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YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ İNİKAT 

11 Şubat 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

REİS : İkinci Reisvekili Faik Beyefendi 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celsei hafiyeye kuşat ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Yüz Elli Yedinci İnikat 
9 Şubat 1338 Perşembe 

iMusa Kâzım Efendinin tahtı riyasetlerinde bilini-
kat 1337 senesi bütçesinin heyeti umurniyesi hakkında 
müzakere cereyan ederek içtimaa nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Musa Kâzım Kayseri 

Atıf 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler.. Et 

meyenler... Kaibul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Konya Mebusu Abdülhalim Efendi hakkın
daki Beşinci Şube mazbatası. 

REİS — Müzakerata başlıyoruz. 
Buyuran Ragıp Bey. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar 
celsei hafiyelerimiz celsei aleniyelerden daha fazla ol
mağa başladı. Bunun hariçte iyi tesir bırakacağına ka
ni değilim. Her halde celsei hafiyelerin bu derece sık 
sik akdi, hususiyle böyle celsei aleniyeden sonra, ev
rakı varide okunduktan sonra anî bir surette celsei ha
fiye akdi hariçte iyi bir tesir bırakmıyacağı kanaatin -
dayım. Eğer celsei hafiye akdine Meclisi Âlice lüzum 
ve mecburiyeti katiye görülüyorsa haftada bir gün ta
yin edelim ve o güne celsei hafiye günü diyelim, has-
'bihall günü diyelim. O gün celsei hafiyeye ait iş olur
sa celsei hafiye akdederiz, olmazsa başka işlere geçe
riz. Yoksa böyle anî bir surette sık sık celsei hafiye
ler akdi herhalde Meclis için de, memleket için de iyi 
•bir şey değildir. Binaenaleyh Meclisi Âlinin buna ka
rar vermesini veya haftanın bir gününü celsei hafiye
lere tahsis ederek o güne hasbihal günü denilmesini 
bendeniz teklif ediyorum. Lütfen bu ciheti nazarı dik
kate alalım. Celsei hafiyelerin böyle sık sık akdi" iyi 
değildir ve dünyanın hiç bir yerinde bu derece sık sık 
ceîsei hafiyeler akdediîmemiştir. İyi tesir bırakmıyor, 
bunun önüne geçelim. Bu mahzuru defedelim. Meselâ 
diyelim ki pazartesi günü hasfbmal günüdür. O gün 

celsei hafiyeyi müstelzim bir iş varsa celsei hafiye ak
dederiz. Yoksa işimize bakarız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bütçe müza
keresi değil mi? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, nizam
name sarihtir. Ragıp Bey nizamnamenin tadiline lü
zum ve bunda da bazı esbap görüyorlarsa bir teklif 
yaparlar, nizamname tadM edilir. Yoksa nizamname
nin sarahatina karşı bu varit değildir. 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisar) — Meclis icraî ve 
teşriî salâhiyeti haizdir. İcraî müzakereler elbette hafi 
olur. Bizim Meclisimiz başka meclislere benzemez. 
Bunun için biz 'bütçenin müzakeresinin celsei hafiyede 
cereyanını kaibul ettik. Nasıl olur da alenîde müzake
re ederiz. Afielhusus bu bütçe müzakeresi nasıl olur 
da haftada bir gün müzakere edilmekle intaç edilebi
lir. 

REİS — Efendim, beşinci şubeden bir mazbata 
vardır. O okunacaktır, lütfen dinleyiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Celsei ha
fiye akdi hakkında nizamnamede sarahat vardır: ya 
vükeladan bir zat talep edecek, yahut Meclisten on 
beş imzalı bir takrir verilecek. Binaenaleyh bu şube
den geden mazbatanın celsei hafiyede okunması ben-
denizce doğru değildir. (Taamül var sadaları). 

REİS — Bu taamülleri vaktiyle kaibul ettiğinizden 
şimdi itiraza hiç hakkmız yoktur. (Doğru sadaları). 
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AbdüÜhaüm Çelebi Efendi hakkındaki mazbatayı 
okutuyorum. 

Mazbatanın Sureti 
«Yunan ordusu tarafından casus sıfatiyle gönde

rilen eşhasın rüyet edilen muhakemeleri esnasında 
maznunualeyh sıfatiyle Konya Mebusu Abdulhalim 
Çelebi Efendinin dahi isticvabı mahsus bulunduğun
dan mufctezayı kanunîsinin ifası talebini müş'ir An
kara istiklâl mahkemesinin tezkeresiyle evraıkı müte-
ferrâsj Heyeti Umumiyeden bakur'a şubemize tev
di buyurulmakla gerek evrakı mevdua ve gerek şu
bece tevsian icra kıjhnan tahkikat netayici berveçhi 
ati hulâsa edilmiştir. 

