarlanan malın tamamiyle mütebaki parası verilip 
malıların aJjnabilimesi içtin daha bir miktar paraya 
ihtiyaç vardır. Bendeniz mezun olduğum zaman bu
radan daha elli bin frank gönderilmiştir ve bu teah-
hurdan dolayı oradaki adamın ne çekdiği de başka 
bir mesele. Ne ise onu söylemek istemem. Bu paralar 
gönderilmiştir o mallar da buraya gelmiştir. Geldiği 
gibi şimdi doksan beş bin frank kadar baki kalıyor. 
Bizîim aldığımızdan sonra ikiyüz elli bin frank da 
vardır, ceman, üçyüz eli, dört yüz bin frank kadar 
bir şey. Burnlarım htepsii i e aÜıman maflllatr geldiği glrbi 
bunların bütün hesabatı Roma mümessili Celâlettin 
Arif Beye iki ay evvel verilmiştir. Bunların faturası 
şimendifer idaresine verilmiştir. Oradadır, bunlar gel
diği zaman hesap katedrlmiş olur. Hesap her zaman 
için tasfiye edilir. Yani alınan paranın şu kadarına 
mal alınmıştır, işte faturası, baki kalan para banka
dadır, işte makbuzu deniyordu. Hesabat daima tas
fiye edilir, hesabatın katının teahhuru bir zarureti 
mübrömdir. Çünki para yaktiyle hükümet tarafın-
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dan gönderilmemiştir. Bu kabahat te benim veyahut 
bir diğerinin değrldir. Binaenaleyh bundan dolayı şey 
etmiyeceğim. Fakat çok rica ediyorum ki; tetkik edil

sin andan sonra sual edilsin. Değil memleketin bu 
kadar parası, yüz milyon lirası olsa tenezzül edecek 
adam değilim. (Bravo sadaları) 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 

1. — Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 
REÎS — Eferad>iım Mıüdafaali Milliye bütçesirtin 

müzakeresine başlıyoruz. Vekil Paşa izahat verecek. 
VEHBİ EFENDÎ (Koruya) — Mazbata hakkımda 

tenevvür istiyordum. 
KÂZIM PAŞA MÜDAFAA t MİLLİYE VEKKLÎ 

(Karesi) — Efendim, bundan evvelki celsede bütçe
nin heyeiti uimutıııiyesi hakkında izahatta bulunmak 
istiyordum. Fakat Muvazenei Maliye Encümeninin 
mazbatası araya girdi. Bu mazbata da bundan evvel
ki oeteede müzakere edildi ve bazı nlikatı ve hatıta bil
umum nikatı Müdafaai Milliye Bütçesine taalluk et
tiği için hep ondan bahsedildi. Arkadaşlarımızdan o 
mazbata münasebetiyle söz söyleyenlerden bazıları 
bir takım sualler tevcih etmişlerdi. Onu ayrıca arz-
edeceğim. Şimdi asıl hafi celsede vermek istediğim 
izahata başlıyorum. 

Malumu âlinizdir ki ordumuz her taraftan mua
venete mazhar olan ve büyük devletlerin hazineleri
nin yardımına nail olan bir hükümetin ordusu ile 
muharebe etmektedir. Düşmanımızın malik olduğu 
muavenetlere biz malik olmamakla beraber bir çok 
büyük meydan muharebeleri verdik ve büyük meydan 
muharebelerinin hemen hepsinde düşmanı mağlubettik. 
Tabiî bu muharebeler bir çok zayiata mal olmuştur. 
inönü muharebeleri gerçi daha ufak mikyasta cere
yan etmiş fakat Sakarya muharebesinde insan, hay
van ve malzeme cihetiyle ne kadar azîm zayiata uğ
radığımız cümlece malumdur. Bu muharebeden son
ra ordunun hemen yeniden meydana getirilmesi ik
tiza edecek bir vaziyet hasıl olmuştur. Bittabi bu 
vaziyette düşman zayiatını daha evvel tedarik ve 
daha kolaylıkla telâfi edebiiridü. Bizıim meoabiimiz 
memleket dahiline münhasır kaldığından muavenet 
ancak milletin fedakârlığı ve gayretine ve bizim de 
mütemadiyen çalışmamıza inhisar etmişti ve bu suret
le biz kendi menabiimizden ve kendi milletimizin 
gayretinden istifade ederek karşımızda her türlü 
müsaadata mazhar olan bir düşmana tefevvuk etmek 
üzere çalıştık ve bugünkü netice düşmana mütefevvik 
olduğumuz şeklindedir. (Teşekkür olunur sadaları.) 
Son zamanda hâkimiyeti havaiyeyi de temin etmişiz
dir. Karadaki hâkimiyeti de temin etmişizdir. Biz 
memleketimiz dahilindeki menabiimizden istifade et

mişizdir. Memleketimizin, milletimizin gayretiyle mey
dana getirilmiştir. Düşman ise hariçten kendisine mua
venet eden, büyük devletlerin yardımı ile çalışmıştır. 
Efendim asıl bütçe üzerinde görüşdüğümüz için, bu 
neticeye vasıl olmak için sarfettiğimiz parayı düşü
nürsek, Yunan ordusunun yalnız âdi bütçesi bizim 
bütçemizin on misli olduğunu Erkânı Harbiye daire
si tahkik etmiş ve bana söylemiştir. Her halde öyle 
zannediyorum ki âdi sarfiyatı -tabii hariçten malze
me vesaire cihetiyle gördüğü muavenet başka olmak 
üzere âdi bütçe- bizim bütçemizin on misli fevkin-
dedir. Bizim bütçemiz geçert sene ne ise bu sene yine 
ona yakın bir şeydir. İşte asıl masarifatımızm azlı
ğına rağmen böyle düşman ordusuna tefevvuk eden 
bir hale kendi ordumuzu koymak. Heyeti Celileni-
zin ve arkadaşlarımızın arzu etmekte olduğu tasar
ruf ve iktisada bir delildir. Bu bütçe ilk yapıldığı 
zaman tabii askeri kanunların istinat ettiği Teşki
lâtı Esasiye var, meselâ bir neferin asker edilebilme
si için onu davet ederler. Bir çok derecelerden ge
çer, sonra ambardan erzak çıkarılması için birtakım 
mazbatalar yapılır ve onların bir tanesi noksan olursa 
muamele kanunen noksan kalmış olur. İşte bu esasa-
tın, bu kavaninin istinat ettiği teşkilât, esasat tutu
larak Müdafai Milliyenin yaptığı ilk kadro hali hazır
da cephede bulunan silâh ve kuvveti değil, bugünkü 
haliyle eski halde de kalsaydı tahammül edecek dere
cede vâsidir. Bu kavanini esasiyemizin henüz tadilâta 
uğramamasından mütevellittir. Müdafaai Milliyenin ka
vanini esasiyeye istinaden yapılan bu vâsi kadroların 
üzerine yaptığı bütçe yüz milyonu mütecaviz idi. Bu 
sabık bütçelere göre yapılmış bir şeydir. Bundan son
ra Meclisi Âli bir tetkik heyeti intihap etti ve mem
leketin en büyük masrafını Müdafaai Milliye yap
makta olduğu için tetkik heyetini asgari bir miktar 
tahmin etmek üzere memur etmişti, Tetkik heyetine 
memur olan arkadaşlarımız hakikaten pek ciddi bir 
say ile az bir zamanda gerek şimdiki şekli, bozma
mak ve kavanine riayeten işi yürütebilmek ve ordu 
asıl cephedeki kuvveti mümkün olduğu kadar, yani 
ele ne kadar malzeme geçerse onun imkânını muha
faza edebilmekle beraber bütçeyi yüz milyonluktan 
altmış milyona kadar indirebilmiştir. Bu şayanı şük
randır. Bundan sonra Muvazenei Maliye Encümeni 
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Müdafai Milliye Vekâletine ve tetkik heyetindeki ar
kadaşlarımızla yeniden müzakerede bulundu ve bazı 
tenkihat ye tenzilât yapmak imkânı olup, olmadığını 
düşündüler. Ben de beraber bulunuyordum, Muvazenei 
Maliye Encümeni de bir miktar daha tenzilât yapma
ğa muvaffak oldu nihayet bütçe (elli dört milyon
luk) bir raddeye geldi. Şimdi böyle yüz milyon götüre
bilir. Şimdi bu ordunun teşkilâtı esasiyesi ki elimizde 
mevcut kadrolara göre ordu elindeki tüfek adedini 
muhafaza edebilmek üzere yüz milyonluk bir bütçe
dir. Bunu bu hale getirebilmek için ne yapılmıştır ve 
nasıl yapılmıştır? Bunu arz edeyim. Meselâ; bir yer
de muhtelif şubaatın memurları var. Gerçi vazifeleri 
ayrı ayrı ve hakikaten de kanunen onlara ayrı ayrı 
vazife vermekte mümkündür. Fakat bir kişiye veyahut 
iki kişiye verilmiş, fakat yine o iki zat elimizde mev
cut kanuna göre kadro ve teşkilât ve muamele yapa
bilecek bir şekli muhafaza etmişti. Sonra gerideki en 
vâsi teşkilâtımız nazarı dikkate alınmış, gayrı muha
rip kuvveti asgari bir hale getirmek ve bütün kuvveti 
cepheye vermek esası kabul edilmiştir. Malumu âliniz 
daha ilk buraya geldiğim zaman Meclisi Alinin izhar 
ettiği his bir an evvel düşmanı memleketten kovmak
tır. Bunun için de düşman tabii memleketimizden ken
diliğinden geri gitmez. Düşmana taarruz edebilmek 
için ondan fazla bk kuvvet, silâh kuvveti ondan faz
la olmak lâzım gelir. Düşmanla temas edecek kuvvetin 
de tabii ona tefevvuk etmesi lâzımdır. Bu tefevvuku 
tezyit etmeksizin meydana getirmek için silâh isti
mal etmeyenleri geriden alıp ileriye vermek çaresini 
düşündü. Bunun için bendeniz Meclisi Âliye gelip iş
te maksadımız, gayemiz budur, elimizdeki bütçeden 
Muvazenei Maliye Encümeninin tenkis ettiği miktar 
budur. Fakat buna daha beş milyon lira daha tahsisa
tı munzama ilâve etmek lâzım. Yani bir tahsisatı mun
zama istemek iktiza eder dedim. Nitekim bu mesele 
sonra bütçenin içerisine girdi. İşte efendiler en son 
tadilât -ki Muvazenei Maliye Encümeninin raporun
da beyan edilen teferruat hakikatte yapılmamıştır. 
Yani para miktarı yine odur. Bütçenin miktarından 
tenzil edilmemiştir, miktar budur. Bu gerideki beş 
milyon cepheye gitmiştir. Ve bu beş milyonu geriye 
verseydi, bunu cepheye koymasaydı bu beş milyonu 
tahsisatı munzama olarak isteyecektik, bu cepheyi 
takviye edecektir. Gerilerdekiler onu yiyecektiler. Fa
kat yine o raporda beyan edildiği veçhile askerin bir 
kısmım mezun addettik, amele taburlarını ki- mazba
tada beyan edilen çok şeyler, geri tenzilâtı yapılmıştır. 
Fakat bu tenzilât memleketlerinde bırakılanlar belki 
pek azdır, belki bir sınıf efrattır. Lâkin cepheye he

