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B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 2,30 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Mehmed Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Meclis küşadedildi? Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Zaptı sabık Kâtip Haydar Bey tarafından 
okundu.) 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat zabtı sabık.hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olunda. Şühedanın ervahına mevlûd 
kıraat edildiğine ve devairi hükümetin yeniden 
işe başladığına dair Sivrihisar Belediye Riyase
tinden mevrut iki kıta tezkere tebliğ ve Adliye 
Vekâletinden mevrut hiyaneti vataniye evrakı 
Adliye Encümenine, Kastamonu Mebusu Doktor 
Suad Beyin Bedeli Nakdî Kanununun müslimle-
re de teşmili hakkındaki teklifi kanunisi Lâyiha 
Encümenine havale ve Diyarbekir Mebusu Kad
ri, Hacı Şükrü, Gazianteb Mebusu Şahin, Yasin, 
Maraş Mebusu Refet, Hasib bey ve efendilerin 
mezuniyetlerine dair Divanı Riyaset kararı ka
bul edildi. 

Müfettişi umumilikler teşkilâtına dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye ile Karesi Me
busu Vehbi Beyin mülkiye müfettişliklerine dair 
teklifi kanunisinin tab'ı mümkün olmadığı tak
dirde birer suretlerinin salona talikiyle ruzname
ye alınarak başka bir zamanda müzakere edilmesi 
tensibedildi. Bahriye Dairesi bütçesinde müna
kale icrasına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyi
hai kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale olundu. 

Amasya Mebusu Hamdi Beyle rüfekasmm Ve-
hip Paşa ile Pertev Beyin Amasya'daki emlâkine 
dair sual takririne Maliye Vekili Bey tarafından 
verilen cevap üzerine esas mesele hakkında umu
mi müzakere açılmak üzere ruznameye alındı. 

Rus altınlarının tezyidi kıymeti esbabına dair 
Kırşehir Mebusu Yahya Galib ve Ertuğrul Me-

i busu Neeib beylerin Maliye Vekâletinden olan is-
| tizah takrirleri kabul ve cevabının Cumartesi gü-
! nü verileceği Maliye Vekili Bey tarafından be

yan edildi. 
Erzincan Mebusu Emin Beyin, Rus altınla

rının dûn bir fiyatla tedavül ettirilmesi esbabına 
dair sual takriri Maliye Vekâletine havale edildi. 

Anadolu - Bağdad ve Anadolu Demiryolları 
Kumpanyası muamelâtının Türkçe lisaniyle cere
yan etmeye başladığına dair Nafıa Vekâleti tez
keresi tebliğ olundu. 

Hafi içtimalarda müzakeresi hitam bulmuş 
olan Koçgiri meselesi hakkındaki encümenler maz-
tasmm celsei âleniyede tâyini esami ile reye vaz'ı 
kabul olunarak reyler toplandı. 

Nevahi Kanununun yedinci maddesine ait ta
dil name! er kıraat ve teneffüs için celse tatil 
olundu. 

tkinci Celse 
Masan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetlerin

de bilinikat Koçgiri hâdisesi hakkındaki mazba
tanın on müstenkif otuz altı redde karşı yüz on 
yedi reyle kabul olunduğu Makamı Riyasetten 
tebliğ edildi. Nevahi Kanununun yedinci mad
desi için mevcut tadilnameler üzerine encümen
ce icra kılman tadilât mucibince yedinci mad
denin birinci müzakeresi kâfi görüldü. Encü
menden gelen dördüncü madde hakkında müza
kere cereyan ederek Vehbi Beyin takriri veçhi
le tadil edilmek üzere encümene iade edildi. 

Karesi Mebusu Basri Beyin tahribedilen bağ 
ve bahçeler hakkındaki sual takriri Dahiliye ve 
Müdafaai Milliye vekâletlerine , Kütahya Mebusu 
Besim Atalay Beyin Meclisi meşayih teşkiline 
dair takriri Lâyiha Encümenine, Siird Mebusu 
Mustafa Sabri Efendinin Elâziz Valisi Galib 
Beyin emlâkinin müsaderesine dair takriri He
yeti Vekileye havale olundu, 
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Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyin Koçgiri 

mevkufları hakkında Meclisten gidecek olan he
yeti tahkikiyenin muvasalatına kadar gerek Di
vanı Harbi örfice ve gerek istiklâl mahkeme
since bir muameleye tevessül edilmemesine dair 
takririyle Karahisar Mebusu Şükrü Beyin; he
yeti tahkikiyenin beş zattan mürekkep olmasına 
dair takriri ekseriyetle kabul olunarak Cumar
tesi günü mevcudolan Ruzname ile içtimâ edil
mek üzere saat 5,5 de celseye nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi M. Ragib Haydar • 

REÎS — Zaptı sabık .hakkında mütalâa var 
mı? Zaptı sabık aynen kabul olundu, efendim. 

2. — AZAYI KtRAM MUAMELÂTI 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin 
mezuniyetine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Divanı Riyaset kararı vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Kayseri'-

de bulunan ailesini nakil için vukubulan müra
caatına mebni 7 Teşrinievvel 1337 tarihinden iti
baren on gün mezun addi Divanı Riyasetçe tensib-
edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur, efendim. -

B. M. Meclisi Reisisânisi 
Dr. Adnan 

REİS — Divanın tensibi veçhile Operatör 
Emin Beye 7 Teşrinievvel tarihinden itibaren 
on gün mezuniyet itasını kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Evvelden mezunmu 
imiş? 

REİS — Bilmiyorum efendim, Divanın tek
lifi vçehile Operatör Emin Beyin 7 Teşrinievvel 
tarihinden itibaren on gün mezuniyetini kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 

5. — İSTİZAHLAR 

1. — Kırsheir Mebusu Yahya Oalib ve Er-
tuğrul Mebusu Necib beylerin, Rus altınlarının 
tezyidi kıymeti esbabına dair istizah takrirleri 
ve Maliye Vekili Hasan Beyin cevabı 

RBİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
Başka evrakı varidemiz yok, Tenşib buyurursa-

). 1337 0 : 1 
nız Maliye Vekâletinden olan istizahın müzake
resine bağlıyalım. (Muvafık sesleri). 

I Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
' Rus altınının piyasada Osmanlı evrakı nakdi-

yesiyle yedi buçuk evrakı nakdiye mukabili oldu
ğu Maliye Vekâletince resmen ilân edilmiştir. 
Bu ilânın Devletimizin itibarı malisi üzerinde ne 
gibi bir tesirat ika edeceği düşünülmeksizin ya-

[ pılması esbabının Maliye Vekâletinden istizah 
edilmesini teklif eylerim. 

5 Teşrinievvel 1337 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galib 

Riyaseti Celileye 
Hazinei maliyece Rus altını evvelâ altıyüz on 

beş kuruşa verildiği halde ahiren yedi yüz elli 
kuruşa verilmesi esbabının Maliye Vekaletinden 
istizahını teklif eylerim. 

Ertuğrul Mebusu 
Necib 

4. — SUALLER 

1. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, para far
kından dolayı Hazinei maliyenin yedi yüz alt
mış bin küsur lira ziyama sebebiyet verilmesi 
hakkında Maliye Vekâletinden sual takriri 

EMİN B. (Erzincan) — Sual takririmi ge
ri alıyorum, efendim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
Maliye Vekili Hasan Bey biraderimiz beş rub-

I lelik ve on rublelik Rus altınlarının tedavülü 
için bir ilânda bulunuyor. Beş rublelik Rus al
tınlarını 375 kuruşa on rubleliğini de 750 ku
ruşluk evrakı nakdiye mukabilinde sarf edece
ğini gösteriyor ve hattâ Hazine de bu suretle 
alacak ve sarf edecek diyor. Bu meselenin iti
barı malîmize olan tesiratını badehu arz etmek 
üzere bâzı mesaili kenditerin'den istizah ettim. 
Hazinede mevcut Rus altınlarını Hazineye vüru-
dunda hangi kıymet üzerine geçirmiştir? Hangi 
tarihten hangi tarihe kadar ne kıymet üzerin
den sarf etmişlerdir? Bunu anlamak istiyorum. 
İkincisi : Osmanlı altınlarını kaç kuruştan vez
neye kabul ediyorlar? Ve kaç kuruş üzerinden 
sarf ediyorlar? İkincisi budur ve bu ilândan 
sonra vezneye Osmanlı altım getirirlerse ıkaç 
kuruşa alacaklar ve kalbul edeceklerdir. (Bu aî« 
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tınlara vaz'edilen kıymeti hanigi hesaba istina
den yapmışlardır t Ve 'hangi cins paramıza göre
dir? Ve bu altına kıymet vaz'olunmasından He
yeti Vekilenin haberi var mıdır? Osmanlı - Rus 
altınlarının tarih sırasiyle borsadaki fiyatları 
nedir? Ve üç - dört gün evvel kıymetleri ne 
idi? Kars ve Artvin, Ardahan şehirlerinde bu 
Rus paraları hangi kıymet üzerinden mübadele 
ediliyor ? Ve hangi kıymet üzerinden vezneye 
kabul ediliyor? Ve bunlara dair talimat veril
miş midir? Verilmiş ise bunu doğrudan doğru
ya Maliye Vekili mi vermiştir? Yoksa Heyeti 
Vekilenin 'karariyle mi verilmiştir? Bunu 'anla
mak isterim. Mevkii tedavülde bulunan Osmanlı 
altınlarının Osmanlı evrakı nakdiyesinin mu
kabili olduğunu kabul ediyorlar mı? Ve 31 Mart 
1331 tarihli .Evrakı Nakdiye Kanununun ikinci 
maddesini mütalâa buyurdunuz mu? Türkiye'
nin hangi şehirlerinde ecnebi parası tedavül 
ediyor? Hükümetin ziri idaresinde ecnebi bir 
devlet sikkesinin revacına çalışmak muvafık 
mıdır? Bu altınların başka suretle mübadelesine 
imkân yok mu idi? Altınların bu suretle reva
cını temin etmek üzere Hazineye maddi ibir 
zarar tevlidetmişler inidir? Lütfen şimdi buna 
bir cevap versinler. (Kabir suali sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bundan ibaret midir, suallerimiz efendim? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Evet, bun
dan ibarettir. 

REİS — Necib Bey, istizahınızı siz de izah 
buyurunuz. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Vekilden sonra söy-
liyeceğim. Yahya Galib Beyin izahatı kâfidir. 