Yunan ordusu tarafından casus sıfatiyle ve dört 
nevi parola telkiniyfle harp cephesinden Konya cihe
tine Şemsimah namımdaki bir 'kadının gönderildiği 
ve meıabure de Konya'da ÇeJebi Efendinin hanesine 
giderek müsafir olduğu sırada Abdulhalim Çelebi 
Efendinin mahdumu Balkı Efendiye pek mühim ma
ruzat için Çelebi Efendiyi görmesi lüzumunu musır-
ran beyan eylemesinden naşi Çelebi Efendinin Anka
ra'da bulunduğu cihetfe kendisine söylemesi Bakî 
Bey tarafından cevaben beyan edilmesine mebni mez
bure sureti izamını mufassalın hikâye eylemesinden 
endişe eden Bakîr Bey mezbureye hanesinden yol 
vermiş dse de rneziburenin şüpheli takımından olma
dığı cihetle bir müddet daha hanelerinde ikamet ey
lemesi müteferrika muavini tarafından ba tezkere 
bildirilmiş ise de Bakîr Bey tarafından casusluğa 
«İt beyanattan havf ederek zabıtaya bu ciheti ifnam 
edememiş ve müahharen ikinci casus Ahmed'in San
dıklı'da elde edilerek mezbure Şemsimah'dan hah-
seyterrvesinden naşı mahalli zabıtası mezbureyi taras
sut etmeğe mecbur olmuştur. Müteakiben yine aynı 
maksatla düşman tarafından gezginci tüccarı sıfatiyle 
harp cephesinden Sandıklı cihetine ithal edilen di
ğer casus mühtedi Ahmetin tahkiki hüviyeti esna
sında en büyük kumandana hakikati söyleyeceğini 
beyan eylemesiyle orada bulunan süvari fırkası 
kumandanı nezdime sevk edilerek ifadei mazbatasın
da tafsilâtı muharrer olduğu veçhile kendisinin ca
sus olarak Yuman ordusu tarafından Konya'da Çe
lebi efendimin aezdtoe gönderildiğini ve evvelce de 
Şemsömah namında 'bâr kadının aynı maksada gel
diğini ifade ve Şemsıhnah'ın beyan eylediği parolaları 
teyit ederek sıdkı ifadesi ef'al iıie anlaşılmak için hafi 
tarassut edilmek şartiylee serbest bırakılmasını teklif 
ve Hükümeti merkeziyenikı muıvıafakatüyle merhum 
Ahmet Konya'ya sevk ve Çelebi efendinin hanesine 
vararak fcapuya gelen damadına parolalardan bir iki

sini söylemiş 'ise de ruyu iltifat görmemekle beraber 
ahvali daii şüphe olmasından naşi polse teslim edil
diği ve fırsat buldukça dergaha gitmiş Sse de fakir 
olmasından bir kaç kuruş sadaka, verilerek def edildiği 
ve fakat casusluğa ait malumat itasından tevehhümen: 
içtinap edildiği anlaşılmaktadır. Gerek mezbure 
Şemsıimahın ve gerek Ahmed'in ifadelerinde Kon
ya'da tekrar tayam ihzara için lüzumu olan para ve 
esılâhanın ithalini ve hususatı saireyi tecemmu! etmek 
üzere Çelebi Efendinin akrabasından münasip bir za
tın Manisa veya tzmire gönderilmesi de mevzubahis 
olduğundan o esnada Çelebi efendinin damadının İs
tanbul'a gitmek üzere vesika talep eylemesi mahalli 
Hükümetin şüphesini takviye eylemesinden ibaret
tir. 

Hulâsa 
Mezbure ŞemsUmah ille Ahmed'in muhtelif tarih

lerde casus olarak düşman tarafından gönderildiği 
ve vazifeleri Abduiıhaföm Çelebi efendi ile Mani
sa'da teşekkül eden heyeti fesadiye arasında temas 
temin ve icaibeden tertibatı teemmül eylemeği içti-
sardan ibaret olduğu casusların yekdiğerini müeyyit 
if adat ve cemiyeti fesadiyenin sevkeyledliğii casuslar 
hakkında Hükümete mevaıkıii muayyeneden varit olaaı 
telgrafnamel'erden anlaşılmakta ise de AbdulhaıIıİm 
Çelebi efendinin o teşebbüs ve tertibata nza ve mu
vafakatini gösterecek delail ve emaratı katiyeye şfiim-
dillik desteres olunamadığından Çelöbü efendi hak-
kürda takibatı kanuniye icrası lüzum görülmediği
nin Heyeti umumiyeye iarzı tezekkür kıfondı. 26 Ka-

Beşinci Şube Reisi Kâtip 
Sinop Mebusu Ertuğrui 

Emlir Mustafa Kemal 
Aza Aza 
Sürt Aydın 

NecmG Tahsin 
Şarkiıkarah'isar Ankara 

Hulusi Mustafa 
(Müstenkifim) 