men bunun bir misline yakın insan, top, tüfek, maki
neli tüfek girmiştir. Cepheyi bu suretle takviye et
miştir ve hiç bir suretle bunun için tahsisatı munza
ma istenmemiştir. Geriden alıp ileriye verilmiştir. Ta
sarrufun şekli bu suretle hâsıl olmuştur ve tasarrufun 
şekli budur. Bu suretle yapılmıştır. Bu tabii ve zaru-
ridir^ Elanda bu suretle geride yapılan tasarrufattan 
elde malzeme, yani top, makineli tüfek, tüfek alıp 
bunları efradın eline verip cepheye koymak bir an 
evvel daha kuvvetli olarak düşmanı defetmek ve neticei 
katiyeyi istihsâl etmek - İnşallah bu da kuvvei kari-
beye geliyor şüphesiz ve İnşallah bu da artık kuvvei 
karibeye gelmek üzeredir. Şimdi bu senenin bütçesinde 
tespit edilen son miktar azami tasarrufatın neticesinde 
husul bulmuştur. Yani azami tasarrufat ne suretle 
yapılabilir bundan ziyade tasarrufat nasıl olabilir? 

Bundan ziyade tasarrufata karar vermek için, ya
ni beş milyon daha almak için cepheye ilâve ettiği
miz beş milyonluk şeyi askeri alıp evlerine bırakmak, 
memleketlerinde tutmak, yani düşmana meydanı boş 
bırakmak demektir. Bunu tabii Meclisi Âli kabul et
mezdi ve bunu hissettirmemiş olduğu için ve biran ev
vel düşmanı memleketten atmak lüzumunu izhar et
tiği için Meclisi Âlinin noktai nazarına ve kanaatına 
göre yürüyoruz, böyle yürüyeceğiz ve inşallah muvaf
fak ta olacağız. Kuvvetimiz tezayüt etmekte berdevam
dır. Tabii neticei katiye başlayıncaya kadar tezayüt 
edecektir. Muharebe esnasında da tezayüt edecek
tir. Arkadaşlarımızın tasarrufat hakkındaki mütalaala
rına arz edeceğim cevap bundan ibarettir. Avrupa'daki 
siparişattan biraz bahsetmek istiyorum, o daima mev
zubahis olmaktadır. 

Efendim Avrupa menabiine maatteessüf kuvvetle 
hâkim olamadık, şimdiye kadar bize dost görünen ve 
düşman görünen hükümetler muamelede daima düş
man görünmüşlerdir. Nice fedakârlığa rağmen hariç
teki menabiden temin ettiğmiz şeyler ancak kaçak su
retiyle olan cüzi bir şeyden ibarettir. Asıl bizi kuv
vetlendiren menabi -evvelce arz ettiğim gibi- kendi me-
nabhmizdir, hariçten vukubulan mübayaat her mem
leket üzerinden, İtalya'dan, Fransa'dan, Rusya'dan, 
Almanya'dan, Avusturya'dan olmuştur. Bunlar da ta
bii bize pek emniyet etmiyorlar, bir mal gönderirsek 
paramızı belki vermezler diye... Bankaya teminat ya
tırmak istiyorlar ve bir müddet pazarlığa bile girişmi
yorlar. Biz tabii elimize malzeme geçirmek istediği
miz için onların en ağır şartını bile bazı defalar ka
bul etmişizdir. Bundan ne netice hâsıl olmuştur? 
Meselâ dört yüz bin lira paramız bankalarda iki ay, 
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üç ay kalmış karşı taraf bir çok hileler, desiseler yap
mışlar, fakat bu hile hissedilince derhal bertaraf edil
mişti. Fakat yapılan hilelerden bazılarını arz edeyim; 
şimdi bir kontrato akdolunuyor, ondan sonra fesholu-
nuyor, teahhüt ifa olunmuyor, yirmi, otuz bin liralık, 
ihtimalki o müteahhit olan fabrika, ihtimalki düş
mandan elli bin lira almıştır. Bunun için bizi bic 
iki ay ümitte tutmak, paramızı belki bankada bağlı 
bulundurmak suretiyle belki bende de otuz bin lira
ya mukabil teminatı feda etmiştir.. Bu böyle olduğu 
gibi bizimle pazarlığa girişip düşmanlara işte Türk' 
lerin bu ihtiyaçları vardır. Meselâ tüfek, makineli tü
fek ihtiyaçları vardır diye düşmanlara bizim hakkı
mızda haber vermişler..:. Bunların tabii hepsini anla
dık. Onun için ehven bir tarz kabul ettik ve bunun 
tabii yapılan bazı faidelerinı gördük, tik yapılan te
şebbüsler; Nuri Beyin Almanya'ya izamı. İlk teşebbüs 
hu olmuştur. Nuri Beyden buraya geldiğim zaman 
sidiğim malumat; malları aldık, hazırdır, gönderemi-
yorum, çünkü İngiliz kontrolü vardır. Malları çıka
ramayacağız ne yapalım? Müşkil bir mevkide kaldık, 
mühim bir paradır. Böyle mühim bir paranın hariçte 
durmasını muvafık görmediğim İçin kendisine yazdım; 
eğer malı getirmek mümkün değilse paraya tahvil edin. 
\ akat bunu yalnız bir kişi yapamazdı, o sırada Sab
rı Bey Meclisi Âliden mezuniyetle Avrupa'ya gidi
yordu. Ayrıca bir zata harcırah verip göndermekten 
ı<e kendisine rica ettim, seni de oradaki komisyona 
memur edelim, aza ol ve sen de o komisyonla çalış. 
Alınan mal memlekete gelebilecekse, her ne vasıta 
ile olursa olsun getiriniz. Eğer memlekete getirmek 
mümkün değişe tekrar paraya tahvil edin, elimize para 
geçsin. Paramız şurada, burada kalmasın. Paramız 
başka yerlerde kalmasın ve bu suretle heder olmasın. 
Efendim; Sabri Bey gitti, doğrudan doğruya Müdafai 
Milliye Vekâletinin memuru değil, benim ricam üze
rine bu teklifi, bu işi deruhde etmiştir. Sabri Bey git
ti ve oradan verdiği telgrafta mallar buradadır. Bazı 
ecnebi kaçakçılarla temas ettik ve bunu vapura bin
dirdiğimiz zaman İngilizler haber aldı, mallar tekrar 
Danimarka sahiline geri geldi, binaenaleyh Rusya ta
rikinden başka tarik yok, bunu temine çalışıyoruz de
di. Pekâlâ dedik, bir şey yapın da ne yaparsanız yapın, 
gelsin de ne suretle gelirse gelsin. 