REİS — O halde sıra kaydiyle mukayyet 
kalırsınız. Şimdi söylerseniz hakkı tekaddümü-
nüz vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, rüfekâyı muhteremeden Kırşehir Me
busu Yahya (Talib Beyefendinin ahiren maliyeye 
vürudeden (İşitmiyoruz sesleri) Rus altınları
nın fii tedavülünün (750) kuruşa iblâğının Dev
letin itibarı malîsi üzerinde ne gibi bir tesir 
icra edeceğine dair istizah takrirlerini Perşem
be günü dinlemiş ve Cumartesi günü cevap ve
receğimi söylemiştim. Mezkûr takrire zeylola-
rak kaydettiğim suallerine doğrudan doğruya 
cevap vermezden evvel suallerin tertiplerini de
ğiştireceğim. Fakat müsaade buyurunuz, evvel-
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emirde bu Rus parası meselelerinden Heyeti 
Âliyenizi haberdar etmek isterim. Diğerlerine 
de sıra ile cevap vereceğim. Heyeti Celilenizin 
bâzı mâruzât dolayısiyle malûmu olmuştur. Hü
kümetin eline bir miktar Rus altım geçmiştir. 
Bu Rus altınları bize bir muaveneti iktisadiye 
tarzında dostumuz Rusya Hükümeti tarafından 
bilâbedel verilmiş olan paralardandır. Para kıs
men merkeze celbedilmiştir. Bidaye'ten bu para
lar ele geçtiği zaman bundan ne suretle istifade 
edileceği tetkik edilmiş ve düşünülmüştü. Bun
lardan başlıca iki şekli istifade ve iki şekli is
timal vardır. Birisi altınları gerek dâhilde, ge
rek hariçte Osmanlı evrakı nakdiyesi mukabili 
olarak satarak bedelini evrakı nakdiye olarak 
istimal etmek. Bir kısmını da ötedenberi her 
memlekette, Harbi Umumiden evvel her devlet
te olduğu gibi; muhtelif memleketlerin altın pa
raları teamülen fii ticari üzerinden tedavül et
mekte olmasına nazaran bu paranın memleke
timizde emtia mahiyetinde olması itibariyle te-
razii tarafeyne müstenidolması dolayısiyle bir 
fii ticari üzerinden Osmanlı memleketinde mey
danı tedavüle çıkarılmasıdır. Satmak meselesi 
teemmül edildiği zaman bu paraları dâhilde ta
liplerine satmak veyahut ecnebi piyasalarına 
ve kısmen işgal altında bulunan İstanbul'a 
sevk edilmek şartiyle bizim yed - i istifademizden 
ilelebet çıkacak mahallere satıp bedelini almak 
muvafık görülmedi. Dâhilde satmak esbabını 
aradık, piyasaları sorduk, piyasada on rublelik 
Rus altınının kaça satılabileceğini istifsar ettik. 
O zaman yani Ağustos'un iptidalarında henüz 
paralar daha buraya gelmeden evvel muhasebeci
lerden ve diğer mahallerden bâzı telgraflar aldık. 
Bâzı yerde beş yüz altmış, bâzı yerde beş yüz 
seksen, bâzı yerde beş yüz doksana satılacağını 
muhasebelerden ve bâzı taraflardan gelen telg
raflardan öğrendik. Halbuki bizim memleketi
mizin gerek evrakı nakdiyesinin ve gerekse al
tınlarının hakiki piyasasını teşkil eden İstan
bul piyasası idi. Orada altın fiyatlarını daha 
yüksek gördüğüm için dâhilde- teklif edilen fi
yatları muvafık görmedim. Memaliki eenebiye-
de ve daha doğrusu elyevm altınların satılmak 
ta olduğu yerlerde, çünkü bugün alenen dün
yada borsalarda altın satılmamaktadır. Hiçbir 
devlet bugün altınlarının elden çıkmasına razı 
değildir. Osmanlı piyasalarında, İstanbul'da sa
tıldığı mahalle müracaat edilmesini, memleket-
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ten altının men'i ihracı hakkında vaktiyle ya
pılmış olan elyevm Anadolu Hükümeti tarafın
dan mevkii meriyette tutulan kanuna muvafık 
görmedim. 

Hükümet Osmanlı iskelelerinden, Anadolu' 
dan, Türkiye'den, Istabul'a veyahut her hangi 
bir memlekete çıkarılmak istenilen altınları 
kaçak addederek kaçakçıları tecziye ederken 
ve bu kaçak olarak giden altınları müsadere 
ederken, her ne suretle olursa olsun eline geç
miş olan altınları bir daha eline geçmemek üze
re İstanbul piyasasına ve diğer piyasalara sat
masını, Altının men'i ihracı hakkındaki Kanu
nun maksadına tamamen münafi gördüm. Os
manlı Bankası tarafından; Rus altınlarını bize 
gönderecek olursanız burada İstanbul piyasası 
mucibince kaç kuruş ediyorsa küçük bir komüs-
yon mukabilinde bedelini size derhal yatırmak 
için Osmanlı Bankası taliptir, tarzında aldığım 
hususi bir teklifi de yine aynı mahiyette gördü
ğümden ve Osmanlı Bankasının hayrıhah cihet
leri olmakla ve bizim bütün muamelâtımızı doğ
rudan doğruya yapmaları dolayısiyle fakat Os
manlılıkla alâkası maalesef yalnız isimden ibaret 
olduğunu pek iyi bildiğim için onun da bu. tek
lifine muvafakat etmiyerek altınları gönderme
dim. Çünkü efendiler, çok iyi biliyorum ki; İs
tanbul'a gidecek olan altınlar ecnebilere satıla
caktı. 

Nitekim öteden beri Harbi Umumide İs
tanbul'da toplanmış olan altın para bankanın 
sermayesini teşkil ettiğinden Fransa'ya ihracı 
için bankanın vâki olan teşebbüslerini Hükümet 
is'af etmediği halde son zamanlarda İstanbul'
daki ricalin za'fmdan bilhassa istifade eden Os
manlı Bankası tarafından Fransa'ya sevk edil
miştir. Bunların da pekâlâ ecnebi piyasalarına 
gideceğini bildiğim için bu paraların dâhilde 
istimali çarelerini aradım. Çok arzu ediyordum 
ki, elimize geçen bu altınlar hiçbir yere kıpır
danmasın. Meydanı tedavüle de çıkmasın, Hazi
nede, Hükümetin elinde bir ihtiyat olarak kal
sın, fakat ihtiyacatı maliyemiz bizim elimize ge
çen bu paralardan istifade edilmesini bir zaru
ret şekline koyduğu için bunların meydanı te
davüle atılmasını düşündüm. Arz ettiğim veçhi
le altın para bütün nıânasiyle beynelmilel bir 
paradır. Her hangi bir Devletin bankası olsun; 
mecburiyeti kanuniye altında olmıyarak, yani 
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kanunen tedavülü mecburi olmadığı halele med-

j yun tarafından bu para ile tediyei deyn edil
mek istenildiği vakit hiçbir veçhile bir mahke
mede o para ile tediyei deyne mecbur edilemez. 
Çünkü mecburiyeti tedavül budur efendim. Fii 
ticarisiyle öteden beri her hangi bir memleketin 
altını diğer memleketlerde, hattâ altın para ma
hiyetinde olan gümüş paralar da tedavül etmek
tedir. Bunun hakkı hakimiyetle alâkası yoktur. 
Ecnebi parasını meydanı tedavüle koymanın, 
ona kıymet vermek gibi bir mânayı tazammun 

I etmediği öteden beri birçok ecnebi altınlarının 
bizim memleketimizde ve diğer memleketlerde, 

1 diğer Devletlerin altınlarının mecburiyeti teda-
I vülü haiz olmaksızın, sırf bir ticari kıymet üze

rinden, yani o memleketin altınına tebdil edile-
. bilmek için, darphanenin talebettiği ücrete bi

naen o altınların bir fark ile her hangi memle-
I kette tedavülü mûtat ve müteamel olmak itiba

riyle, Türkiye'de de ecnebi damgasını haiz bir 
i altının beynelmilel bir para olması itibariyle fii 

ticarisi üzerinden mevkii tedavüle çıkarılması
nın kanun ile, hakkı hâkimiyetimizle alâkadar 

I olduğuna kaaniim. Paraların meydanı tedavüle 
i çıkarılması için düşündüğümüz şey, o kanunun, 

altın ihracının men'i için olan kanunun takdir 
ettiği gibi bedeli verelim ki; ne diğer piyasalar
daki, yani İstanbul piyasasındaki fiyatla mev
kii tedavüle çıkarılsın, ne de kıymeti pek dun 
da olsun da mevkii tedavüle atacağımız altın, 
daha ziyade kıymeti haiz olan piyasalara kaç
sın. O zaman altın piyasalarını araştırdım. An-

1 kara'da 520, Karadeniz sevahiliyle Antalya'da 
550-560 idi. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Tarihini 
i tâyin eder misiniz ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
Ağustostan evvel Yahya Galib Bey! Daha muta-

I vassıt yerlerde, umumi bir ifade olmak için, altın 
1 piyasalarının pahalı olduğu yerlerde altın ka

çakçılığını yapmak fırsatına nail olan yerlerde 
daha pahalı, kaçakçılık için müşkülât olan yer-

' lerde daha dun olmak şartiyle Türkiye'nin muh
telif mahallerinde muhtelif kıymetler irae etmiş
tir Bir taraftan da İstanbul'daki altın fiyatları
na vâkıf bulunuyordum. Bu umumi fiyatların 
bir vasatisi olmak üzere Rus altınlarını 615 ku-

ı ruş fii ticari ile meydanı tedavüle arz ediyo
rum ki: Kimseyi icbar etmiyerek Hazine bunu 
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borcuna mukabil maaş ve saire ashabına ala
caklarına mukabil herkese 615 kuruş üzerinden 
verecek ve Hazinenin matlubatma mukabil her
kesin vergi borcuna ve diğer borçlarına muka
bil aynı fiyat üzerinden kabulünü ilân etmek 
üzere meydanı tedavüle çıkardım. Bu paraların 
miktarını söylemeyi arzu ederseniz burada vez-
nei umumiyeden meydanı tedavüle çıkarılan pa
ra Türkiye'ye üç tarihte gelmiştir. Birisi 10 
Ağustos tarihinde, (Tarihin lüzumu yok. ses
leri) o ciheti müsaade buyurun. Biri de 25 Ağus
tosta, diğeri de 4 Teşrinievvelde gelmiştir ve 
şunu ilâve etmek isterim ki : Meydanı tedavüle, 
Tâyin ettiğimiz fiyat üzerinden çıkardığımız 
ilk partideki Rus altınlarının hükmü ile tevzii 
arasından üç gün geçmiştir. Üç gün sonra Hazi
nede bir tek altın kalmamıştır. Çünkü; toplu 
ihtiyaçlarımıza verilmiştir. Yani birinci defa or
duya, saniyen menzile, daha sonra ordunun di
ğer ihtiyaçlarına ve sair yerlere sarf edilmiştir. 
Bütün müfredatı elimdedir. 

BİR MEBUS BEY — Buna lüzum var mı, 
Vekil Beyefendi? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
Bilmiyorum lüzum var mı, yok mu? 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — O kadar izaha
tın pek lüzumu yoktur, zannederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Şunu da arz edeyim ki: Rus altını ile Os
manlı altını arasında vezin ve ayar noktai na
zarından 17 kuruş kadar altın farkı vardır. 