Menteşe Oltu 
Ahmet Yasin 
Batum Beyâzit 

Ahmet Nurettin Şevket 
Gümüşhane Saruhan 

Hasan Fehmi Ömıer Lütfi 
Erzurum Ankara 

Hüseyin Avrai Atıf 
Oltu Ergani 

Rüstem {Okunamadı) 
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Dendzfi Erzurum 
Elhaç Hüseyin Salih 
Mazlum Balbaı (Bazı esbap dtokyidiyle bu 

kanara muhaliftim, çünkü di
ğer mevkufların masumiye

tine de kaniim.) 
Gümüşhane Trabzon 

Mehmet Ruşen Recai 
(Bazı noktalar karanlık kal
dığından ve bir kanaati vic
daniye henüz hasıl edeme
diğimden müstenMflim.) 

Karabisar 
îsmail Şükrü 
(Muhalifimi) 

REİS — Mazbata üzerinde konuşmak üzere bu
yurun Şükrü Efendli. 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahüsar) (1) — Bu şube
de bendeniz de dahilim. Şube ile aramızda ufak bir 
noktai nazar ihtilâfı vardır. Bunu arzetmetk meabu-
ıftyelttndeyiım. Bendeniz bunu arzetmek için vakanın 
safahatını göz önüne getirmek lazım olduğu kanaa-
todaıyım. Baki efendiye evvelâ Manisa'dan Şemsi
mah isminde bir casuse gönderiliyor. Bundan Hükü
metin malumatı yok. Bilâhare Hükümet malumat 
alıyor. Faıkat Casusa verilen emir Konya'da Çelebi 
Abdruthaülim Efendi HaOTöt&erinıe varacaksınız, sizi 
taırumam der. Parola dört hin Mra almışsınız, otoma-
bil almışsınız. îmzalı kartınızı göndermlişsiiniz der
siniz. Sizi kabul ettikten sonra dersiniz ki iki milyon 
lira, istediğiniz kadar esİaha hazardır, faaliyete baş
layın. Parola bu. Bu Konya'ya gelir, Hükümetin 
haberli olmaz. Konya'ya geldiği zaman Çelebi efen
di burada bulunur. Çelebi efendi buradan mezuniyet 
atamak Konya'ya varır. Konya'da ailesini telaş içeri
sinde görür. Bakî Çelebi, Efendli Hazretlerine bir 
kaç gün malumat vermemek ister. Fakat Bakî çele
r/inin validesi haberdar eder. Çelebi Efendli Hazret
leri sükût eder. Bundan bir ay sonra Ahmet gelir, 
Helvacı Ahmet isminde birisi gelir, aynı parola ile. 
Ne Ahmet Şemsim ahi, ne de Şem&imah Ahmedi 
tanımıyor. O da aynı parola: dört bin Mra almış
sın, otomobil sipariş etmişsin, imzalı fotoğrafını 
göndermişsin diyor, îfci milyon lira, eslaha hazır-

(1) İkinci devre isim defterinde Karahisarı sahip 
ve Karahisarı Şarki'de Şükrü Efendinin ismi yok. 
Ancak birinci devrede Karahisarı Sahip'te Mehmet 
Şükrü Efendi mevcuttur. 