Ya mal gedsin, yahut parası gelsin, bir şey olsun. 
Epey Zamandır bunun için bir haber alamadık. Fa
kat bu sıralarda vaktiyle had» umumîde İstanbul hü
kümeti Harbiye Nezareti tarafından Almanya'da pa
rası verilmiş» bazı mallar vardır. Bunları İstanbul'dan 
haber adık ve İstanbul'la yazdık. Dedik ki; siz bu 

mallan istiyormuşsunuz, size hiç bir taalluku yok' 
tur, birtaenaıleyh siz oraya komisyon göndermeyiniz. 
Onlar bize dediler ki; «Size lüzumlu olanları gön-, 
defiriz, lüzumlu olmıyanüar da bizde kalır, çüriki 
Avrupalılar vermez.» dediler. Onlara bazı tekâlif 
filan yaptık, hiç bir iş olmadı. Fransa'da bazı komis
yonlarımız vardı, bazı siparişatnmız vardı. O zaman
lara kadar, yanii bundan on beş ay evveline* kadar 
bir şey göndermemiştr, yani şu oluyor, bu ohıyor. 
Bir çok yazılıyor, müşkilât gösteriliyor filân diyor... 
Acaba oradaki memurlar mı sahtekârlık yapıyor, 
yoksa hakikaten mi müşkilât vardır? Yoksa orada 
ikameti mi istiyorlar? Hepsi hatıra gelir. Hiç bir şey 
söylemek doğru olamaz. Bir taraftan Roma'da bir 
çok muamelât oknuş, elyevm ele bir şey geçmemiştir. 
Doksan bin lira sigorta parası tahsil ettim diyor, 
Fransa'daki mübayaat için bunu emrederseniz vere
yim diyor. Fakat bunlar hep öyle bir şey geçmemiş
tir. Bu zayi olan malın sigortasını dava etmiş al
mış, bunlar hep muğlak kaldı. Pekâlâ. Fakat bu ka
dar mühim bir para müphem ve bilmediğimiz şekilde 
nedir? Bunun neticesi hariçteki memurlarımız mı te-
kâsül gösteriyorlar, yoksa hakikaten mi müşkilât 
vardır? Ne vardır? Buna netice vermek lâzım gelmiş
tir ki; ortadaki hetsabaitı tesviye etmek, bilhassa Al
manya'dan vaktiyle İstanbul Hükümetinin yapmış ol
duğu siparişaitttan Anadolu için bir şey temin edebil
mek için yeni bir arkadaş daha izamı Heyeti Vekikce 
tekarrür etmişti. Heyeti Vekilece buna memuren as
kerden birisini gönderel'm dedik. Oradakiler üze
rinde nüfuzu olabilmek için bir mebus arkadaşNTiızt 
tercih ettik. Celâl Nuri Bey... Fakat o zaman Meclisi 
Âliye bir şikâyet vuku bulur diye bir şey diyeme
dik. Mumaileyhin ne vazife ile diğerinin peşinden 
gittiği şayi olmasın diye Meclisi Âliye bildirilmedıi. 
Bir arkadaş gitmişti. İnşattan muvaffak olur. Ce
lâl Bey ondan sonra hebar aldık, ki; Almanya'daki 
malzeme oradan Rusya tarikiyle yola çıkarılmış... Ve 
oradan da Novoroski'ye gelmiştir. Nuri Beyin aldığı 
eşyayj Sabri Bey de yazıyor diyor ki; Rusya tari
kiyle eşya gönderilmiştir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — İstanbul'un vaktiyle 
sipariş ettiği maldan bir şey koparılamadı mı? 

&ÂZIM PAŞA (Devamla) — Bakalım işte Ce
lâl Beyin avdetinde ne olacak? Bu mesele bu suretle
dir. Avrupa'daki şeylerin ne menabiine ne hesabatı-
na, hiç bir şeyine hâkim olamadığımızdan Avrupa 
işlerini de bu suretle tedvir edebildik. Elimizdeki pa
rayı tasarruf imkânı bu şekil dahilinde olabildi. Ma-
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mafth diğer bazı siparişatımız vardır kıi, neticelenme
miştir ki; onlar da son zamanlarda husul bulmuştur 
ve şayanı memnuniyettir. Şimdi yalnız hariçteki pa
ramızdan istifade edemediğiımiz İtalya'daki meseledir. 
Ondan da belki yarın istifade ederiz. 

YASİN BEY (Gaziantep) — italya'dan tayyare
ler gelmişti. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Onlar başka, hesa-
bat, oraya ait hesabat değil. O doğrudan doğruya ya
pılmış mübuyaa şöklidir. Efendim bütçenin heyeti 
umumiyesi hakkındaki maruzatım bundan ibarettir. 
Arkadaşlarımızın bilvesile suallerine cevap vermiş ol
dum zannederim. Eğer arz edemediğim bir nokta var
sa ona dair de izahat veririm. 

ZtYA HURŞİT BEY (Lâzislan) — Efendim; sual 
usulüne meydan bıraıkmıyaılırn. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz sual şekline 
meydan vermiyelim. Herkese söz vereyim, söyleyiniz. 
Çünlki sual olunca diğer arkadaşların sözü mahfuz 
kalmıyor. Yalnız bir nokta sorulursa olabilir. 

HASİP BEY (Maraş) — Bendeniz bir noktayı sual 
edeceğim. Paşa Hazretleri zannedersem benim ifade
lerime dikkat buyuruknadı. Denildi ki; geldikten son
ra memur göndermeğe başladım. Bu Avrupa'ya gide-
li, z' ~>anı âlinizde olmadığı için, iki sene oldu. Nuri 
Bey gjidfcı. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Düşman tarafından 
memur edilen bazı satıcılardır. Bir takım adamlar 
dediğim budur. Yani bunlar bir takım şeyler teklif 
ediyor, diyorlar ki; sana şunu vereceğim ve bankaya 
parasını yatırın biz de bankaya parasını yatırıyoruz. 
On beş gün sonra gelir diyor, gelmiyor. Mesele budur. 

HASİP BEY (Maraş) — Nuri Bey bundan sonra 
değil, iki sene evvel gitmiştir. 

ÖMER LÜTFÎ BEY (Amasya) — Efendim; ar
kadaşlardan birine Fransa'dan, alâkadar olan zevat
tan bir mektup gelmiştir. Müsaadenizle ne o arka
daşı ve ne de gelen arkadaşın ismini söyleyemem. 
Çünki bana o mezuniyeti vermedi. Mezkûr mektup
ta diyor ki; Paris mümessili Ferit Bey, Nuri Beyin 
almış olduğu eşyayı oraya nakletmek için vasıtai sa
lim bulmuş ve sigorta vesair muamelesini yapmıştır. 
Fakat Nuri Bey eşyaya nazaran tonajı ziyade ol
duğu için kabul etmemişiüir. Binaenaleyh Rusya tari
kiyle getirmeğe mecburiyet hasıl olmuştur. Bunun as
lı var mıdır, yok mudur ve bundan Paşa Hazretleri
nin malumatı var mıdır? İkincisi; Almanya'da işlerin 
tasfiyesi için gönderilen zatlar harbi umumî zama

nında yapılmış olan mübayaat müstahsaiası olan eşya 
hakkında ne gibi malumat vermiştir, bu husus hak
kında Paşa Hazretlerinin malumatı var mıdır?lEğer 
malumattar değiller ise bendeniz eşyayı meztkûre hak
kında bazı şeyler arz edeceğim. Yalnz cevap lütfet
sinler de ondan sonra söyliyeyim. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Mezkûr mektubu 
zâtı âlinize yazan kimdir. Bundan malumattar deği
lim. Fakat Paris mümessili Ferit Bey eğer vapur ih
zar etti ise - tabiî hükümetin orada resmi mümessili
dir - o daha faideli iken, diğerini tercih ettilerse hü
kümete bildirecektir, ve bildirmesi de icabederdi. Bu
na dair, yani böyle bir muamele cereyan ettiğine dair 
gerek Paris mümessilliğinden, gerekse diğer makamatı 
resmiyeden bir malumatı resmiye vürut etmemiştir. 