YAHYA- GALİB B. (Kırşehir) — 17,5 tur. 
ıMALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) 

— Yalıya Galib Beyefendi de bilirler. Osmanlı 
altını 102,60 iken İngiliz altını yüz on ikiye te
davül ederdi. Rus altını yirmi altı frank muka
bili olmak üzere yüz on altı buçuk kuruşa ge
çerdi. Osmanlı altını yüz kuruş itibariyle Rus 
altınına 615 kuruş fiyat tâyin ettiğimiz zaman 
yine İstanbul'da, malûmuâliniz İstanbul Osman
lı altınının piyasasıdır, Osmanlı altınının piya
sasına ve' ikisinin arasında farkı, kıymete bakı
lırsa altı yüz kırk kuruş kadar bir şey etmek 
lâzımgelirdi. Altı yüz on beş kuruş iken bu 
kıymeti tâyin ettiğimiz zaman, şimdi öyle 
değil, onu da arz edeceğim. Arada, yâni Os
manlı piyasasiyle 20 - 30 kuruş kadar bir fark 
vardır. Fakat ben bu farkı son haddine ka
dar bidayetten sürdürmek istemedim ve düşün-
medimki, alt] yüz on beş kuruş üzerine yir-
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mi kuruş ve on beş kuruş kaçakçılık tabiî bu 
memlekette Rus altınının İstanbul'a kaçması
na sebebi kâfi olamaz. Çünkü sermayeye yüz
de üç, dört nispetinde bir temettü teşkil eden bir 
muameleyi erbabı ticaret, kaçakçılık müteca
sirleri bu kadar tehlikeyi göze alarak yüzde 
.dört temettü için bunu yapmazlar. Arada otuz 
kuruş bir farkla bu paralar meydanı tedavül
de kalabilirler. 

Efendiler! Altın fiyatı son bir- ay zarfında 
İstanbul piyasalarına nazaran öyle seri hat-
veler takibetmiştir ki : Osmanlı altını 620 ilâ 
630 arasında çok zaman sallandıktan sonra 
son günlerde yâni on beş yirmi gün zarfında 
yavaş yavaş yedi yüz yirmiyi geçmiştir. 6 Teş
rinievvel tarihiyle İstanbul piyasasının bugün 
telgrafhanede resmen tebliğ edilen Borsa fi
yatlarını okuyorum. İstikrazı dahilî 13,10 al
tın, yani Osmanlı altını 775, İngiliz kâğıdı 675, 
Amerika kâğıdı, yani dolar 179,5 Fransa 257. 
Burada da yüz kırk yediden iki yüz elliye 

| on beş kuruş fark var. İtalya 143 tür, bu da 
yüz otuz dörtten yüz kırk üçe çıkmıştır. Mark 
mütedennidi.ı,. Eski vaziyette yirmi dokuz. 
Drahmi yüz otuzdan yüz yirmi altıya düş
müştür. Meydanı tedavüle altı yüz on beş 
kuruş üzerine üç gün zarfında yüzde doksan 
beşi ordunun ve diğer devairin ihtiyacı için 
tediye edilmiş olan Rus altınlarının tekrar Ha
zine kasasına kabulü ilânımız iktizasından iken 

! ilk günlerde ordu gerisindeki muamelâttan do
layı da Reji kasalarından pek cüzi altın gel
miş ve ondan sonra veznei umumiyemize ve 
diğer veznelere altın iade edilmiş değildi. Bu-

i nun bittabi sebebi, altı yüz op. beş kuruş fi-
I yat tâyin edilmiş iken yavaş yavaş ileri git-
I miş, bilhassa İstanbul fiyatları daha ileri git-
| mek eşkâlini almış olduğundan hariçteki kıy

metin Hazinedeki, kıymetinden, ziyadeliğinden 
dolayı bittabi, iktisadî lıazariyatiyle meşgul 
olanların malûmu olduğu üzere, greje tahtı te-

! şirinde olarak herkes altın parayı elinde tut-
i maya başlamıştır. Yavaş yavaş kaçakçılık ma-
1 alesef itiraf edeyim ki kanunun memnuiyeti-

ne rağmen mütemadiyen devamedip gitmek
tedir. Bu sebeple Rus altınlarının da Osmanlı 
altınlarının izlerini takibederek İstanbul'a kaç
maya başlamamasını temin edecek vaziyet hâ
sıl olmuştur. Bu vaziyet karşısında İstanbul 
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piyasalarını iyice tetkik ettikten sonra ve 
üçüncü tertip, yani dört gün evvelki para eli
mize geldiği günlerde istanbul piyasasında Os
manlı altınları yedi yüz yirmi beş kuruşa ba
liğ olmuş bulunuyrodu. Bu bittabi eşya fiyatı 
mahiyetindedir. Bâzı erbabı tiearet, altınları, 
kanunun memnuiyetlne rağmen, daha ziyade 
kıymetli, yani altın başına yüz, yüz elli kuruş 
kadar bir kâr temin edecek dereceye dâhil 
olan bura piyasalarından Rus altınını altı yüz 
yirmi, altı yüz yirmi beşe ktföar toplıyabilmişti. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Yedi yüze kadar. 

MALlYE VEKÎLİ HASAN B. (Devamla) — 
Yedi yüze kadar da toplanabilirdi, çünkü va
ziyet bunu icabederdi. Bu vaziyet karşısında 
elimizde kalan parayı eski lüzuma binaen mey
danı tedavüle çıkarmayı düşündük. Yani altı 
yüz on beş kuruş üzerine piyasaya çıkarmak. 
Osmanlı Bankasının teklifini alınca Heyeti Ve
kile arkadaşlarımla görüştüm. Meclisin Reisi 
Muhteremi ve Başkumandan Paşa Hazretleri
nin huzuriyle Müdafaai Mllliyede bir gün iç
tima ettiğimiz zaman ara yerdeki farkın pek 
büyüdüğünü ve Hazinenin zararı olmasa da, 
çünkü sermaye ile kendine mal olmuş bir şey 
değil, ahalinin elinde kalmış olsa bundan hiç 
tevakki edilecek bir şey yoktur. Yalnız bu pa
raların piyasadaki fazlalığımdan bilistifade kaç
makta olduğunu söyliyerek icabederse bunları 
toplamak, yani Hazineye iadesini ilân etmek 
ve bu suretle ele geçtiği takdirde müsaade 
ederlerse İstanbul'a iade etmek. Fakat kanu
nun maksadına rağmen bir muamelei maliye 
yapmak muvafık mıdır? Arkadaşlarıma bunu 
ara ettiğim zaman arkadaşların hiçbiri Os
manlı altınlarının veya diğer altınların hiçbir 
sebeple harice çıkarılmasının doğru olmıyacağı-
nı ve hattâ Başkumandan Paşa Hazretlerinin de 
fikri bu merkezde olduğunu görünce bunda ısrar 
etmedim. On yedi kuruş farka nazaran Osmanlı 
altınının İstanbul piyasasında yedi yüz yirmi beş 
ve bizim piyasalarda altı yüz yirmi beş, yerine 
göre bir fark irae ettiğine nazaran düşündüm., yi
ne İstanbul piyasasına nazaran biraz dun olmak 
suretiyle fii ticari ile bunu meydanı tedavüle çı
karırsam hiç kimse mümanaat etmez ve biraz da 
kaçakçılığa mâni oluruz dedim, bu fikri tasvibet-
tim. Kendimce yedi yüz elli kuruşu muvafık gör
düm. Bendeniz bu paraları meydanı tedavüle çı-
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kardıktan sonra pek azını Ağustos maaşından 
cüzü müterakim kalmış eytam ve eramil maa-
şatı vardı, onlara verdim. Paranın mütebakisi 
mevcut ve bir kısmı da Müdafaai Milliyeye ya
tırmak üzere iki yüz elli bin lira bankaya depo 
edilmiştir. Meydanı tedavüle çıkarılan paradan 
bir kısmı ahiren bildiğiniz istikamete hareket 
eden alayların maaşları ve harcırahları olarak 
tediye edilmiş ve mütebakisi alıkonulmuştur. Bu 
fiyatın bu dereceye çıkarılması, bidayetten be
ri arz ettiğim veçhile, münhasıran velev bu kı
sım altın üzerinde olsun, İstanbul piyasasına az 
çok teadül edecek bir fiyat bulabilmek ve kim
seyi mutazarrır etmemek ve Hazine verdiği fi
yattan parayı her zaman tebdile amade olmak 
ve bütçeye mukabil kabul etmek şartiyle altın 
parayı memlekette tutmanın çaresini bulmaktır. 
Maliye Vekilinin bu husustaki fikri; hakiki ser-
mayei nakdisi olan altının kaçırılmaması kay-
gusundan başka hiçbir şey değildir. Maalesef 
bu fikir tamamen hâsıl olmuş değildir. Çünkü 
elimizdeki fiyat iki günlük bir fiyattır. Rus al
tınının yedi yüz yetmiş beşe nazaran Osmanlı 
altınından 17 kuruş fazla olmasına nazaran yine 
Rus altınının İstanbul'daki piyasası dokuz yü
zü geçmemek lâzımgelir ki, bu hesapça yedi yüz 
elli kuruş fiyatın bu altınları memlekette, piya
sada tutması imkânını haiz değildir. 

İBRAHİM B. (Mardin) — İstanbul piyasa
ları tarihi nedir?. 

' MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Vasati fiyatları alıyorum, efendim. Arz ediyorum 
ki, Osmanlı altınları kanunen yüz kuruş olmak 
itibariyle ve bunun kıymetini ne Heyeti Vekile, 
ne Maliye Vekili re'sen bir karar ile tebdil ede-
miyeceği için, bir kanun yapılmadıkça fiyatını 
tebdile hiç kimse salâhiyettar olmadığı için, Iha-
riçte Osmanlı altınına bir fiyat koymak imkânı 
yoktur. Fakat altınlarımız mütemadiyen kaçı
yor. Ona karşı bir şey yapamıyoruz. Bu tedbi
rin tamam olması için alelûmum memleketin 
sermayei hakikisi bulunan altının muhafaza edil
mesi için çareleri beraber düşünmeliyiz ve bu 
çareyi bir an evvel bulmalıyız. Bunun için ken
dime mahsus düşüncelerim vardır. Onun için 
Heyeti Vekile karariyle yapamam. Bu bir ka
nunla ancak yapılabilir. Bunu bir kambiyo ha
linde merkezden idare edebilecek bir heyet is
ter ki; onun da heyeti umumiyesini tefrik ede-
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ceği âza meyanmdan mürekkebolması lâzım-
gelir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, İktisat 
Vekâleti bunu düşünmüyor mu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Tabiî düşünür. İktisat Vekâleti muamelâtı 
nakdiye ile alâkadar değildir. Müsaade buyu
rursanız altın fiyatlarının bu dereceye kadar 
yükselmesinin, esbabını arz edeyim. Elimde bir 
mecmua vardır. (Ekonomist Doryan) namiyle. 
Mahaza bu ilmî bir mecmuadır. Parlâmento 
kürsüsünde bundan bahsetmek mahiyetini haiz 
değildir. Fakat içindeki malûmat hem ecnebi 
gümrüklerinin ve hem de Duyunu Umumiye 
İdaresinin ve gümrüklerimizin istatistiklerine is
tinaden yazılmıştır. Burada ithalât ve ihraca
tımıza aidolmak üzere bir bent vardır. İki se
nelik ithalâtımızın ihracatımıza tefevvuku yüz 
kırk beş milyon Osmanlı lirasına baliğ oluyor. 
Bittabi bu rakamın içerisinde İstanbul'un tavas
sutu olmaksızın icra edilen ithalât ve ihracat 
dâhil değildir. Onlar yekdiğerini ifna edecek 
olursa ithalât, yüz kırk milyon liraya baliğ 
olur ki, bunun ve biraz da borsa ve siyasi oyun
lar neticesi olarak İstanbul piyasasında bugün 
birinci derecede İngiliz kâğıdı altı yüz yetmiş 
beş, ikinci derecede en ziyade Amerika parası, 
üçüncü derecede Fransa ve İtalya parası geli
yor. Evrakı nakdiyemizin kıymetini tedenniye 
uğratan hiç şüphe yoktur ki, muvazenei ticari-
yemizdir. İki sene zarfında yüz kırk beş milyon 
lira farkı ithalâta malik olan bir memleketin 
evrakı nakdiyesi bittabi bütün âlemi iktisadi
yatta düşkün olur. Diğer memleketlerin evrakı 
nakdiyesiyle kendi evrakımızı mukayesede hangi 
memlekete daha ziyade medyun isek, hangi mem
leketten daha ziyade mal almışsak onlara karşı 
derece derece evrakı nakdiyemizin kıymetinin 
düşmesine saiktir. 

Şunu arz edeyim ki; eğer evrakı nakdiyemizin 
itibarını bununla ölçmek lâzımğelirse, ki ben 
buna kaani değilim, evrakı nakdiye icabatı tica
riye ile alacağı vaziyet ile de katiyen ölçülemez. 
Münhasıran esbabı hakikiyesi, ithalâtımızın, ih
racatımıza nispetle fevkalâde fazla olmasıdır. 
Bunu Hayeti Celileniz çok zaman evvel görmüş, 
tetkik etmiş ve bunun esbab ve çarelerini aramış
tır ve bunun için iki şey yapmıştır. Birisi; men'i -
ithalât, diğeri; ziynet eşyasının men'i duhulü 
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hakkındaki Heyeti Celilenizin yaptığı ve üç ay
dan beri mer'i olan kanundur. Bunlar bu mak
satla yapılmıştır. Sonra muvazenei ticariye te
sisine medar olmak üzere İhracat Kesininin lağvı 
hakkındaki kanun. O da epeyce zamandan beri 
Hükümetin teklifi üzerine memnuniyetle kabul 
edilmiş ve mevkii tatbika vaz'edilmiştir. Yani 
Hükümet muvazenei ticariyeyi tesis edebilmek 
için bir taraftan ithalâtı taklil ve bir taraftan 
ihracatı teşvika medar olacak kanunlar yapmış
tır. Fakat bununla bu paranın tedavülü ıslah 
olunmuş değildir. Altın fiyatlarının yükselmesi 
ve evrakı nakdiyemizin ona nispetle dun bir 
mahiyette görünmesi daha başka esbaptan da 
ileri gelmiştir. 

Bilirsiniz ki, Harbi Umumide 160 - 170 mil
yon lira kadar evrakı nakdiye çıkmıştı ve bizim 
memlekette meydanı tedavüle konmuştu. Muva
zenei ticariyenin aleyhimize olması itibariyle bu 
paranın mühim bir kısmı ecnebi sermayedarları 
eline geçmiştir. Fakat çi fayda Osmanlı evrakı 
nakdiyesi münhasıran Türkiye'de sermaye olarak 
istimal edilecek bir paradır. Başka memleket
lerde bu parayı kullanmak imkânı yoktur. 
Müessesatı maliye bu parayı ne yapacak? Bizden 
alacağı eşyanın bedelini ödemek için kullana
cak veyahut her hangi suretle bize ibraz ede
cekleri sermayenin faizi olmak üzere temadi
sinden istifade etmek için kullanacaklardır. Fa
kat bize karşı pek bariz olarak bir mukaveme
ti iktisadiye mevcuttur. Birçok eşyayı ticariye-
miz ve mevaddı iptidaiyemiz kasten alınmamak
tadır. İhracatımızın azlığı yalnız para ve vesa
iti nakliye meselesi değildir. Vesaiti nakliyeye 
muhtacolmıyan ve hattâ İstanbul piyasalarına 
kadar nakledilmiş mevaddı ticariyemiz, meselâ; 
afyon, tütün, yapağı ve saire mevcuclolduğu 
halde bunlar müşteri bulamamaktadır. Sebebi 
bir mukavemeti iktisadiye karşısındayız. Bitta
bi düşmanlarımız bu silâhı bize karşı istimal 
etmektedirler. Böyle olunca, ecnebi müessesatı 
maliyesi ellerinde bulunan Osmanlı evrakı nak
diyesi halindeki sermayeye bittabi mahallî isti
mal arayacaklardır ve bu mahallî istimal en zi
yade işlerine gelen altın sermaye alacaktır. Bu
gün İstanbul'da, Amerika, hattâ diğer memle
ketler, sureti mütemadiyede altın mübadelesine, 
bizim evrakı nakdiyemizle altın almaya serma
yelerinin bir kısmını tahsis etmişlerdir. İşte al-
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tın piyasalarının fevkalâde tereffüüne saik olan 
avamili iktisadiyedeıı birisi de budur. Binaena
leyh şu vaziyet karşısında memleketin serınayei 
hakikisi ola naltını, her hangi memleketin olur
sa olsun, gerek sikke halinde ve gerek Osmanlı 
altınırîdan başka bir halde olsun ve gerek külçe 
halinde olsun, muhafaza etmek bu memleketin 
hayatı iktisadiye ve siyasiyesini idare edenler 
için umuru vaeibedendir. Bu memleketin altın 
madeni yoktur ve elimizden çıkan altınların bu 
memlekete iade edilmesi imkânı yoktur. Meyda
nı tedavüle konulan altınların herbiri ecnebi 
memleketlerden mubayaa edilmek suretiyle eli
mize geçmiştir. Memleketin millî istihsal» ti ve
ya anında altın istihsalâtmı gösteriniz. Binaen
aleyh bu fikre hadim olmak üzere Rus altınla
rının fiyatını tezyide lüzum gördüm ve tezyi-
dettikten sonra mevcut altınlardan istimal etti
ğim altınları kıymetlerinin tezyidi de şu şekil
de olsa mülhakata yazarım, badema Rus altın
larının yedi yüz elli kuruştan ahiz ve sarfı ta
karrür etmiştir. Mülhakat memurini Maliyesine. 
tahsildarlara ve mal sandıklarında tutulacak 
zabıt varakalarına istinaden farklarının irat 
kaydı ve keyfiyetin Düyunu Umumiye ve sair 
müessesatı resmiye ile diğer yerlere tebliği ve 
belediye vasıtasiyle ilânı, arz ediyorum ki ; bu 
fiyat bir fii kanuni değildir, bir fii ticaridir. 
Terazii tarafeyne merbut ve muallâktır. Kimse 
kanunen kabul etmek mecburiyetinde değildir 
ve göreceksiniz ki, on gün sonra o altınlardan 
her birerini yine almak istiyeceğim. Fakat kimse 
vermiyecektir. (Gürültüler) Müsaade buyuru
nuz. Bu ilânı yapar yapmaz, Osmanlı Bankası, 
merkezden aldığı talimat üzerine değil, kendili
ğinden Rus altını ve Osmanlı altını üzerine dahi 
muamele yapmaktadır. Osmanlı Bankasına ya
tırdığım para, benim verdiğim fiyat üzerinden 
aynen meydanı tedavüle çıkarılamaz. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Rayiç üzerine ay
nen kabul edecek mi? 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN B. (Devamla) 
— Ve bunu takarrür ettirdikten sonra derhal 
bulduğum Rus altınlarının ki, yenilerinin za
ten altın olarak her hangi şekilde kaydolunur-
sa, ayniyat hesabından nakdiyat hesabına almak 
lâzımgelirse, hangi fiyat takarrür etmişse o he
sap üzerinden, o fiyattan vezne nakit hesabına 
alır. Ondan sonra vezneden sarfiyat icra ederiz. 
Bunun için evvelden müterakim ne varsa ki, 
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pek fazla bir şey bulunmuş değildir, onları da 
dâhil ederek farkını irat kaydettikten sonra bu 
muamele Duyunu Umumiyede, Rejide ve diğer 
müessesatta yapılmıştır. Maliye Vekâletinin em
ri sandıklara hâkim olmak zaruri bir keyfiyet 
ise bunu kabul etmek mecburiyeti katiyesi kar
şısındayım. Binaenaleyh zannediyorum ki, bu 
izahatımla Yahya Galib Beyin birçok sualleri
ne cevap vermiş oldum. Ne suretle irat kaydet
tiğimi söyledim ve henüz kıymeti olmıyan bir 
para gelirse nakit sütununda kalmayıp ayniyat 
sütununda kalır. Eğer onu sarf etmek lâzım
gelirse muayyen fi üzerinden veznenin sarfiyat 
icra edebildiğini izah ettim. 

BİR MEBUS B. — Efendim, Osmanlı altın
larının fiyatını kaç kuruş üzerinden kabul ve 
sarf ediyorlar? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Efendiler, Osmanlı altınının kiymetini değiştir
mek benim elimde değildir. O, kanunlun elinde
dir. Onu, kanun şimdilik yüz kuruş tanıyor. 
Fakat hakikati iktisadiye bundan pek başka
dır. Bugün fiiliyatta altının muhafazasının im
kânı maddisi yoktur. Hattâ evrakı nakdiyesi 
altın kıymetini haiz olan İngiltere'de bile müm
kün değildir ki, bir tek İngiliz altını meydanı 
tedavülde bulunabilsin. Bunların hepsi İngiliz 
bankalarında mahfuz kalır. 