dur, adamını gönder, fakat parola Kral Kostantandir. 
Geçerken Kral Kostantin parolasını verirsin, ikisi 
de böyle müttefik. Taibii Çelebi efendi tarafından 
gönderilen adam düşman tarafına geçmek için paro
la olarak Kral Kostantan parolasını verecek. İkisi 
de bu parolada müttehit bulunuyorlar. Çelebi efendi 
bunu duyuyor bir ay sükût ediyor. Fakat şubemize 
gelen evrak bundan ibarettir. Biz bunda nıoksaniyet 
gördük, bir az da daha doğrusu Çelebi efendi Haz
retlerinin aleyhinde tertip olunmuş. Husemasi tara
fından yapılmış bir plân. Hatta bir kısmımız yapıma' 
kehribar .tabir ediyorduk. Bunda bir şey var. Çünkü 
ifadelerde noksaniyet vardı. Sonra buradan bazı ar-
fcadaşlan memuren gönderdik, tekrar bunların ifa
desini almağa. Çünkü Şemsimah diyordu ki ben ken
di işlim için geDirken Uşak'ta bana şöyle bir şey tev
di ediverdiler. însan böyle bir işi, ağır bir işi ta
hammül edemezdi. Bunlar sorulmak lâzımdı. Mah
keme burada noksan sual etmiş dedik. Kendimiz ar
kadaşlardan üç beş kişi gönderdik. Bunlar isticvap 
edildiği zaman casus olan Şemsimah hakikati bâr az 
daha tavzih ediyor ve evet diyor, mademki işin ha
kikatini soruyorsunuz. İşin hakikati, diyor, ffiiân 
efendi tarafından tertip olundu ve ben casusluğa mu
vafakat ettim. Bin lira verecekti. Ben peşin iste
dim götüremezsin dediler. Hatta Uşak'ta da tekrar 
mukavele edildi. Uşak'tan, şimdliM elyevm Yunan 
işgali altında olan Manisa'ya vardık. Çelebi Efendi
den gelen bir mektubu okudu, işte bununla mektup-
tasıyoruz. Zehra namında filân, filân da gitti, gel
di müteaddit defa. Muvasala vaki oldu. Onbin li
rayı verecek sana, hatta o mektubu okudu diyor, 
Çelebi Efendi tarafından yazılan mektupta, Şemsi-
mah'ın ifadesine nazaran, tahliye ettiniz diyordu, di
yor. Şimdi bu Şemsimah cebir ve tazyik ile söyletti-
nilmediği şu ifadenin doğru okluğuna tamamen kani 
değilim. Belki de Şemsimah yani bunun Çelebi Efen
di tarafından evvelce Manisa'daki casus şebekesine 
olan alâkasını da gösterir. Yani 'iptidan mıidir bu te
şebbüs, yoksa ikinci bir teşebbüs müdür?. Dört bin 
lira, otomobil, imzalı fotoğraf ondan sonra mektup. 
meselesi. Bu meseleler bu gelen casuslar ilk casus 
olmayıp ikinci bir temas olduğu anlaşılıyor ise de 
bendemiz burada arkadaşlarımın kanaatına iştirak mec
buriyetini şey ettim. İrfa tarikiyle şey ettim. Yalı
nız bizim Ceza Kanunnamesinde bir şey vardır. Bir 
adam casus saklarsa, bir ay, Çelebi Efendinin mah
dumunun ifadesiyle ve kendi itürafiyle sabit olmuştur 
ki Şemsimah gibi bir adamı bilerek bir ay Hükümete 
haber vermemiş, saklamıştır. Kanun nazarında ca-
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sustur. Bir ay Hükümete hıalber vermemiştir, (bil- j 
miyerek sadaları) haber vermemiş, bilerek. Şimdli 
müsaade buyurun efendim, Kanunu ceza - bendeni
zin nokta'i nazarım - kanunu ceza sarihtir. Biz Çele
bi Efendinin bendeniz zannetmiyorum ki Hükümeti 
Milüyeye büır isyan yapmak için gitmiştir. I'M milyon 
lirayı alınıştır yahut almak istemiştir. Teşkilât yap
mak arzu etmiştir. Bunu 'katiyen zanınetmıiyorum. Ar
kadaşımızı bundan tebri ederim, bende bu kanaat 
yoktur. Yalınız casus saklamıştır. j 

KADRİ BEY (Diyarbakir) — Teslim etmiştir po- j 
lise... I 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Müsaade buyu
run, etmemişler. Etmiş meselesi başka. Muhiti de 
düşünürseniz hükmü verirsiniz; bendeniz?... noktası
nı arz edeceğim. Bunlara bakınız, birisi çıkar da kim ı 
tahmin eder iki milyon lira ve eslaha alınmıştır? Bunu 
kim temin eder? Teşkilât yapılmıştır, bunun kim te- j 
min eder aksini? Fakat ben ahvali hususiyetini bil- I 
mediğim için şeyh efendi bunu yapamaz ve yapmak 
iktidarından uzaktır. O nu da arz edeyim. (Bu vic
dana malik değildir sadası) Bu iktidara malik değil
dir ve bu vicdana da malik değildir. Yalnız efendi
ler rica ederim, yalınız şu noktayı yani muhalefeti
min (Dinliydim, anlıyalım sadaları) Bir kere bizde 
bir kanunname vardır, Ceza kanunnamesi. Ahmed'i 
haber vermiş fakat Şemsimahı haber vermemiş. Ah
met casus değildir, muhbirdir; Hükümet nazarında, 
Şehsimah casustur. Casusun haber verilmediği... Bu 
müdelleldir, itiraf ile sabittir. Ceza kanunnamesi 
müebbet kürek vardır, diyor. (Ha, bunu arzu ediyor
sunuz sadaları.) Biz Çelebi Efendi olmasa da casusu 
haber veren Ahmet ağanın, Mehmet ağanın odasında 
casus bir kimse yatsa casus olduğunu da bümiş olsa 
ne yaparsınız o Ahmet ağayı? (Asarız sadaları) Rica 
ederim, bunun için bir hadisi şerif vardır. Asrı Re-
sulullahda bir kadın kendisi hırsızlık etmiş. Bu, fü-
kahanın şeysiyle sabittir. Hırsızlık etmiştir, bazı hul-
liyatı alır inkAr ederdi. Bunun elini kesmek üzere Haz-
reti Peygamber emir verdi. Bu mezhebi hanefî ile 
mezhebi şafiî arasında muhtelifünfih bir meseledir. 
esas ihtilâfı arz edecek değilim. Yani kadının âdeti hul-
liyatı alır da inkâr ederdi, inkâr edenin elini kesmek 
lâzım gelir. Halbuki bir adam şu kadar kuruş kıyme
tinde bir şey çalarsa bizim şeriatımızda öyle el keşi- I 
lir. Bir kadın hem inkâr etmek adeti vardı ve bunun- I 
la beraber fiilen inkâr etmekle el kesilmez. Bizim ' 
mezhebimizde bununla beraber mekânı ma'razdan 
bir şey çalmıştır. Hazreti Peygamber elinin kesilme
sine emir verdiler Esametüibmizeyt radıyaUâhüanh 
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(Gürültü) Müsaade buyurun, rica ederim. Çünkü - be
nî mahzum kabilesinin şürefasındandı bu - Esame 
RadıyaUâhüanh şefaat etti. Bir kaç lâkırdı söyledi, 
af kılıklı... Hazreti Peygamber buyurdu ki; ya Esa
me hakkında haddi ilâhî, haddi şer'î icabeden adam 
hakkında şefaat için söz soyuyorsun ha. Vallahi di
yor kızım Fatima binti Muhammet yapmış olsaydı 
elini keserdim. Senden evvel helak olan milletler, 
bizden evvel helak olan milletlerde; şürefadan birisi 
hırsızlık ettiği vakit eli kesilmezdi. Fakat fukaradan 
birisi hırsızlık ettiği vakit eli kesilirdi. Böyle helak 
olurlardı; buyurdu. Efendiler, bir köylüye tatbik et
tiğiniz kanunu bana, arkadaşıma, babama tatbik et
mek mecburiyetindesiniz. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Efendim, 
esas mesele Manisa'da bir casus şebeki vardır. 