ÖMER LÜTFl BEY (Amasya) — O halde ben
deniz haki payinize hususi olarak o mektubun sahi
bini arz edeyim. Bunun üzerine tahkikatınızı yapar
sınız efendim. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Peki efendim. Al
manya'da mevcut eşya hakkında malumattar olan 
zevatın fikirlerine müracaat ettim. Bilenlerden. bir 
çokları bizim dairedendir. Sonra İsitanbulidan da sor
duk. Daha sonra İtalya'da bazıları vardır ki bu iş
lerden haberdar ve malumattardırlar. Oradaki zevatla 
daha iyi temas edip, onlardan daha sağlam cevap al
ması için verebildiğimiz malumat bundan ibarettir. 

ÖMER LÜTFl BEY (Amasya) — Müsaade bu
yurursanız Paşa Hazretlerine bir noktayı arz edeyim. 
Giden memurun arkasından yazsınlar, yani menafii 
memleket noktai nazarından: 

REİS — Ayrıca söz vereyim söyleyin efendim. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim; 
Reisi Meclisin vazifesi müzakeratı hüsnü suretle ida-̂  
re etmektir. Herkes böyle sual soraca'ksa, söz söyle
yeceklere vakit kalmaz. 

REİS — Efendim ne yapayım, Meclis böyle arzu 
ediyor. 

ALI RIZA BEY (İstanbul) — Efendim Almanya' 
daki malzemenin Rusya tarikiyle getirilmesi temin 
edilmiş olduğunu Maliye Vekili Beyefendi söylediler. 
Bunu zatı âlinizin de teyit buyurmanızı rica ederim. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Karadeniz sahiline 
geldi, ben söyledim efendim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Hatta Novoros-
iski'ye geldi, ediniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Omuda 
bazı terfiat vuku bulduğunu işitiyoruz. Bu terfiatın 
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defterleri niçin buraya gelmiyor ve bunlar buraca 
tasdik edilmedikçe sizce meşru mudur? Dejil midir? 
Bunu izah buyurunuz. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim; eldeki 
kanun ve teamüle göre Meclise gelmiyor. Bu husus
ta' ötedenlberi cari olan muamele de budur. Bu zan
nederim ki Heyeti Vekilenin vaaife ve mesuliyetine 
müteallik bir şeydir. Kanunu mezkûr müzakere edi
lirken Meclisi Âli bunun için ne suretle karar verir
se o suretle muamele yaparız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Tanzim et
tiririz Paşam. Bu keenlemyekündür. 

MUSTAFA KEMÂL BEY (Ertuğrul) — Efen
dim; geçen günkü gazeteler Mersin'e yanaşmakta 
olan bir vapurun içindeki eşyanın düşman tarafından 
zaptedildiğim ve içinde silâh ve otomobil varmış, 
bunların yakalanmış olduğunu yazıyorlar. Bunun aslı 
var mıdır ve bize taalluku var mıdır? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim; geçenler
de hakikaten Mersin limanına üç vapurumuz bu su
retle geliyorlardı. Yunan torpitoları orada bulunu
yordu. Bunlardan otomobili hamil olan bir vapur ki; 
bu bizim kontratomuz dahiinde değildi. Bu adam 
buraya gelmişti. Otomobil getirirsem alırmısınız de
di İtalyan idi. Biz de dedik ki getirirseniz buraya biz 
de parasını verir alırız. Gerçi evvelce bununla bi
raz görüşmüştük, fakat onun şeraitine inanamadık. 
Teklif ettiği şerait ile aldanmaktan korktuk. (İtalyan 
mı bu adam sesleri) İtalyan'dır efendim. Hakikaten 
bu adam doğru diyormuş. Otomobilleri bindiriyor va
pura, getiriyor. Bunları hamilen Mersin limanına gi
rerken Yunan torpitosu gelip çeviriyor ve bu teslim 
olup gidiyor. Bize taaluku yoktur. Ne parasını,, ne 
de bir şey verdik. Diğer bir vapur daha geldi, o va
pur torpitonun müdahalesine ve hatta top atmasına 
'balkmıyarak sürdü ve Mersine geldi ve hamulesini 
çıkardı. Diğer bir vapur da Suriye'ye gitti. Malzeme 
sini Suriye'ye çıkardı, şimdi karadan geliyor. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Paşa Hazretleri 
yakında Danimarka sahilinden bize gelecek olan cep
hane vapuru yakalanmış mıdır, maulmatınız var mı? 

KÂZIM PAŞA (Devamla — İşte efendim; Nuri 
Beyin malzeme meselesidir. Yakalanmış mıdır, yaka
lanmamış mıdır bize resmen bidirilmemiştir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — O halde efen
dim Ömler Lütfi Beyefendinin söylediklerinde bir sıh
hat vardır. Zannederim ki Ferit Beyle aralarında bir 
mesele vardır. Bu itibarla bunu tahkik buyurunuz. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Tabiî efendim, onu 
tahkik edeceğim. 

BİR MEBUS — Elcezire cephesinde ordu teşkilâ
tından fazla bir teşkilât vardır. Buna lüzum var mı
dır? Cephenin teşekkülünden beri bize ne gibi bir fai-
de temin etmiştir ve idamesine lüzum var mıdır? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — O ayrı meseledir. 
Fakat zatı âlinize şunu arzedeyim ki evvelce Elcezire 
cephesinde o muazzan teşkilat ahiren yapıan tadilatla 
başka şekle girmiştir. 

BİR MEBUS — Halâ idame edilecek mi? 
KÂZİM PAŞA (Devamla) — Nasıl olsun lâğv mı 

edelim efendim. Hem o başka mesele, fasılları geldiği 
zaman söylersiniz efendim. 

ABDÜLGAFUR EFENDİ (Karesi) — ... 
Malumat verirlerken lehülharndü velminne 

düşman ordusuna faik olduğumuzu ve düşmanı koğ-
manın kuvvei karibeye geldiğini söylediğiniz halde üç 
seneden beri m'emaliki meşguledeki dindaşlarımız düş
man ayakları altında bin bir türlü fecayi ve mezaâim 
içinde inim inim inliyor. Bu kuvVei karibeye geldiği 
cümlesinden benim anladığım daha üç ay mı, devam 
edecektir? Bunu tasrih buyurmanızı rica ederim. 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — Bendeniz de me-
m al iki meşgule Mebusu olmak dolayısiyle teessürde 
zatıâlileri ile beraberdim. Diğer arkadaşlarımız da 
memaliki meşgule mebusları olmadığı halde hepsi 
teessürlerimizle beraberdirler. Bütün, gayretimz bu işin 
bir an evvel meydana çıkarabilmektir ve mesaimiz de 
buna matuftur. Tabiî zayıf bir kuvvetle düşmanın kar
şısına kimse çıkmasını istemez. Herhalde bunda müm
kün olduğu kadar süratle oradaki vatandaşlarımızı, 
dindaşarımızı kurtarmağa sa'yediyoruz. Bütün mesai
miz buna matuftur. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Efendim; 1338 
senesi Müdafaai Milliye bütçesi 1337 Müdafaai Mil
liye bütçesiyle mukayese edilmek lâzım gelirse eskisi
nin.... 