FERİD B. (Çorum) — Altınlara ayniyat 
makbuzu mu veriyorsunuz? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bize gelince; ayniyat makbuzu veriyoruz. Eğer 
vezneden nakit olarak para almak icabederse 
o suretle vezneye mal ederim. Ondan sonra te-
diyat icra ederim. Evvelki tebligat bittabi Kars, 
Ardahan, Artvin livalarında meydanı tedavüle 
çıkarılmış altın paralar varsa bunlara da şâmil
dir. Tabiî ayni tebligatın oralarda da aynen 
yapılması için mevcut paraların tadadedilip ye
ni varidat farkına göre irat kaydedilmesi zaruri 
bir keyfiyettir. Yapılan muamele bundan iba
rettir. Bendenizi dinlediniz. Beyefendiyi de 
dinlediniz. Heyeti Celilenizin vereceği karara 
semina ve etanâ diyeceğim. Tabiî meselenin bir 
istizah olmasına nazaran ve binnetice tarafeyni 
dinledikten sonra yaptığım şeyi Heyeti Umu
miye muvafık görmüyorsa cevap vereceğim. 
Çünkü bendeniz yaptığımı ve vazifemin ne ol-
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duğunu bilirim. Heyeti Umumiyenin kararım 
bekliyorum. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Efendim, 
frendeniz altın fiyatının terakki ve tedennisini 
sormadım. Bu, zamana göre terakki, tedenni 
eder. Yanlız ecnebi bir paraya fiyat takdiri ile 
mevkii tedavüle vaz'etmek demek, evrakı nak
diye kıymetinin tedennisi demek olduğunu mor
dum, ve kendileri de itiraf buyurdular ki; ben 
böyle yaptım. Sonra benim istizahıma cümlei 
yekûn olarak cevap verdi. Altın vürudettiği 
vaktiyle ayniyat hesabına aldım. Fiyatı tâ
yin ettikten sonra nakde tahvil ettim dedi ki; 
eski usul böyle değildir. Fakat Maliye Vekili 
eski bir usulü bozar, yeni bir usul yapar. Şimdi 
bir mesele tâyin ediyor ki, o mesele de, bir lira 
mukabilinde mevkii tedavüle çıkan evrakı nakdi-
yenin yedi buçuğunu bir Rus lirasiyle karşı kar
şıya getiriyor. 

Evet,, ihracat, ithalât tezayüdeder, tenakus 
eder, buna itirazım yoktur. Yalnız Maliye Ve
kili beyefendi bir lira kıymetindeki evrakı nak-
diyeyi üç kuruşa, yirmi beş kuruşa satamaz. Üç 
liraya çıkaramaz ve bunun üzerinde oynıyamaz. 
Evet, bu Rus parasını mevkii tedavüle koymak 
salâhiyetini de haiz değildir. Çünkü kendi pa
rası değildir. Bunun pazarı bankalardır. Mali
ye veznesi değildir. Diyor ki; ben altın tutmak 
için böyle yaptım, maatteessüf, nasıl tutacak? 
Burada yedi yüz kuruşa: ilân ettiği Rus altını 
İstanbul'da sekiz yüz, yarın dokuz yüz kuruşa 
çıkacaktır ve daha öbürüsü gün altı yüz kuruşa 
inecektir. Mesele Rus altınım ben memleketimde 
tutacağım diye kendi altın kıymetini tenkis edip 
etmemektir. Benim iddiam budur. Meclisiâliniz 
bunu tetkik edersiniz. Bu mesele hâsıl olmuş 
mudur, olmamış mıdır? Olmamışsa yanlışlık yap
mıştır. Ve bu meseleyi tashih etmesi lâzımdır. 

EMlN B. (Erzincan) — Efendim! Benim 
geri almış olduğum sual takririne Maliye Vekâ
leti benim müddeam veçhile cevap verdiğinden 
kendilerine beyanı teşekkür ederim. Çünkü be
nim vukubulacak iddiamı tamamiyle Maliye Ve
kili burada izah ettiler. Onun için çok söz söy-
lemiyeeeğim. Yalnız para arasındaki farkı vasa
tiyi söyliyeceğim. Mademki altının şu fiyat fii 
ticarisidir. Mal gibi altın satılır, diyorlar. Em
tia gibi satılır, buyurdular. İstanbul ile bura 
arasındaki farkın,, yirmi otuz kuruş olmadığını 
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iddia edeceğim. Bir ay zarfında, şu son aylar 
zarfında İstanbul'da Osmanlı altını altı yüz elli
den aşağı düşmemiştir. On yedi kuruş kırk san
tim fark olmasına nazaran, yedi yüz altmış dört 
kuruş kırk santim bir Rus altınının fiyatı olma
sı lâzımgelir. Son zamanlarda yedi yüz" yirmi 
kuruş buyurdular ki; o vakit bunların araların
da hattı vasatisini bulursanız yüz doksan kuruş 
kırk santim fark olur. , , 

Şimdi bendeniz Maliye Vekili Beyefendi
den soruyorum. Bir Rus altınını altı yüz on 
beş kuruşa sarf ettiğine nazaran ve fiyatlar da 
şu halde iken; faraza dört bin lira sarf etmiş
lerse - ki, tabiî hakiki miktarını bilmiyorum - bu
nu kim tazmin edecek? (Maliye Vekili sesle
ri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Arz ettim ki; ben altı yüz on beş kuruşu 
tâyin ettiğim zaman yani on Ağustostan yirmi 
beş Ağustosa kadar Rus altınlarını meydana 
attığım zaman size resmî İstanbul piyasaları
nı getirerek ispat edebilirim ki; Osmanlı altı
nı o zaman yedi yüz değil, altı yüz iyrmi ilâ 
altı yüz otuz arasında idi. Ben yalnız İstan
bul piyasasını değil, diğer piyasaları nazarı 
dikkate alarak bunu takdir ettim ve itiraf 
ederek de söyledim. Yirmi otuz kuruş kendi 
aleyhime ve İstanbul aleyhine bir marj bırak-
tımf dedim ve düşündüm ki; yüzde dört, beş 
temin eden bir muamele kaçakçılıktır, tehlike
lidir. Hattâ kanuna muhalif olmak üzere bir 
muameledir. Bunu altı.yüz on beş kuruş ser
maye ile, yirmi ilâ otuz kuruş kazanmak için 
erbabı ticaretin yapmıyacağma zahibolarak bu 
farkı onların lehine bırakarak yaptım ve hat
tâ Rus altınlarını da üç, dört gün zarfında 
meydanı tedavüle çıkartmış ve maaşat ve sai-
reye tevzi etmiş bulunuyordum. Ondan son
ra bir daha elime geçen paranın yedi yüz elli 
kuruşa iblâğını kararlaştırdım. İstizaha sebe
biyet veren sön gelen gruptur ki, bunun da 
tarihi dört Teşrinievveldir. 

EMÎN B. (Erzincan) — Efendim, Maliye 
Vekilinin vermiş olduğu izahatla benim iddi
am arasında bir fark göremedim. Zannede
rim, zarar sekiz yüz bin lira iken altı yüz bin 
lira oluyor. Çok bir fark yok. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Yani geciktiğinden dolayı. 
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EMİN B. (Erzincan) — Sonra Maliye Ve

kâletinden daha bir şey soracağım. Rus altını 
altı yüz on beşten, yedi yüz elliye çıkmazdan 
iki üç gün evvel müessesatı ticariyeye elli 
bin lira verilmiştir. Bilâhara lira yedi yüz 
elli kuruşa sıkmıştır. Bunun aslı var nudır? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Katiyen yoktur, reddederim. 

EMİN B. (Devamla) — Fakat tevatüren sa
bittir ki... (Gürültüler) Şimdi efendim; altın fi- ' 
yatı altı yüz on beşten, yedi yüz elliye çıkmazdan 
iki, üç gün evvel müessesatı ticariyeden birine | 
verilmiş işbu meblâğın doğru olup olmadığının ! 

bilhassa ispatını isterim. j 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Efendim, bu fiyatı çıkarmazdan evvel benim ka
samda tek bir Rus altını bile yoktu. Ben bunun 
açığa çıkarılmasını istiyorum ve bunun ispatını 
şimdi ben istiyorum. j 

EMİN B. (Erzincan) — Ben sizden soruyo
rum. İstihbaratım bu merkezdedir. i 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Ben bunu sureti katiyede reddediyorum. Mama- 1 
fih bu meseleyi araştıracağım. I 

EMİN B. (Erzincan) — Şimdi evvelki müd- i 
deiyatıma geliyorum. Benim, vukubulan sekiz j 
yüz bin liralık zarar dediğime mukabil, vâki olan j 
itirazlarında, altı yüz bin lira buyuruyorlar. 1 

MALİYE VEKİLİ HASAN B .(Trabzon) — 
Bu iddiayı kim yapıyorsa tahkiki için bu işin I 
mahkemeye havalesini istiyorum. I 

EMİN B. (Erzincan) — Beyefendi, burası I 
Meclisi Mebusan kürsüsüdür. Sizin polis ve jan- I 
damlalarınız vardır. Onlarla istediğiniz kadar 1 
tahkik ettiriniz. Ben zararı sekiz yüz bin lira I 
derken o zaman lütfettiler, altı yüz bin lira de- 1 
diler. Rica ederim, bu zararı kim tazmin,edecek? i 
Bunu Heyeti Muhtereme tetkik buyursun. Bu- 1 
gün vilâyetler, livalar, kazalar parasızlıktan aç I 
kalmışlardır. Erzincan jandarmaları on bir ay- I 
dır maaş alamamışlardır. Hal böyle iken Maliye î 
Vekilinin şerefine, keyfine sekiz yüz bin lira fe- 1 
da edilemez. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Altı yüz on beşten meydanı tedavüle çıkarılan pa- I 
ranm yekûnu kıymeti beş yüz seksen iki bin li- I 
radır. (Yekûn lâzım değil sesleri) Müsaade bu- I 
yurun, altı yüz on beş üzeriaden ve defaten eli- I 
me geçip meydanı tedavüle çıkarılan paranın ye- I 
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kûnu kıymeti beş. yüz seksen iki bin liradır. Bu
nun farkı fiyatın rub'u da olmıyacağını zanne
derim. Kalemde ispat etmişim. 

FERİD B. (Çorum) — Bendeniz meseleyi 
uzun uzadıya teşrih istemiyorum. Çünkü istizah 
takririni veren rüfeka ile cevap veren Maliye 
Vekili Beyefendinin izahatını dinledik. Binaen
aleyh şimdi, altın nasıl tedavüle çıkarılmıştır? 
Ve bunda ne fark vardır? Altının böyle terakkii 
fiyatı ne gibi esbab ve avamil altında vücuda 
gelmiş? Bunu Heyeti Celileniz anlamıştır. Yalnız 
bendeniz bâzı anlıyamadığım nukatı öğrenmek 
istiyorum. 

BİR MEBUS BEY — Kimden? 
FERİD B. (Çorum) — Maliye Vekili Beyden. 

Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki: Altını 
ben piyasada satamazdım. Çünkü altınların ve 
meskukâtı zehebiyenin harice çıkarılmaması hak
kında bir kanun vardır. Bu kanuna istinaden 
altını hariç piyasaya memleketten ihracedemez-
dim, çünkü münafii kanun olurdu, buyurdular. 
Buna mukabil ne yapıyorlar? Yalnız kelime üze
rinde oynıyarak; altına fii ticari koydum ve 
onun üzerinden dâhilde tarafeynin rızasiyle sat
tım, diyor ve kimseyi mağdur ve mutazarrır et
memek şartiyle buyuruyorlar ve sizden de altı 
yüz on beşe alıyorum, dedim ve bunda hiç bir 
zarar yoktur, diyorlar ve bunu fii ticari ile çıkar
dım, diyorlar. Bu, bendenizce bir kelime oyun
cağıdır. Bunu ben altı yüz on beş üzerinden 
meydanı tedavüle çıkardım, demektir. Her hangi 
vezneye bir zat gelir ve Rus altını verirse, Ma
liye onu, altı yüz on beş kuruş üzerinden kabul 
edecektir ve vezneden o suretle alacaktır. Beynel-
ahali de yekdiğerine altı yüz on beş üzerinden 
verip geçirecektir. Bu, meskukâtı ecnebiyenin 
tedavülüdür, başka bir şey değildir. Fii ticari 
imiş, fii meskukât imiş bunlar nazariyatı mali
yede birtakım müaaazarat ve münakaşat için kul
lanılabilecek sözlerden, kelimattan ibarettir. Fa
kat hak&atte hiçbir kıymeti yoktur. Bir altının 
ihracı hakkındaki kanunu nazarı itibara aldılar 
da naen'i tedavülü hakkındaki kanunu nazarı iti
bara almadılar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayır, öyle değil. Men'i tedavülü hakkında ka
nun vardır. (Hangi tarihte sesleri, gürültüler) 
Tarihi mazbut olmadığı için onu da bulur çıka
r ı m 
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FERİD B. (Devamla) — Şimdi Maliye Ve- 1 

kili Beyefendi yine itiraf ettiler ki; 615 kuruş 
fiyat koyduğum zaman İstanbul piyasası 630 ku
ruştu ve ben altı yüz on beş kuruş fiyat koy
duğuma göre die, 20 - 30 kuruş bir fark vardı ki, 
bu 20 - 30 kuruş farka göre birçok mehaliki göz 
önüne alarak kaçakçılık olmasına imkân yoktur. 
(750) kuruş yaptığına nazaran da Osmanlı altı
nı 750 - 800 yapıyor, arada İstanbul piyasasiyle 
fark 50 kuruştu. Binaenaleyh 50 kuruş için yi
ne yüzde sekiz raddesinde bir kâr temin edecek
tir ve bunu kaçakçılar nazarı itibara alırlar. Ve 
kaçakçılık yapamazlar, bunun için yaptım, bu
yurdular. Ve itiraf buyurdular ki; 615 kuruşla 
meydanı tedavüle çıkarılan altın piyasadan çe
kilmiş ve İstanbul'a kaçmıştır ve öteden beri 
Osmanlı altınının da böyle olduğunu itiraf et
tiler. Demek ki, altın kaçırılacağına kaanîi idi ve 
bu kanaat her halde (615) kuruş Rus altınına 
da fi vat koydukları zaman da kendi kanaatler1' 
dâhilinde idi. Kaçakçılığı düşünüyorlardı ve 
onun için de 20 - 30 kuruş farklı kaçakçılık ola
maz, diyorlar. Osmanlı altını 630 kuruş olduğu 
zaman Rus altını 740 kuruş eder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzan) — 
Hayır paşam, (630) a Rus altını mal oluyordu. 
Ben 615 koydum. 

FERİD B. (Devamla) — Pekâlâ, fakat şurası 
muhakkaktır ki; altı yüz elli ile yedi yüz yetmiş-
beş arasında oynamıştır. Yirmi beş günden beri 
650 ile 775 arasında oynamıştır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Yirmi beş günden beri. 

FERİD B. (Devamla) — 670 - 6 8 0 - 7 0 0 -
725.. Bugün de kendileri buyurdular 'ki; 770 tir. 
Şu halde vasati olarak 630 olduğu günden Os
manlı altınının 775 olduğu güne kadar aradaki 
vasati fark 2 lira küsur kuruştur. Binaenaleyh 
beher lirada iki lira fark vardır. Hattâ bugünkü 
750 ye nazaran 9,40 tır. Bugünkü fiyat 775 ol
duğuna göre, demek arada 160 kuruş fark var
dır. 20 - 30 kuruş fark ile kaçıramıyacaktı. (.13Ö) 
kuruş fark ile kaçmaz mı? Şu halde bu Rus al
tınlarını iki ştekil'de düşünebiliriz. Ya meskukât
tır, veyahut ecnebi altını olmak itibariyle eşyayı 
tieariyedendir. Marşandiz bir şeydir. Bu iki 
şeyden hâli olamaz. Eğer meskukâtı madeniye-
den telâkki ediyor isek o vakit vasıtai mübadele 
olan şeylerin fiyatlarının sabit olması lâzımdır J 
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ve şimdiye kadar birçok madeniyatı falan na
zarı dikkate alarak altın üzerinde istikrar hâ
sıl etmesi, vasıtai mübadelede altın fiyatının 
piyasası da ahvali tabiîyede gayrimahsüs deni
lecek derecede cüzi bir tefavüt göstermesi, vası
tai mübadelenin vahidi kıyasi telâkki edilecek 
kısmının mutlak sabit para olması lüzumun-
dandır vebunun için de bir karar vermek lâ-
zımgelirse kanunu mahsus lâzımgelir ki, mes
kukâttan madutsa 700 denir, 800 denir, 500 de
nir. Nasıl ki, Osmanlı altını için bugün mute
berdir. Piyasada tedavül eden miktarı olan 765 -
775 Hükümet nazarında sıfırdır. Bir Osmanlı al
tını vezneye getirildiği zaman, Maliye Vekili Bey 
onu 100 kuruş olarak altın sütununa kaydede
bilir ve sarf eder. Fakat, yüz kuruşu 775 kuru
şa sarf edip farkını kaydedemez. Kanunen mem
nudur. Binaenaleyh mademki eğer arz ettiğim 
gibi, Rus altını meskukâttan madutsa, buna ko
yacakları fiyat için mutlaka kanun istihsali lâ-
zımgelirdi. Bunu kendi kendilerine yapamazdı. 

İkinci şık marşandiz bir şeydir. Bu eşyayı ti
cariyedendir. Binaenaleyh demekki meskukât
tan değildir. Onun cevabı verilmiştir. Eşyayı 
tieariyeden olan her hangi bir şeyin fiyatı her 
gün için mütehavvil olduğuna şüphe yoktur. 
Nasıl ki, kendileri vasati olarak 750 yi bulduk
ları zaman bu miktar uzun müddet aşağı - yu
karı kendini muhafaza edecek ve aradaki fark 
50 ile 60 arasında kalacaktır ve onun için 750 
kuruş iyi bir fiyat koymak maksadına matuftur. 
Halbuki hadisat fiilen iki gün zarfında kendi
lerini tekzibetti. Fark 50 kuruş değil, 161 ku
ruş 50 santime çıktı. Bundan iki gün sonra 250 
kuruş farka çıkmıyacağı ne malûm? Çünkü 
kendileri pek iyi bilirler ki, borsa muamelâtı 
birçok avamil tahtında daima mütehavvildir. 
Borsanın hava oyunları bunda müessirdir. Şu 
bir aydan beri tereffü ettiğine göre ve dört 
günde de yedi yüz yetmiş beşe kadar tereffü et
tiğine nazaran bize kim temin eder ki, yarın, öbür 
gün Osmanlı altını 800 - 900 olmıyacaktır. Şu 
halde Maliye Vekili Beyefendi buna 750 kuruş 
fiyat takdir edip mevkii tedavüle çıkaramaz. Ka
çakçılığın önüne geçmek için bir tedbir ittihaz 
etmekse mümkün değildir. Şu halde erbabı ihti
kâr alacaksa bunu Hazineye irat kaydetmek lâ
zımdır. Bunu piyasada satar, irat kaydeder. 

Buyurdular ki: Ben altınları alenen satamaz-
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dım. Bunları mal sandığında mevkii tedavüle çı
karmayı yapamazdım, çünkü ihtiyacı malîm mü
sait değildir. Bize değil bir milyon lira, 800 bin, 
600 bin, 10 bin liranın büyük bir kıymeti olduğu 
bir sırada, altınları piyasaya çıkardıktan sonra 
bir daha bugün 800 - 900 kuruş üzerinden top
lamak istese dahi kasalardan çıkan paraların bel
ki nısfını toplıyamıyacaktır. Çünkü o altın mü-
tevaliyen Anadolu'dan çıkacaktır, şu halde böyle 
bir mühim zararı Maliye Vekili Beyefendi Hazi
neye tahmil ettiler. Bir de 750 ye birden bire 
fırlattılar ve bu kararı âni olarak tamim ettiler. 
Rus altınlarının fiyatını yedi yüz elliye çıkardığı 
zaman* ne için kasalar tesbit edilmedi? Altınlar 
malî veznelere kuruş mahiyetinde verilmiştir. 'Ya
ni bir altın getirilmiş, vezne makbuzu 615 ola
rak verilmiştir. Yani makbuz ayniyat olarak ve
rilmiş değildir. Muamelâtı maliyeyi bilenler tak
dir Duyurabilirler ki; veznelerden iki türlü mak
buz verilir. Biri doğrudan doğruya ayniyat mak
buzudur ki, meskukatı ecnebiye, nişan ve saire 
mücevherat gibi zikıymet bâzı mevat gibi! Hulâ
sa esbabı mübadeleden olmıyan haizi kıymet her 
hangi bir şeyin aynına mahsustur, bunlar aynen 
muhafaza edilirler. Faraza vezneye bir Rus al
tını verilir, ona mukabil şu kadar ruble, şu kadar 
Rus altını diye ayniyat makbuzu verilir. Onun 
yerine İngiliz altını koysa muhasebeci mesul olur. 
Çünkü onu aynen muhafaza ile mükelleftir. Be
nim bildiğime göre, her hangi bir vezneye para 
götürülmüşse altın olarak hattâ altın gösterilmi-
yerek doğrudan doğruya tutarı olan şu kadar 
kuruş vezneye teslim edilmiştir, deniyor. Gerçi 
kaydedildiği sütun altın sütunudur. Çünkü eski 
vezne yevmiyelerinde para; altın, mecidiye, mağ-
şuşe olarak gösterilirdi, şimdi evrakı nakdiye al
tın, kuruş konulmuştur; hattâ evrakı nakdiyenin 
küsuratı elli, 25 ve 5 kuruşlukları bile altın sütu
nunda gösterilmektedirler. Halbuki ayrıca bir 
sütunu mahsus açarak Osmanlı altınının ve Rus 
altınının vezne yevmiyelerinde gösterilmesi lâ
zımdır ki, her hangi bir zamanda gerek ay baş
larında yapılacak tadatlarda vezne mevcudunun 
ne kadar altın veya evrakı nakdiye olduğunu an-
lıyabilsinler. Ümidetmiyorum ki, Maliye Vekili 
Bey istenildiği zaman veznelerden altınların ade
dini bulabilsinler. Bunu temin edemezler. 