HAŞİM BEY (Çorum) — Bir şey tahmin ediliyor 
mu Beyefendi?. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Hayır bir tah
min değil, miktar arz edeceğini... Heyeti umumiyesi 
itibariyle bütçe bir orduyu süngülü olmak üzere ve 
bundan daha fazla miktarda kuvveti olmak üzere 
besleyecek bir bütçedir. Geçen seneki bütçe malumu 
ihsanınız kırk üç milyon liralık bir bütçe idi. Fakat 
biliyorsunuz bilâhara zuhur eden bazı hadisat üze
rine bu meblâğı on iki ilâ on altı milyon lira kadar 
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da ilâve edilen ve hattâ bu kadar da taayyün edeme
yen bir de tekâlifi milliye zammolmuştur. Binaen
aleyh geçen seneki harp bütçemiz (6Q) milyon liraya 
yakın bir meblâğdır. (Daha fazla sadaları) Müsaade 
buyurun efendim. Kırk üç milyona on iki milyon 
daha ilâve ederseniz elli beş milyon lira eder ki bu 
miktar asgarîdir. Bunda asgarî miktar tahmin buyu-
rulursa, bugün* huzuru âlinize gelen bütçe elli beş 
buçuk elli altı milyon lira olarak geliyor. Bize diye-
ceksirtiz ki; siz sihirbaz mısınız? Eskicinin bir buçuk 
misli kuvveti aynı esasla, aynı meblâğla idareye na
sıl imkân gördünüz? Filhakika efendiler bu bir sır
dır. Tetkik edilecek nokta budur. Müdafaai Milliye 
bütçesi esas itibariyle iki mahiyet üzerindedir. Bîri 
siyaseti umumiye ve askeriye meselesidir. Yani bu 
masrafı neye ediyoruz? Ettiğimiz şey maksada hizmet 
ediyor mu? Yoksa beyhude midir? Bu mevzuun ze
mini doğrudan doğruya bir siyaseti umumiye ve siya
seti askeriye meselesidir. Bu mesele burada Heyeti 
Âliyen'in arzusu dairesinde hal olunmalıdır. Bende
niz onun mazbata muharriri değilim. Bunun asıl 
mazbata muharriri hükümettir. Doğrudan doğruya 
Müdafaai Milliye Vekilinden, Başkumandandan baş
layan bir Heyeti. Vekiledir. Binaenaleyh ona dair ben
deniz hiç müdafaada bulunmayacağım. 

İkinci mesele idare ve tasarruf meselesidir. Şu ka
dar yüz bin insandan ve şu kadar yüz hayvandan ve 
şu kadar miktar bir heyeti zabitandan ibaret olan kuv
vet kaç para ile iaşe olur, diye Heyeti Âliyen'izce 
bendenize bir sual varit olursa; bendeniz cevabını 
mümkün olduğu kadar erkam üzerine söylerim. Ta
biî devair, mütehassısı daha fazla izahat verir. Bu 
masarifin sureti sarf ve idaresindeki göreceğiniz yol
suzluklar mesul olan dairenin meharet ve ademi me-
haretine ait bir meseledir. Bu bana ait değildir. En
cümen vazüfesi şu kadar mi'ktarlık bir ordu bulun
durmak esbabı zaruriye! askeriye icabatmdandır. Bu 
esbabı zaruriyei askeriye de beslenen kuvvet şu ihti
yaçlara, şunlara muhtaçtır ve o ihtiyaçları biz tetkik 
ettflc. ihtiyaçlarımızdan bu memlekette bulunabilecek
leri en ucuz tedarik edilecek olanlar için de kendile
riyle anlaşarak az veya çok köydük. Tabiî bu azlık 
veya çokluk meselesi mevzuubahis olabilir. Biz hali 
malimizi düşünerek, bütçeyi bu suretle tertip ederek 
Heyeti Aliyenizin huzurunuza getirdik. 

İkinci mesele ki Encümenimizin Huzuru Âliniz
de müdafaa edeceği ve izahat vereceği nikattır. O da 
tasarruf meselesidir. Tasarruf var mıdır, ydk mudur? 
Binaenaleyh münakaşatın bu iki esaslı nokta üzerinde 
ayn ayrı yürütülmesini rica ederim. Sonra siyaseti as

keriye meselesinde bendeniz Encümen namına temas 
etmek istemem. Belki şahsım namına söylemek iste
rim. Harbi bu millet ne kadar idame ettirecektir ve 
buna ne kadar tahammülü vardır. Buna dair bir hu
dut çizmek mümkün müdür, değil midir ve lâzım mı
dır, değil midir? Bu, bir akıl ve izan meselesidir. Mem-
balarımızı bilmek ve bu membalara göre kuvvet ve 
kudretimizi ölçmek lâzımdır. Eğer kudret ve kuvveti
mizi hesap etmeden lâyanidir dersek belki bizi doğru 
yola götürmez. 

iEğer biz kudret ve kuvvetimizi ölçerek hesabımı
zı başka bir noktaya ipfina ettirirsek belki daha ma
kul hareket ederiz. Binaenaleyh bu noktada durarak 
öyle mi yapılmıştır, böyle mi yapılmıştır? Muhtacı 
takdir, muhtacı münakaşa bir yerdir. Bunun zamanı 
zannedersem çok geçmiştir. Malumu ihsanınız ordu 
meselesi her şeyden evvel bir takım membalar üze
rine istinat eder. Ve bu membalar da memleketin 
insanca, hayvanica, sanayice vesaıir malzeme itibariy
ledir. iBiniaenjafleyh vaziyeti hazıra; ki vazıyeti askeri-
yei hazıradır. Bir de menabi noktasımdan tetkik et
mek vazileti askeriyemiz ve siyasetimiz için elztemdir. 
Acalba bu harp bu mıenalbi ile ne kadar idame edile
bilir? Bu menalbiii memliekette lâyanî hale gaürtmeımek 
için biz üç seneden beri ne yaptık ve m yapmak 
mecburiyetindeyiz? Bu nokta üzerinde uzun söz söy
lemi yeceğim, Çünki şahsım namına söylem1:yorum, 
vazifem Encümen namına söz söylemektir. Binaenaleyh 
geçiyoruim. Yalnız Heyeti AHyeye bir zem'ini müza
kere olacak noktayı işaret etms'k borcumdur. Msr.'ifa'i 
'itibariyle ilkii buçuk senielik mssaimiizde b)iz pe'k çok 
şıeyter, yapmışızdır. Bumu veikıili aidinden bilhassa şah
sım namına rica ve 'istirham etmek isterim ki encü
meni de bu noktada müşterektir. Biaim menabii vari
datımızı ve kudreti harlbiyemizi idaıme edecek esbap
lar bu memlekette bulunmalıdır. Bu memlekette bun
lar bulunmazsa bekayı nnillıi 'yoktur, hayaldi;r ve bu
nu yalnız askerim, süngüsüne ve bir takım adamların 
âlâm ve istıralhına •istinat ettirmek doğru değildir. Bu 
memlekette bunlar teössüs etmelli ve bu memleket za-
«aatiyle 'yürüyecek ve yaşayacaktjr. Buna çalışılmış
tır ve pe'k güzel muivaffakiyetler de elde edilmiştir. 
Falkjat esalsat elde edilememişür. Biz memleketimizin 
istiklâline ne kadar kıskanç bir surette merbutuz ve 
memleketi bu kadar aiziiım fedakârlıklarla sevk ediyo-
ıruz. Binaertakiylh top, tüfek, mühimmat ve mıalzemtei 
fharbiyeniın esajstetnnı ımemklköt dahilinde yapacak mü-
essesad behemahal istemeli'yiiz ve vücude getirmıeliyiz. 
Ayn'ı paralar harice gidiyor ve memleketin eiinde bu 
'kudret ve kuvvet Salmaktadır ve aynı zamanda harice 
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bakarak, oradan, muavenet temin olunduğu takdirde 
harp eld̂ bülmieikıfcedir ki; bu zannedenim kuvvet ve 
Ik'udrete enıgel oluyor, îşte Milkılâl, isltiMâti milisi dedi
ğimiz, zamanda oncun yalnız zavallı insanlardan ibaret 
olmadığın* anlamalıyız, bilmeliyiz. Fenden, ilimden 
ıvâsaiinddem olduğumu bilmeiljyiz ve buna ytürümeliyiiz. 
(Bu yalınız bu sen/e düşühüîimerriiştir, daha geçen sene 
Encümence düşünülmüştür. Bilhassa bütçe eslbajbı 
mucibe mazbaitasMilda huzuru Âiinizde müzialkere öi-
muştur. İmalâtı harbiyenin müstakil olması, bütçesi-
•nin mjüsltakBl olması, hatta bana kalsa vekâlet olması 
- çünki bizde yaratmak, lâzıimdır ve he^ işi bir kişiye 
tvenmek; doğru olamaz Memlekette tesisat vücude ge-
Jütf-imtlk lâzımdır, herlkesin az ço*k çalışması lâzımdır, 
Memlekette az çok şeyler bulunmalıdır. Buna ister
seniz. Sanayi Vekaleti deyin, elhasıl her ne derseniz de-
sytiinıiz, sifviıl ve askeri rbabı sanayii toplayınız, tev
hit ediniz, vücude getiririz. Öyle kuvayı muharrike! er 
bıdunabilir ki - harbi uarnurnıide Almanlar nasıl yap-
tülar, onlar tnem'leketten istifade ettiler. Bendenıiz o 
cihetler 'kadar pek gütmek işitemiyorum. Fakat bu 
esasatı nazarı dikkate alarak bunu doğrudan doğruya 
vücuttlaiştırmaık; için şimdiye kadar bakacak mesul bir 
aıfkadaşırnız bulunsaydı 2,5 seneden beni epey bir 
şey yapardı ve yapılmadığından taıhtie edebilirdilk. 
ttstediâiim, şey idarei umumiyedir. Bunun imkânsızlığı 
vardır, en büyü'k îmkânsızlığı parasızlıktır. Fafka'3 
müstakil bir bütçe ile, bir idare ile karşımızda bu
lunsaydı bu işe dair ilk aldığı parayı daha iyi idare 
edebilirdi. Biraz daha bu gribi şeyleri buraya atardı. 
Falkat şimdiye kadar verilen paralar hergün için ku
tu lâyemulia sarf edilmelkjte ve en esaslı mesel hal 
olunlrnarnakta ve havada kalimjalktadır. Binaenaleyh 
imâlatr harbiyenin memlekette tesis edilmesi için 
vekâleti aidösinıin sarfı mesai etmişini encürnien na
mına bendeniz temenni edenim. Kendüleni de tabii bu 
esbaipta mütotetfaktirler. Yalnız Heyetti Aliyeniz bu
rada ıgöStermelk isterim İki; esas harp menaıbi mese
lesidir. Mehabii zenginleştirebilir misiniz, harb ede
bilirseniz. Edemiyorsanız gidiyor. Sanayi azaldıkça 
kuvveti harbiye azalmıştır. Şimdi bu nöktai nazar
dan içinde bulunduğumuz vaziyeti bir de ati itibariyle 
düşürtürseniz ve buna göre malumatı kâfiye elde ede
bilirsek; o zaman harbin ne valkta kadar imdidat 
edebileceğini, limtoacı hususundaki kudretimizin ne ola-
cağwu eMvelfce bilir ve siyaset de onla göre yürür. Ben 
öyle arzju ederûm, kd hüfcıülmjet Ibizüm karşımıza möte-
vaziin bir hesapla gelebilsin. Ya 'bugün bu vesile ile 
veyahut yaran bu vesilelerle bu nukat üzaründe bir 
hesap .veırefbÜsin ve bu hesapları en çok kıskanarak, 
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hariçte lüzumsuz şayialara meydan venmeyecek şeyİe-
ıti düişünirek ve falkat en ziyade taklip edeceğimiz nok
tadır. Bendenizin iü2kadım|ca hasılı rmeınalbi mesele
sinde tasamjtflkâr, idareli öknalt^ve ati için temsnaiıi 
kâfiye şahit» olmalıyız. Bu tem/inat şimdüye kadar 
iistük'iâl edilmiştir dense-Cdillrriiştir falkat büyük feda-
ıkârîtfdarfa ediiılmiişüiır. - Falkat rmuvalkkat olarak edin. 
mişlCir. Bakınız; geçen seneden bu seneye kadar bizi 
tutan şey mcirtaibidir, başka hiç bir şsy değildir. Me-
oalbilimiz lıüzmimu kadar alimuş ollsaydı şimdiye kadar 
<biiz meseleyi bMetmişıt'ik. Yökitur, ısstınalbat hep bun
dan iteridir. Binjaenaleyh sanayii msmfcıkâSte belhema-
hal Vücuıtlan'dırmalıyız. 

'Bu umumi mülîalaatı bitirdikten sonra bndeniz... 
esas hayatı umumiyedir ve yine burada iki ndkta arz 
etmek istiyorum. İşin aslı bir neticeye vardıktan 
sonra mesele maliyeyi müra'kabedn ibaret kalır. Yani 
şura'da bir para sarf olunuyor, bu 55 milyon lira 
sarf ediliyor ve şu esbaba meşinidir denmiş. Bu para 
nalsü sarf olunuyor, müsrif ane mi, mukitesidane m, 
bilerek; mi, biîknayerek mi, iyi ellerde mi? Yani He
yeti Aliyenizin tetkik, edeceği budur. 

Efendim arzettiğim giihi; birinci cihet yani esas 
halledıildJiklten sonra mena'biirniz nelerdir, ne raddeye 
getirmek lâzımdır, harbi neticeye isal için düşman 
üzerinde faikiiyet kaz!ananak insanca, adetçe, malzeme
ce faik olabii'lmek vesairece, yani bu m,e'i«îe hall'olun-
duktan sonra tedarik olunacak şeylerin tedarikine mas
ruf olan paranın sureti tedariki gellir. B'izûm burada 
meşgul olacağımız, yani Enciimenümizin size cevap 
vereceği nu'kat, bu nokitadır. Heyetli Âiıiyenizce acaba 
maisajıifi lâzime yoluyle sarf olunuyor mu, olun
muyor mu? Anjamjalk fetediğiniz mesele; bu maksat 
için Heyeti Ceilenüz bir kanun kabul dtmişii. Mu
rakabe kanunu. Bu kanun tatbik olunamamıiştır. 
Fakat tatbik olunmak lâzımdı. Bunu tabile edıin de
mekten kimse nnenedilmedıi. Falkat bu işe memur odan 
arkadaşlar Divanı Muhasebat memurluğu yapamı-
yacaMarım,ı, çüniki vize ile iş yapamıyaca'kları'nı, lidari 
salâhiyet lâzım olursa vekillere yardım; edeıbilecekle-
ninii düşündüler. Diğer taralftan da vekâletler düşü-
nlüyör. Gelen heyet salâhiyettardır. O halde benim 
saMhiyetkn ne oîacalktır? Diyor. Bu muhltacı teem-
müft bir mesele almakla beralber herhalde Heyeti aİ!i-
yanizjin ergeç bu ciheti halletmesi lâzmudır. Çünkü 
bu kanun geçeni senenin kanunudur. Bulgun temmuz 
ölmıuştsuır. Hiç bir kanun yapılamamıştır. Minraka-
beden maksat bir tahdit ve bir de muavenettir. Ben
deniz; herfiialde! bunun muavenet esası üzerime müste-
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mit olduğu kanaat ında yum. Yani mürakabei masarif 
için herhalde bir heyeti muakkibe lâzımdır. Bu heyet 
Meclisimizden olmayabilir. Bir Divanı muhasebatınız 
olması lâzıım gelir. O olmadı, berikini arzu ettiniz, 
o da olmadı. Bu kontrol meselesini intaç buyurum 
efendiler; çünlki haikikaten bu fâkru zarurette bulu
nan milletin 50, 60 milyon lira varidatı umumiyesinin 
sureti sarfında mutlaka kontrol lâzımdır. O kontrol 
•ile Heyeti Cel'ileniz münevver olabilir ve velc iller 
sual sortabilir, 

(ABDİ) LG AFUR EFENDİ (Karesi) — Üç ay ev
vel Heyeti Celilenizden t akdi men müzakeresini rica 
etmiştim efendim. 

fSALÂHADDİN BEY (Mersin) (Devamla) — Ben
deniz; de aynı heyette idim. Aynı malkasıt ile yanlış bir 
şeye adiım atmamak için teahhur ettim. 

İkincisi; masraf dairelerine kâfi ehliyetli ve ihtisası 
haliz kimse var mıdır? Aranılacak mesele budur. Yan1! 
Heyeti Cettlenizin tetkik edeceği nulkat bunlara ait iti
razlar olabilir. Meselâ 20,25,3ü milyon liralık mevat 
iaşe üzerinde icrayı muamele eden dairesi vardır. Ke-
zaîik sair devair de vardı.r. 