Şimdi 750 ye fırlattıkları tamim telgrafında 
diyorlar ki, mevcutlarınızı tadadediniz zabıt va-
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rakasına aradaki farkı irat kaydedin. Bendeniz 
demem ki, memurini maliye erbabı namustan 
değildir. Fakat içinde erbabı namustan olmıya-
m bulunmak ihtimali de vardır ya? Şimdi böy
le bir adam, bu gibi bir emri alırsa - ve zanne
derim ki, açık da yazdılar, şifre olarak vermedi
ler. - açık da yazdıklarından dolayı daha o em
ri kaleme havale, edinceye kadar şayi olur. Al
tınlar yedi yüz elliye çıktı, şimdi telgraf geldi. 
Emir muhasebeciye, defterdara, malmüdiriyeti-
ne verilip, kaydedilip, vezneye gidip tadat edi
lip zabıt varakası yapılıncaya kadar altınlar aşı
nıldı ve onun yerine 615 kuruş üzerinden evra
kı nakdiye konuldu. Bir de baktık ki, vezne
de ya otuz üç lira var veyahut o da yok. 

Binaenaleyh bir kere memurini maliyenin bu 
yolda suiistimaline imkân bırakıldı. İkincisi, zan
nederim ki, hepimiz hariçte işitiyoruz: «Yahu al
tın topluyorlar, yoksa fiyat mı yükselecek? Ne
den böyle oluyor? Filân şu kadar bin lira altın 
topladı ve öteki şu kadar aldı, verdi.» Gibi şayiat 
devam ediyor. Demek ki, halk arasında yüksele
ceği mahsûs idi. Ve bu tereffü birden bire oldu. 
Binaenaleyh 615 ten altın alanlar birçok kârlar 
temin ettiler ve bilmiyerek altı yüz on beşe al
tını verenler de ertesi gün göğüslerini dövmeye 
başladılar ve altınları gümbürtüye gitti. De
mek ki halk arasında da mutazarrır ve miite-
neffi olanlar oldu. 

Şimdi hulâsa etmek isterim ki ; Emin Bey 
biraderimizin söyledikleri veçhile, altının bida
yeti sarfiyatından bugünkü sarfiyatına kadar 
ve bundan.böyle yapılacak sarfiyat arasında 
hâsıl olan farktan Hazinenin zararı ne ile ka
patılacaktır? Bugün 750 ve yarın 911 olduğu
na göre aradaki 161 kuruş farkı nasıl temin bu
yuracaklardır? 

Binaenaleyh, Heyeti Celilenize bir teklifte 
bulunacağım, Madem ki bu meskukâttan ma-
dut değildir, o hald^ tedavülü de caiz değildir. 
Eşyayı ticariye tıpkı Hazinenin elinde bulunan 
buğday gibidir. Buğdayı eshabı matluba o gün
kü fiyat üzerinden veremez. Çünkü fiyat dai
ma iner, çıkar, mütehavvil bir şeydir. Daima 
fiyatı tahvile mecburiyet hâsıl olduğu için, na
sıl ki bugün 130 kuruş fark var, bundan böy
le bu farkı çıkarmak lâzımdır. Buna mütama-
diyen fiyat mı koyacağız? Fiyat mı takdir ede-
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eeğiz? Bu kabil değil. Binaenaleyh altınları 
meydanı tedavülden meni buyursunlar. Tahsi
sat ve saire için bir miktar para sarf ettim, bu
yurdular. O sarf ettikleri paradan mutazarrır 
olacak zevat pek cüzi kimselere inhisar «der. 
Bunları da altı yüz on beş kuruş üzerinden 
toplarlar ve piyasaya ihracettikleri altınlardan 
toplıyabileceklerini toplar ve yine piyasaya sa
tarlar veyahut altın memlekette tedavül edemez. 
Altın tedavül ettiği müddetçe bu ihtikâr varit
tir. Bendenizin, Hasan Beyefendinin namus 
ve hukukuna itimadı tammım vardır. Kendi 
haklarında zerre kadar bir şüphe hatırımdan 
geçmemiştir ve geçemez. Fakat, arkadaşımız 
şöyle bir şey soruyordu ve bu mesele açıldı. 
Halkın dedikodusuna mümanaat etmenin imkâ
nı yoktur. Binaenaleyh bu altın fiyatı daima 
mütehavvil oldukça ve Hazine böyle Rus altın
larına zammıyat koymakta ısrar ettikçe, bir 
taraftan Hazinenin zararı ve diğer taraftan da 
Hazineyi idare eden zatın aleyhinde dedikodu
ların ihdas edileceğine şüphe yoktur. Altınla
rın men'i tedavülü hakkında bir takrir takdim 
«ediyorum. Sorduğum cihetlere de cevap verir
ler. İcabederse yine cevap veririm. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, Ferid Beyefendi ile aramızda, fark 
var. Kendilerini dikkatle dinledim. Evvelâ: Rus 
altınlarının tedavülü, Meskukâtı ecnebiyenin 
men'i duhulü hakkındaki Kanuna müuafidir, 
buyurdular. Hatırlarına getirmek isterim ki, ve 
pek iyi de bilirler ki, bu kanun yine ecnebi ka
nunlarından alınmış ve bizim mevzuatı maliye
miz m ey anma ithal edilmiş bir kanundur. Bida-
yeten de arz ettiğim veçhile; altın para, nakdi 
nizami mahiyetinde olmamak üzere Dünyanın 
her memleketinde tedavül eder ve fii ticari üze
rinden tamamen şimdiye kadar da devam et
miştir. Osmanlı memleketinde, Türkiye'de in
giliz ve Fransız altınları mevcut değil mi idi? 
Ve yine Fransa'nın aynı mealdeki kanunu mev
cutken Fransa piyasalarında İngiliz, İtalyan pa
raları tedavül etmiyor muydu? Bu kanunun 
münhasıran kasdettiği meskukâtı ecnebiyenin 
saikı da, Trabzon sahasında tedavül eden Rus 
manatları, gümüş paraları ve kapik paralarıdır. 
Binaenaleyh altına taallûku olmıyan bir kanun
dur. Binaenaleyh bendenizin noktai nazarımı 
tamamen izah ettiler. Fikrimin de münhasıran 
altın kaçakçılığının önüne geçmek olduğunu 

söylemiştim. Fakat fiyatın daima mütebeddil 
olduğunu ve bugün okuduğum ve ayın altıncı 
gününe ait borsa fiyatını gösteren cetvele na
zaran aradaki farkın da fahiş olduğunu ve 
maksadımın 750 ye iblâğ ile de kabili temin ol
madığını ve bunun önüne geçilemiyeeeğini de 
arz etmiştim. Efendim, bir kere Hazineye zarar 
yoktur. Çünkü; bu altınlar Hazineye bidayeten 
sermaye ile mal olmuş değildir. (Altın tophyan-, 
lara kâr çok ya! sesleri) 

BİR MEBUS BEY — Öyle ise bana bir altın 
veriniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Müsaade buyurun. Devletin malını kimseye 
bağışhyamam. Bendenizin hattı harekâtım bu 

tereffü Hazinenin ve buranın aleyhine ve İstan
bul piyasalarının, ticaret piyasalarının lehine 
olsun da; yani oradan buraya altın kaçsın ve 
meydanı tedavüle attığım paralara verdiğim 
fii nizami - fii tedavül diyelim - artık kanuna 
muvafık olmadığı için, fii tedavül başka bir 
yerde Rus altınlarının haiz olduğu kıymetten 
yüksek olsun. Bunun netieei tabiîyesi herkes hü
kümete olan borcunu, dun olan para ile ödemek 
istiyeceği için bu paraların vergi ve saire borç
ları olarak Hazineye akmasıdır ve meydanı te
davüle çıkmış olan paraların başlıca toplama 
çaresi budur. Başka türlü toplamanın imkânı 
yoktur. 615 kuruş üzerine çıkarttığım nısıf mik
tarındaki altınları toplıyayım diyorum. Kim 
getirir efendim? Kimse getirmez. Çünkü onun 
kıymeti ticariyesi çok ziyadeye baliğ olmuştur. 
Ve çünkü günün birinde bu fiyat bir oyun ve
yahut arızi bir sebeple .düşecek olursa; altının 
aleyhine, yani benim verdiğim piyasadaki fiya
tın aleyhine olacak ve bittabi bana gelmeye baş-
İıyacak. 

Bir de buyurdular ki; tamim dolayısiyle sui
istimal olması ihtimali vardır. Kendilerinin de 
hemmeslek olmak itibariyle, Maliyeye hüsnü na
zarları olduğunu bilirim ve onların suiistimal 
için vesile aramadıklarını da bilirler. İhtimal 
vardır, dediler. Bendeniz de bu ihtimali düşün
memiş değilim. Bir kere bu tamimin açık olup 
olmadığını iyice bilmiyorum; belki de şifre çe
kilmiştir. Fakat muhasebeciler behemahal vez
nedarla ortak olmalıdır ki, bu işi yapabilsinler. 
Rus altınlarının meydanı tedavüle çıktığı mer
kezde tâyin ettiğimiz fii tedavül bir kere ona 
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kıymeti halrikıresim temin etmiyen bir kıymet 
olmak dolayısiyLe zatel* merkeze ön para gelmi
yor. Merkezde altın olarak para olmayınca, ham-
gi yerde Rus altını vardır zannediyorsunuz? 
Hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü herkes pa
raları kapmıştır. Binaenaleyh ihtimali olsa bi
le fiilen böyle bir suiistimale imkân yoktur. Ma
mafih ben onu da varit görmüyorum. Ve arz edi
yorum ki : bu altın meselesi piyasanın cüz'ünü 
teşkil eden Rus altınları değildir. Asıl kendi 
altınlarımızdır. Bu altınların İstanbul'a ve mü-
essesatı ecnebiye eline geçmemesini temin etmek 
için yegane çare, diğer memleketlerde olduğu 
gibi bu işi,, o memleketin millî, bnkalarınm millî 
noktai nazarından üzerine almasıdır. Maalesef 
bizim memleketimizde bu işi tevdi edeceğimi/ 
bir müessesei milliyemiz yoktur. Bunu isterse
niz Hükümet marifetiyle yapmak lâzımdır ve 
yine bunun yeyâne çaresi - kendimce - altınla
rımıza gittiği piyasada aidoldukları kıymeti 
vermektir. Fakat bunun için esas dairesinde 
bütün veznelere kabulünü şart koymak lâzım 
değildir. Mahdut mahallerde ve 4 - 5 vezne ile 
ve bir hey&t muvacehesinde - Heyeti Celileniz-
den bir heyet olması kâfidir ve matluptur. - bu
nu bu suretle takibetmek ve ona göre bir mua
mele yapmaktan başka çare yoktur. Eğer bize 
bu hususta zahîr olabilecek ve bu işle meşgul 
olacak bir müessesei maliyemiz olsaydı buna pek 
ziyade taraftar olurdum. Maalesef bu yoktur 
ve biz de Osmanlı altınının kıymeti yüz kuruş
tan fazla değildir, dedikçe ve kanunen de altı
nın tedavülü memnudur, deyip hiçbir şey ya-
pamayınca ve vaziyeti maliyemiz de böyle de
vam ettikçe, emin olabilirsiniz ki efendiler, bu 
memlekette tek bir altın kalmaa. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Rus altmlanniA 
615 ten 750 ye iblâğında Hazine ne kadar za
rar etmiştir1? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bunları birer birer miktarlariyle gösteririm. Fa
kat orta yerde mevzuubahsolan meseleyi anh-
yamıyorum. Ben bir mal olarak meydanı te
davüle çıkartarak sattıktan, yani birisine karşı 
borcuma verdikten sonra piyasa tesiriyle, ahz 
ve talebin tesiriyle fiyat tereffü ederse, eyvah 
ben zarar mı ettim? Diyeceğim. Ben herkesin 
elindeki eşyaya hâkim olabilir miyim ? Ben ver
diğim zaman haiz olduğu kıymeti tieariyeye 