Tebeddül ile idare makinesi sarsılıyor mu? Yok
sa hakikaten tecrübekâr ve ehil adamlar ellerin
de mi? Sabit istikamet takip edebi'Hiyor mu? Her 
işi evvelki işlerinin tecrübelerine müstenit olarak mı 
gidiyor, yoksa o işi bilmiyorlar, aldanıyorlar mı? 
Acemii adamlar mıdır? Demek ki tetkik okınacak, 
arz ettiğim meselle. Yani murakabe meselesine bir 
karar verilmesini, sonra ehliyet meselesinde de fii
liyat itibariyle vuku bulacak suallerimize vekâleti 
alidesinin cevap vermesini zarurî bulurum. Encüme
niniz bu hususta hiç bir suretle muatep addedilemez. 
Ordu mevcudu içerisinde şayanı dikkat olan kısım, 
iki esas vardır. Birisi beslenilen insan miktarı. Bunun 
cepheyi harpte istimal olunanıdır. Encümeniniz geri 
hidamatta fazla efrat, fazla teşkilât bulunduğu me
selesinde hayli meşgul olmuş ve vekâleti aidesi iie 
de müştereken çalışarak bu hususta diyebilirim kii 
epeyce de tenkisat ve tenkikat yapılmıştır. Bunların 
her biri hakkında zamanı geldiği vakit ayrı ayrı ce
vap vereceğim. Fakat şu suretle, geçenlerde Paşa 
Hazretlerinim de... yani 1200 zabit «30 ala 40|» bin 
raddesinde bir kuvvet, kezajlik 40 bine yakın hayvan 
geri hidemaitından tenkis ettiriâmiştıir. Bunun bir 
kısmı da bizim tarafımızdan yaptırıl/mıştır ve ted
ricen tatbik olunacaktır. Lâkin bu kuvvetler, bu ten 
kisait bizim noktai nazarımızca mevcuttan tasarruf 
olunacaktı ve şu suretle bütçede 5 bin liralık bir 
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tasarruf ve bir istifade temini mümkün görüdüyondu. 
Fakat orduyu bir taarruza ihzar icabı, mevcudun 
takviyesi icabı makamatı mesulfösii bunları doğru
dan doğruya buradan tasarrufla cepheye şevke invade 
etti. Bu kuvvet bugün faal bir kuvvet olmuş ve ge
ride kalmamıştır. Bittabi Encümenliıriiz de bu noktada 
-müessir olmuştur. Vekâlet te bu noktada arzu ederek 
çalışmıştır. Şimdi meselle mevcudu umuminlin inak-! 
şada kâfi veya gayri kâfi olduğu meselesidir ki bu 
da yine arz ettiğim gibi harp meselesidir ve vaziyet 
ve netice meselesidir. İşi bu noktaıi nazardan muha
keme etmek, vaziyeti doğrudan doğruya askerî ola
rak tetkik etmektir. Cephe gerilerindek/i her nevi 
teşkilâtta azamî surette istifade istihsali cihetine bi
raz biz de çalıştık ve çok işlerde bir neticeye vasıl 
olduk. Gerek ahzı asker ve gerek menzil hidematı 
için ve gerekse sair teferruat için... meselâ Anka
ra'da görülen kumandanlık için, yanıi göze görünen 
bir çok teşkilât için ve Konya'daki menzil teşkilâtı 
hakkında meler yapıldığını jcabederse birer birer 
arz edeceğim. Bunları teferruatta,yani maaş, tayin 
bahsimde ve daha sair bahislerde arzu buyurulduğu 
zaman arz ederim.. Arzu buyurudan suâlilare cevap 
veririm. Yani esas mesele, bu badirenin intacı husu
sunda ordunun bilfiil harekâta geçmesidir. Siz so
run ki neden geç kaldı? Desinler ki malzemeyi yetiş-
tliremedik. Sizde deyin ki kaç aydır parası verilmiş
tir? Binaenaleyh, esas mesele benden/izce Ijarbi ne
ticelendirmektir. Bu neticenin istihsali için bu kuv
vet kâfi değilse, daha fazla kuvvet tahtı silâha ala
cağız. Yani masarifi askeriyenin nazarı dikkate alın
masında benıdenizce asıl nazarı dikkate alınacak 
olan mesele alettemadi beyhude para sarfı mı lâzım
dır, yoksa esaslı bir para hazırlıyarak şu işi şu za
manda intaç etmek mi daha doğrudur? Onu o za
man düşünmek lâzımdır. Yoksa bize mal veren' 
adamların lütfü mudur?Mahaza onu bir kere almak 
iiçin vekâletini sevk edimiz ve onları mem'lekette ye
tiştirmeğe vekillimi sevk ediniz ve 'bu harp intaç olun
mazsa gelecek sene için ihtiyat menabili malızemei 
harbiyece nedir? Bunu sorun ve buna cevap isteyin. 
Asıl sorulacak sual budur. Gelecek sene için lâzım 
olan ihtiyat malızemeleri, ihtliyat membaları nerede -
ve ne suretle mfadehhardtr. miktarı kâfi mıidfir ve 
altiyi temin eder mi, rae yapmak isteniliyor? Yani bü
tün sorulacak sualler buniaırdiT. Memlekette tesisat 
yapmak lâzım gelir ve ilHâ harp hava ile arzu ite te
madi ettirilemez ve maazallah bu yanar şule gibi 
söner, gider. HaAbuki bu müeti bir gayeye doğru 
sevk etmekte, bu hesapları çok iyi anlamak tabiîdir. 
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Bu husufta gaıyet musir ve kıskanç bir surette gizili 
ımüzakeraıta devanı edelim. Bendeniz ımenafii memle
ket için en faideli müzakerenin bunlar okluğuna ka
niim. Bu zaruret ille harbi inıtaç edecek bir orduyu 
teskin ve teçhiz etmek ve bunu alıetteımadi idame 
için gelen menafeü bulmak ve bunu idame ettirmek 
ve bu hususta çalışmaktır. Bumun icabettirdiği masraf 
bir taraftan yapılarken bazı teşkifâttan menfaat aıra-
mıyalım mı meselesi varittir. Burada Encümeniniz; 
meselâ imalâtı hartbiye fabrikalardın aynı zamanda 
menfaat vermesini, yani müsteMik vazıifesiiınıde sırf 
ordu hesabına iş görmesinii değil, memlieketin iktisa
diyâtına hizmet için mazbatasuyte bfc miktar avans 
alınrnasi;nı nazarı dikkate alarak bunu maliyeden rica 
etmişti ve bu husus için Maiye Vekilli Beyefendi 
ve aHâkadararaiyle görüşülmüştür. Maalesef bizlim 
en büyük zaafımız efendililer, en canlı noktaları ta
kip eden mesul bir zat vekil olsaydı - bendeniz bit
tabi kanaatimi arz ediyorum - bu parayı almadan 
yaşayaımıyacakitı ve fakat vekil Hazretlerinin o kadar 
işi vardı ki bunu yapmak için konturaitolanna hariç
ten ve dahiden m adliyeden bir esas hazırlaması esası
na müstenittir. Bunu itiraf etmelidir. Cüzî bir para 
ırtukaıbillinde bir haıylli (tezgahları vardır, imalâtı har-
biyertin. Bu merralıekete bir hayli çivi, ağaç vesaire 
yani sanayii basitede istimal olunacak bir çok şey
ler dökebilir ki; bu paralar harice dökütonektelir. 
Biz bu suretile epey bk miktar serveti dahilî temin 
etmekteyiz^ İmalâtı haırbiyeyi daha muntazam ve 
müfit bir şekle irca lâzımdır. Bu da salâhiyet ve 
istöiklâJlinıi arttırmakla odur ve kendisine muavenet 
ile oîıur. Salâhiyet ve istiklâlini biz arttırdık fakat 
elan bunun mesulü olan zat münhasıran vazifesine 
tevarüs edememiştir. Müdafaai Mi'ûiyede daha baş
ka vazifeleri vardır. Bu işle doğrudan doğruya ça
lışamıyor. Encümen bilhassa bunu işi başında gör
mek ister. Bunu bilhassa Paşa Hazretlerinden istir
ham eyler. Maliye Vekili Beyefendi kendileri burada 
hazır değildirler. Kendilerinin sene başından beri bir 
şey vermediklerini maruz şikâyetle Heyeti Umumi-
yeye arzedenim. Ne Kayseri küherçile fabrikatarın
dan, ne barut fabrikasından hiç bir istifade oluna
mamıştır. Sonra memleketin Eğridir, Uluborlu ci
hetlerinde mevcut fabrika kuvvetleri vardır. Kon
ya'da su kuvvetleri var. Buradan istifade ile burada 
Denizli belki yapılabilirdi. Bazı şeyler memlekette 
lâzımdır. BMihassa motor kuvveti lâzımdır. Tahniye 
için masraf vermeye ihtiyaç olmaz. Su kuvvetinden 
istifade olunurdu. Şu yerde, bu yerde bir çok işler 
var. Her Vekâletin işlerini toplayıp tetkik edecek 
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bir vekâlet yoktur. Her vekalet azamî işiyle meşgul 
olmaktadır. Bunu kim yapacaktır, bunu yapalım 
efendiler. Bu elzemdir ve bunu söylemeği ben çok 
istiyorum. Fakat bu bir vesile olmalıdır. Bu müza
kereden sonra bunun üzerinde imalı fikredelim. 
İmalâtı harbiye ve alelumum sanayii anlayan adam
ların ellerine verip yürütmek lâzımdır. Parasını ken
di eline alısın kendi kullansın, yaptığını yapsın. Efen
diler bu memleket yalnız buğday ile ve yalnız sair 
ile geçinemez. Geçmiştir artık. Havadan uçacaksınız, 
otomobil yürüteceksiniz. Artık kağnı yürümüyor. 
(Bunu İktisat Vekâleti yapacak sesleri) Bana kalırsa 
iktisadı dörde ayırırım. Bahriye meselesi ge
liyor efendiler; bütçenin bir faslı mahsusunu, bir 
kısmı mahsusunu teşkil eden bahriyemiz az çok ken
disine, yedinde bulunan basit vesaitine karşı az çok 
nakliye hizmetini fedakârane yapmıştır. Yalnız bah
riye sınıfı benden izce daha büyük hizmetlere nam
zet görmekteyim. Bu nokta üzerinde bahriye sınıfı 
lüzumu olan kuvveti alamamıştır. Bu bahriyenizin 
Karadeniz'de ve gerek Akdeniz'de daha müessir bah
riye olabiHir az masraf ile. Binaenaleyh bahriyenin 
bu noktaıi nazara göre şevki idaresini' bilhassa rica 
ötmek isterim. Bu mesele Erkânı Harbiye Umumiye-
ye ait bir meseledir. Bu işler görülmüyor. Acaba is
tihdam olunan memurun ve mevkiinin ufaklığı mıdır? 
Bu da düşünülecek bir meseledir. Bizde bahriye bir 
uzvu âtıl gibi, yani muayyen ve alelade bir gemi ile 
yük taşımak vazifesini görmüştür. Bendeniz böyle 
görmüyorum ve hükümetten başka şey beklerim. 
Bu bahsi burada tafsil etmek istemem. Bahriyeyi da
ha başka türlü kutta mm alı idi ve bunu kullan mı yan
ları bu noktada bendeniz burada muahaze etmek 
istemem. Daha ziyade sözümü uzatmak istemiyorum. 
Kezallik bahriye zabitanımn ihtisaslarından başka 
türlü istifadeler lâzımdır. Bu da layıkiyle istifade 
edilıemiyor. Meselâ otomobil ve tayyare zabitleri 
'için gemici ve makinist sınıflarından elektrik zabitle
ri vardır, bunlardan istifade lâzımdur. Bu istifadeler 
hususu iki senedir söylenmektedir. Fakat atfı ehem
miyet edilememiştir. 

Bir taraftan otomobiller gelmekte, diğer taraftan 
tayyareler gelmekte... Bunlar için lüzumu kadar ih-
zaratta bulunamadık, fakat çalışacağız. 

/İki daire yek diğerinden ayrı bulunmamalı bu iş
leri beraber sevk ve idare etmeli. Bendeniz bu ida
releri birbirinden ayrı, birbirine yabancı iki daire 
şeklinde görmekteyim. Bu ikicilik aradan kalkarsa 
daha güzel idare edilebilir ümidindeyim. 
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.Kezalik bir kısım bahriye zabitanımız vardır ki 
âdeta bahriye kendilerine mahalle istihdam bulama
maktadır. Bendeniz bunlara, ordunun, ikinci, üçüncü 
derece hizmetlerinde yer bulunabilieceğin'i zanneda-
yoruim. Omun için bahriye zabıtanın in fazlasından, 
Müdafaai Mütöye Vekâletinin istifade etmesini is
tirham ederim. Kendiileri de bu hususta müttehittir
ler ve bunu yapacaklarıdır. 

Hasılı efendiler, Müdafaai Mıiljlıiye bütçesi, bu sene 
sendi sabıktan daha büyük (bir miktarını teşkil edien 
bir orduyu yiine aynı miktarda idare etmeye hadim 
bir şektilde yapı'Jımtştır. Bu hususta çok hasis davra-
nrtmıştır. Bu bütçe 'le ordu 'idare olunursa; bende
niz idare edenlere çok teşekkür ederim. 

Yalnız bu mekaidiri çok fazla atacak olurlarsa o za
man da sarfiyatta biraz idaresizlik vaır veya, tertip 
voliyle demek değildir. ıBu hususta bahisteninde birer 
birer tafsilât vereceğiz. Her bir iş (için ne masraf 
takdir edeceğiz ve o zaman masrafların rayici hazırı 
nedir ve o rayiç doğru mudur, degfüı midir? izahat 
verilecektir. Ordu bize lâzımdır, fakat müfit küan-
ımalıdur, âttl tututaaımailıdır. İntaca doğru inşallah 
sevk ve «daire edidırnellidtir ve böyle edilmek üzere ça
lışılmaktadır. Onu arz etmek te borcumuzdur. 

Ordunun idame ve iaşesine ait parayı miiat ver
mektedir ve verecektir ve neticeyi beklemektedir. 
Bizim düşüneceğimiz şey-de atiye karşr ne miletin 
kuvayı iktisadiyeslini sek tadar etmek ve ne de va
ziyeti umumuyeniin tahaimtmül edemiyeceği bir dev
rede elıi böğründe boş kalmamak lâzımdır. Binaena
leyh uzağı çok ihtiyatlı ve dikkatli görmeliyiz. Çok 
tekrar etmek istiyorum; menabi meselesine atfı 
ehemm'iyet etmek dizemdir. Bunlar olursa İnşaMiah 
maksat ta hasıl ölür ve orduya sarf olunan paraları 
millet bize çok görmez. 

Teferruat hakkında vuku bulacak ifadata göre 
cevap vereceğim. Şimdilik bu kadarla iktifa ediyo
rum. Heyeti Celilenin arzu ve kanaati üzerine ben
deniz de arzı mûtatla edeyim 

Bütçe de bazı nikatı fazla ve tarhı lazım oldu
ğunu görmekteyim. ..Çünki dört aylık bir tecrübe 
vardır ve bütçe manttta yapimıştır. Şimdi ise tem
muzdur. Dört aylık masarifi de benıdenıiz tetkik et
tim ve onilıarı da ayrıca arz edeceğim. 

Esas itibariyle bütçemin heyeti umumiyesi hak
kındaki sözlerden pek büyük faide yoktur. Asıl men
faat ve faide; bazı mevat ve maddeler üzerinde»' pa
raların yolunda sarf olunup olunamıyacağını ve 
masrafın kâfi olup ofanıyacağını ve icraatı münakaşa 
ve tenkittir. Yoksa, heyeti umumiyesi itibariyle bu 
millete bir Müdafai Milliye bütçesi lâzımdır ve elli 
beş milyon liralık bir bütçe de çoktur. Geçen senek i 
hal de gözümüzün önünde olduğuna göre bunun'la 
siz bugünkü orduyu idare edebilirsiniz bendeniz çok 
teşekkür ederim. 

REİS — Arkadaşlar; Daha on beş arkadaş söz 
almıştır. Saat te beş buçuk, müzakereyi bitirmek 
imkânı yok, onun içlin müzakerenin devamını gele
cek içtimaa tehir edeceğiz, 

Hariciye Vekilli Yusuf Kemâl Beyefendi, mühim 
bir mesetei siyasiye varmış, celısei hafiyede Heyeti 

^ Âlinize arz edecektir. Zapta hacet var mı Yusuf 
Kemâl Bey 

YUFUF KEMÂL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Hayır. 

REİS — O halde çarşamba günü yine Müdafaai 
Milliye bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında mü-
zakerata devam etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse : 5,30 sonra 
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