muadil bir fiyatla veya cüzi bir farkla vermiş
sem» Hazinenin menafiini sıyanet etmişimdir. 
Yine bu cümleden olarak; Hazinenin eşyasından 
kilosu 20 kuruşa tütün satarım. Yirmi gün 
sonra kilosu 80 kuruşa çıkarsa, eyvah Hazine 
şu kadar zarar mı etti? dersiniz. Bendeniz bir 
kuvvei kütsiyeye malik değilim. 

SIRRI B. (İzmit) — Tarafeynin verdiği iza
hat beni uzun söz söylemekten müstağni kılmış
tır. Kısaca bâzı mâruzâtta bulunacağım. Ben 
zannediyorum ki; Maliye Vekilinden edilecek is
tizah makûs surette olacaktı. Niçin Rus altınla
rına 7,5 varakai nakdiye kıymet vaz'ettin diye 
olacaktı. Bilâkis niçin bu muameleyi daha evvel 
yapmadın da tehir «ettin tarzında olacaktı. Bi
naenaleyh ben Yahya Gralib Beyefendi pederimi
zin bu takririni Maliye Vekilinin aleyhinde de
ğil, lehinde telâkki ediyorum. Yalnız sual irad
eden Emin Bey biraderimiz mühim bir noktaya 
parmaklarını koymuştur ki, ona da Maliye Ve
kili Bey sureti vâzıhada cevap vermiştir. Zaten^ 
o nokta idi ki, Heyeti Celilenizi tehyicetmiş ve 
bu istizah takririni itaya sevk etmişti. 

Şimdi ecnebi nüeskûkâtınm Osmanlı memleke
tinde tedavülüne müsaade edilip edilmiyeceği ka-
zivesini düşünelim. Bu; Devletimizde teamülen 
mesbuktur. Mithat- Paşa merhumun hatıratını 
okuvanlarea malûmdur ki, kendileri Bağdad'da 

ı vali bulundukları zaman Muzaff srüddin Şah ora
da bulunmuştu ve o sırada İran paralarının o ha
valide ne suretle tedavül edeceği mevzuubahsol-
muştu. Bu mesele Devleteyn arasında bir mese-
lei siyasiye şeklini almış Ve Mithat Pa^a. çverek 
altm. g@rek gümüş İran narası kıvmetleri dele
rinde olan Osmanlı parasına mukabil tedavül ede
bilir kaziyesini ortaya koymuştu ki; daha o za
mandan beri İran'ın gümüş akçeleri dahi meta 
makamında o havalide tedavül etmektedir. Bina
enaleyh Devletimizce bu muamele mesbuktur. 
Onun için bunda da hata yoktur, diyeceğim. Bu 
noktalar tavazzuh ettikten sonra, gerek istizah 
ve gerekse sual takrirlerinin mahiyetindeki kuv
vet Heyeti Celilenizce taayyün etmiş bulunaca
ğından ona göre itayı karar tabiî size aittir. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Vehbi Bey, buyurun! 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, müzakere
nin kifayetine dair bendenizin bir takririm var. 
Kabul buyurulmazsa söylerim. 



3. 
î : 89 8.10 

ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Maliye Vekili Hasan Beye istizah neti
cesi beyanı itimadolunması 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, Vekil Beyin izahatı kâfi 

görülerek ruznameyi müzakerata geçilmesini tek
lif eyleriz. 

8 Teşrinievvel 1337 
Karesi Karesi Karesi 
Vehbi İbrahim H. Basri 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Reis Bey, evvelâ itimat takririni reye koyunuz, 
efendim. 

REİS — Efendim, evvelâ müzakerenin kifa
yetini reyinize arz 'edeceğim. Müzakerenin kifa
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Vekil Bey itimat meselesini mevzuubahşettiği 
için reyinize arz ediyorum. İtimat 'edenler beyaz 
rey puslası vereceklerdir. . Etnıiyenler kırmızı. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

(Reyi işari ile mi? Yoksa tâyini esami ile mi? 
sadaları) (Tâyini esami ile olsun) (Reyi işari ile 
yapılsın sadaları) 
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MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Bendeniz reyin şeklinde değilim. Hangi şekil 
olursa kabulümdür. 

VEHBİ B. (Karesi) —Takr i r i n fıkrai sa
niyesi ki, müzakerenin kifayetiyle ruznamei mü
zakerata geçilmesi demek, itimat demektir. 

REİS — Vehbi Bey itimadın takrire dereedil-
meşini teklif ediyor. Fıkrai saniyeyi reyinize arz 
edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, Vekil Beyin izahatı kâfi 

görülerek, Maliye Vekili Hasan Beye itimadolu-
narak ruznamei müzakerata geçilmesini teklif 
eyleriz. 

8 Teşrinievvel 1337 
Karesi Karesi Karesi 

Melımed Vehbi ibrahim Haşan Basri 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul 'edilmiştir. 
(Ekseriyet yoktur sadaları) (Tâyini esamiyle 
sesleri) 

Elimde tâyini esami takriri yoktur. 

(Beş dakika teneffüs) 

Î K Î N C Î GELSE 
Açılma saati : 2 

REİS — İkinci Reisvtefcili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİP — Ragıb Bey (Kütahya) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Vehbi Beyin takririni tâyini esami ile re
ye koymanızı istiyorum. (Bravo, sadaları) 

REÎS — Vekil Beyin ısrarı üzerine ikinci 
celseyi açıyorum. Reylerinizi istimal buyuru
nuz. Vehbi Beyin bu takririnin ikinci fık
rasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 

beyaz, etnıiyenler kırmızı.Takririn ikinci fık
rası (Maliye Vekili Hasan Beye itimadoluna-
rak ruznamei müzakarata geçilmesi) hakkın
dadır... Bu takriri kabul edenler beyaz, etnıi
yenler kırmızı rey puslası verecektir. Rey
lerinizi istimal buyurunuz. (Reyler topland.) 

Ara tasnif edilinceye kadar. On dakika te
neffüs... 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 5 sonra 

REİS — Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP — Haydar Bey (Kütahya) 

REÎS — Celse küşadedildi. 
İstizahın neticesinde reye vaz'edilen Ka

resi Mebusu Vehbi Beyle rüfekasmın takriri 
dört müstenkif, yirmi dört redde karşı yüz 
on altı reyle kabul edilmiş. Aranın mecmuu 
yüz kırk dört olduğuna göre bittabi mua
mele tamam değildir. Tekrar reye müracaat 
etmek lâzımdır. Yoklama yapılsın. Yoklama 
yaparak reye müracaat edeceğiz. Reye iştirak 
edip etmiyen bilinmiyor. Reyi aleni almadık 
ki, kontrol olsun. Belki müstenkifimiz var
dır. 

YASİN B. (Oizianteb) — Zaten iki yüz alt
mış azamız vardır. Rica ederim. Meclise işti
rak etmiyen azadan kıstelyevm yapılsın. 

REİS — Esami okundukça reyinize de 
müracaat edelim. Hem yoklama yapılmış olur, 
hem de reylerinizi istimal etmiş olursunuz. 

Yoklama esnasında isimleriniz okundukça ret, 
kabul, müstenkif, tarzında reyiâliniz her ney
se söylersiniz. Kura Feyyaz Âli Bey (Yozgad)a 
isabet etmiştir, yoklamaya o isimden başlı
yoruz. Hem yoklama yapıyoruz, hem rey top
luyoruz. Vehbi Beyin itimadı tazammun eden 
takririni reye koyuyorum. (Yoklama yapıldı.) 

REİS — Esamisi okunup da burada bulun-
mıyan varsa cetveli tekrar okunmak külfeti
ne mahal kalmamak için reylerini lütfen iz
har buyursunlar. İstihsali âra hitam bulmuş
tum.-Vehbi Beyle, rüfekasmın takriri için re
ye itşirak eden 166.. Muamele tamam, 24 ret, 
14 müstenkife karşı 130 reyle Maliye Vekili 
Hasan Beye itimadedilmiştir. (Allah, muvaf
fakiyet versin, sadaları) Tensip buyurursanız 
Pazartesi günü ayni ruzname ile içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Karesi Mebusu Vehbi Beyle arkadaşlannm Maliye Vekili Hasan Beye itimat beyan edilmesine 
dair olan takririne verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Dr. Eşref B. (Adana), Mehmed Ef. (Adana), 
Dr. Asım B. (Amasya), Ömer Lûtfi B. (Amas
ya), Ali Vefa B. (Antalya), Hacı Mustafa Ef. 
(Ankara), Şemsüddin Ef. (Ankara), Mustafa 
Kemal Pş. (Ankara), Ömer Mümtaz B. (Anka
ra), Hacı Atıf B. (Ankara), Esad Ef. (Aydın), 
Emin Ef. (Aydın), Şeref B. (Edirne), Hafız 
Abdullah Ef. (İzmit), Faik B. (Edirne), Sır
rı B. (İzmit), Tevfik B. (Erzincan), İsmail B. 
(Erzurum), Seyid Hüseyin B. (Erzincan), Du
rak B. (Erzurum), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Necati B. (Erzu

rum), Haindi B. (Krtuğrul), Mustafa Kemal B. 
(Ertuğrul), Sırrı B. (Ergani), Rüşdü B. (Erga
ni), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Mahmud Esad 
B. (l?mir), Refet Pş. (İzmir), İsmail Remzi B. 
(İsparta), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (İsparta), Mehmed Nadir B. (İspar
ta), Ahmed Mazhar B. (İstanbul), Hüseyin Hüs
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