REİS — Efendim rica ederim, itidalkârane dav
ranalım. 

MUTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Esas me
sele Manisa'da bir casus şebeki vardır. Kemal Bey is
miyle, Yorgaki isminde bir adam. Bir gün Şemsimah 
namında bir kadın Kemal Beyin ailesiyle temas ha
sıl eder ve görüşürler. Bu Kemal Bey Şemsimah na
mında bir kadını elde eder ve derki sen Konya'ya 
gideceksin. Çelebi Efendiyi göreceksin, bir kaç paro
la tarif ederler. Bunları vereceksin. Çelebi Efendi 
sana açılacak ve icabeden mükâlemeyi yapacaksınız 
der. Şemsimah bunu iki ifadede söyliyor. Güya Ma
nisa'dan Konya'ya gelirken zevcinden bir maaşı var
mış, o maaş için Uşak'a oradan da, geliyor bu ka
dın Konya'ya. Çelebi Efendi Hazretleri Ankara'da 
bulunuyor. Geliyor Çelebi Efendinin mahdumu Ba
kî Çelebi Efendiye mülâki oluyor. İlk mülakatta Çe
lebi diyor ki ne için geldiniz? Pederle görüşeceğim, 
diyor. Pederimle görüşemezsin 'diyor, ne görüşeceksen 
benimi* görüş diyor. Onun üzerine diyor ki; beni 
Yorgaki ve Kemal Bey namında iki insan göndermiş
tir ve sizinle görüşeceğim. Kimdir, diyor Yorgaki. 
Kim olacak. Fotoğrafın arkasını imza etmiş gönder
miş diyor. Nasıl adammış bu canım? Bir otomobU 
için dört bin lira gönderecekti. Ne otomobili diyor? 
Canım diyor, hani size dört bin lira göndermişti. 
Şimdi Bakî Çelebi bu kadının ifadatından biraz şüp
heleniyor ve hadi git kadın, sen bize yaramazsın, di
yor. Ertesi gün kıta kumandanına bir tezkere getiri
yor zevcinden maaşı olduğunu ve takibata geldiğini 
söyliyor ve dünkü gün nerede müsafir kaldığım so
ruyor. Çelebi Efendinin evinde müsafir kaldım di
yor, Öyle ise sen sayam itimatsm, yine gidersin Çe-. 
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febî Efendiye misafir kalırsın ve eHne bir tezkere ve- i 
riyor. Bakî Çelebi Efendiye gönderiyor ve diyor ki 
bu kadın şüpheli bir kadın değildir, oturacak yeri de 
yoktur. Bir kaç gün evinizde kalsın, diyor. (Daha ne 
kaldı sadaİan) Bakî Çelebi bu kadını alıyor. Bu ka
dın evinde misafir kaldığı müddetçe bu casusların 
vuku bulan sözlerini Bakî Çelebi'ye birer, birer soy
uyor ve Bakî Çelebi diyor ki sen bu sözü başka yer
de söyleme. Zira. diyor seni de idam ederler beni de... 
Zira biz diyor Hükümet nazarında şüpheli bir inşa- I 
ûiz. Defol git diyor. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Bunu kim 
söyliyor? I 

MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Çelebi 
Efendinin mahdumu. Bakî Çelebi... Bu esnada Çele
bi Efendinin mezunen geleceğine dair bir telgraf 
ahr. Aile ve validesinin geleceğine dair telgraf alır. 
Ve karıyı da evden defediyorlar. Ondan sonra Çelebi I 
Efendi geliyor. Ailesi geliyor. Zatın Çelebi Efendinin 
validesi meseleye muttali oluyor. Keyfiyeti Çelebi I 
Efendiye söyliyor. Hükümet bu cassus kadından hiç I 
bir haber alamıyor. Bakî Çelebi ile ikisi beyninde bir I 
meseledir. Sonra efendim, bu casuslar mühtedi Ah- I 
met namında birisini tekrar sevk ediyorlar. Biz şura- I 
ya bir kadın gönderdik ve o kadından bir malumat 1 
çıkmadı. Sen git bu kadının şu parolaları Çelebi Efen- I 
diye söylemek suretiyle bu kadının ahvalinden malu- I 
mat al ve Çelebi Efendi ile görüş, bize malumat ver I 
ve neticeyi bize haber ver, diyorlar. Manisa'dan, müh- I 
tedi Ahmet'i Karahisar'a gönderiyorlar. Karahisar I 
nokta kumandanı tarafından âdeta kendisine bir çer- I 
çi kıyafeti verilerek âdeta islâm köylüsü kıyafetine I 
sokularak Sandıklı istikametine sevkediliyor. Bu de- I 
mek oluyor ki düşman tarafından sevkediliyor. Müh- I 
Jtedi Ahmet geliyor ikinci defa. Sandıklı'ya geldiği I 
vakit polis bunun ahvalini tetkike başlayınca casus j 
sıkışıyor... Ben hakikati ahvali söyliyeceğim, fakat I 
sana söylemem. Buradaki en büyük kumandana, ben I 
keyfiyeti ona söyliyeceğim, diyor. Bu mühtedi Ah- I 
met*i ikinci Süvari fırkası Kumandanı nezdinde gön- I 
deriyorlar. Ta o vakte kadar Konya'ya bir casus I 
geldiği malum değil. Bu ikinci süvari fırkası kuman- I 
dam nezdine gittiği vakit de diyorki; ben casus sı- I 
fatiyle geliyorum. Manisa'da Kemal Bey ve Yorgaki I 
vesair avenesi tarafından verilen parolalarla Çelebi I 
Efendi ile görüşeceğim. İsterseniz keyfiyete yakından I 
muttali olmak, için, tarassut edin diyor. Bunu fiili- I 
yatla ispat edeceğim diyor. Süvari fırkası kumanda- I 
nı Dahiliye Vekâletinden soruyor. Konya'ya şevkine | 

emir veriyorlar ve keyfiyeti Konya'ya iş'ar ediyorlar. 
Aynı zamanda bu Şemsimah kadının da ahvalini ta
rassut etmek için Halil İbrahim isminde bir polis bu
nu tetkike koyuluyor. Bu mühtedi Ahmed'i bir ta
kım casuslarla, hiristiyan muhacirlerle açık bir ev
rak ile serbest, aynı zamandan diğer casuslarla, Er
meni, Rum muhacirlerle birlikte gidiyor. Keyfiyeti 
herkes biliyor. Serbest bir halde Konya'ya vasıl olu
yor. Polis Müdiriyetine teslim ediyorlar. Polis Müdi-
riyeti bunun arkasına bir sivil polis memuru koyve-
riyor. Akşam üzeri Çelebi Efendinin, evine varıyor. 
Polis tarassut memuru da onu tarassut ediyor. Çele
bi Efendinin damadı çıkıyor, ne istiyorsun, diyor. 
Diyor ki, ben Manisa'dan geliyorum. Haydi git diyor, 
bize Manisa'dan gelen adamın lüzumu yoktur ve po
lise diyor ki gel, bu adam şüpheli adamdır, adamı al. 
Aynı zamanda, meseleye Çelebi Efendi de muttali olu
yor. Polise haber gönderir, bunun hakkında tetkikat, 
tahkikat icra olunsun der. Bir kaç saat sonra polis 
geliyor, bunun hakkında tahkikat yaptık bu şüpheli 
bir adam değilmiş. Pekâlâ diyor. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Rica ederim, sö
zünüzü Huzuru ilâhide söyler gibi söyleyiniz. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğruİ) — Ne isti
yorsunuz? 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Bu işin içerisine 
karışmış yüzlerce islâm var. Bize karşı tuhaf, tuhaf 
söz söylemeyiniz, tahkikatı doğru söyleyiniz? (Bildiği
ni söylüyor sadaları) 

MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Evrakı
nı aynen okuyacağım. Neden yalan söyliyeceğim. (De
vam sadaları) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bizim arka
daşımıza emniyetimiz vardır, efendim rica ederim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
Salih Efendinin sözü bir ukde bıraktı. Ben de o şube
denim. Mustafa Kemal Beyin ifadesinden neresini 
noksan buldular. Yalan yanlış neresi vardır? 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisar) — Bir parça se
hiv var, tahrif var. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Aynı 
ifade gibi söyliyorum efendim. İsterseniz evrakı gös
terebilirim. (Devam sadaları) Polis idaresi zaten bu
nun casus olarak geldiğini ve doğrudan doğruya Çe
lebi Efendiye müsadif olacağını bildiği için arkasını 
takip ediyor. Külli yevmin dergâha gidiyor, arkasın
dan polis gidiyor. Kavuyorlar, yine geliyor. 

İBRAHİM BEY (Karesi) — Efendim izah edece
ğim bir nokta var. Şükrü Efendi diyor ki; Çelebi 
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Efendi Konya'ya mezunen gittiği zaman Şemsimahı 
evde buluyor ve bir ay sonra Şemsimahın çıkarıldı
ğını söyliyor ki Şükrü Efendi, halbuki Çelebi Efen
di geldiği zaman evde Şemsimah yok idi. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Canım efen
dim, hatip bitirmedi. Sözünü dinlemiyoruz, bu ol
maz. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Reis Bey usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. Mustafa Kemal Bey 
sözlerini bitirsin. Eğer herkes bir şey soracak olursa 
mevzu kaybolmuş olur. Karışıyor Meclis. Bir kere 
hatip sözünü temam etmelidir. Ondan sonra herkes 
sualini sormalıdır. Mesele gayet mühimdir. Eğer için
den çıkamazsak İstiklâl Mahkemesine veririz. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Diğer 
taraftan bu Şemsimah'ın arkasında bir sivil polis me
muru bunların takibatına koyuluyorlar. Çelebi Efen
di ile bu mühtedi Ahmet görüşmeğe muvaffak ola
mıyor. Ayanen meydana çıktığı gibi polis resmen tev
kif ediyor. Şemsimah Çelebi Efendi ile görüşmemiş
tir ve görüşmeğe muvaffak olamamıştır. Ahmet Çe
lebi Efendi ile görüşmemiştir. Yalınız Şükrü Efendi
nin buyurdukları veçhile Şemsimah, Çelebi Efendi 
Ankara'dan geldiği zaman evinde değildi. O çıkarıl
mıştır. Yalnız Çelebi Efendi Konya'ya geldikten son
ra Şemsimah arasıra o eve gelir gidermiş. Fakat Çe
lebi Efendi ile görüşüp görüşmediği hakkında bir de
lil yoktur ve kendisi de görüşmediğini soyuyorlar. 

ŞÜKRÜ EFENDt (Karahisar) — Şemsimah'ın 
gelip gitmekte olduğunu duyuyor Çelebi Efendi, ma
lumat vermiyor. İşitiyor Çelebi Efendi, fakat bir ay 
haber vermiyor. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Hayır.,. 
HAMDİ BEY (Devamla) — Eğer bunların casus

luğu henüz tebeyyün etmemiş ise nasıl muhakeme ya
pıyoruz. Bendeniz anlamıyorum. Eğer bunlar casus 
ise o vakit arkadaşımızın ve mahdumunun bu mese
lede zimethal olup olmadığını ancak o zaman düşü
nebileceğiz. Bunlar casus değilse zaten mesele yok
tur. Binaenaleyh İstiklâl Mahkemesi kararını verme
den bu meseleyi burada mevzubahis etmek doğru de
ğildir. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Efen
dim, gerek mühtedi Ahmed'in, gerek Şemsimah'ın ca
sus oldukları kendi ifadeleriyle ve aynı zamanda Ma
nisa'dan, Söke'den gelen telgraflarla müeyyet ve müs
pettir. Fakat bu casusların ef'al ve harekâtına Çelebi 
Efendi muttali olmamıştır ve muttali olduğuna dair 
evrak meyanında malumat ve delail yoktur. 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisar) — Ne gibi de
lail... 

MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Mü-
maşatkâr olduğuna dair bir şey yoktur. (Reye sada-
ları) 

REİS — Müsaade buyurun rica ederim. Daha bu
rada yedi sekiz arkadaş söz almıştır. Çelebi Efendi 
Hazretleri de müdafaa edecekler. (Müzakere kâfi re
ye sadaları) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendiler; maru
zatımın mükaddemesini müzakereye ait usule; ma-
badi de şubenin vermiş olduğu mazbata üzerindeki 
kanaata ait olacaktır: 

Evvelemirde rüfekayı kiramdan her hangi birisi 
hakkında şubeden leh ve aleyhte gelmiş olan bir ka
rarın müzakeresi esnasında; bir arkadaşın ve hiçbir 
şahsın şu kürsü milletten söz söylemeğe mana yok
tur. Ancak okunan evrakda - lehte olduğuna naza
ran - daha cem'i lâzım gelen delail ihmal edilmiş 
olur. Fakat zannedersem tahkikat temamdır. Bittabi 
esasa dair bir şey söyler ve şu tahkikatı hazıraya na
zaran: Şöyle olması lâzım gelir, benim kanaatim bu 
merkezdedir, der. Yoksa hiç bir ihsasatı izhar edecek 
mahiyette beyanı mütalaa edemez. Çünkü reye kon
madan evvel ihsası rey etmiş olur. O zaman reye 
iştirak edemez. 

KADRİ BEY (Diyaribekir) — Biz hâkim değiliz 
efendim. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Rica ederim, 
müddei vaziyetinde arz ediyorum. Onun içerisine bir 
garaz girmiş olur diyorum. Esas meseleye girişelim. 
(Gürültüler) Efendim bendeniz şubede bir iki defa 

ABDÜLHALİM KEMAL BEY (Devamla) — 
Nereden haberi olacak. Evine gelen bir kadındır, ri
ca ederim. Hakikaten Şemsimah kadınla mühtedi Ah-
med'in casus sıfatiyle geldiğine muttali oluyor. Ora
da Edip Bey namında - kendi ifadesine nazaran - bi
zim erkânı zabıtandan birisine nikâh ediyorlar ve bu 
adi bir şeydir, Hükümete haber vermiyelim diyorlar, 
kendi ifadelerine göre. Fakat bunlar teeyyüt etmi
yor. Tahkikattan istihsal olunan şey gerek mühtedi 
Ahmet gerek Şemsimah casus sıfatiyle gelmişlerdir 
ve fakat arzularına muvaffak olamamışlardır ve Çe
lebi Efendi Hazretlerinden cevabı muvaffak alama
mışlardır. Kendi itiraflariyle casus oldukları sabittir. 

HAMDİ BEY (İzmit) — Bir sual soracağım. Şem
simah ve Ahmet dediğiniz adamların İstiklâl mahke
mesince casus olduklan tahakkuk etmiş ve bunlar 
mahkûm olmuş mudur? 
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bulundum. Tabiî samiîn sıfatiyle dinledim ve şimdi 
bunda iki mesele var, birisi casusluktan dolayı, di
ğeri de... 

Efendim filhakika Çelebi Efendi Hazretlerinin ca
suslarla teşriki mesaî ettiğine dair delâil bulamadım, 
fakat casusu muhafaza ettiğine kanaat hasıl oldu. 
Bunları hükümete teslim ve ihbar etmesi lâzım gelir
ken etmemiştir. Kanunu cezanın bir maddesinden 
bahsederek müebbet kürek cezası şu noktadan veril
mek lâzım gelirdi. Her halde bu noktadan ithamları 
icap edeceği kanaatini izhar ettiler. Bendeniz Çelebi 
Efendi Hazretlerinin casuslarla teşriki mesaî ettiğine 
dair bir delil (göremiyorum. 1) Ancak, Çelebi Efen
di Hazretleri casusların casusluğunu bildiği halde on
ları muhafaza ettiği yolunda bir şeye tesadüf ettim. 
Çelebi Efendi bunların ahvalinden şüphe etmiş ve 
fakat Hükümete haber (Vermemişlerdir. 2) Hükü
met de maalesef makûs bir cürüm vücuda getirme
ğe çalışmış fakat vücuda getirmeğe çalışmış vücuda 
getirmeğe çalıştığı cürmü her nasılsa ağzına yüzüne 
bulaştırmış ve içinden çıkamıyacağını anlayınca... 

Rica ederim, Çelebi Efendi Hazretleri herkes için 
icabedecek olan lekeyi kendisine sürmek istemez. Her
kes bu müşkül vazifeyi deruhde etmez. Buna emni-
yetbahş olmak için onun fotoğrafı da var, mektubu 
da vardır. Böyle bir işi yapabilmek için bu vazifeyi 
deruhde eder, birisi geliyor Anadoluya... îşte öyle bir 
işe kabul ettirebilirse Yunan için bir kazançtır. Bun
lar bir zar atmışlar. Tutturabilseler idi iyi idi. Tut-
turamadılar ve yakayı nihayet ele verdiler. Yakayı 
ele veren o adamlar şimdi kurtulmak için... 

Mazbata muharriri bey izah ettiler. Bir adam ne 
diyebilir. Efendim bu casustur diye teslim edince bu
nun ispatı lâzımdır. Şüpheli adamdır. Binaenaleyh 
hakkında tahkikat yapın diyorlar. Bir casus evinize 
gönderirse, sonra efendim bu istediğiniz şekilde para 
vereceğim derse... 

Hatta bazı insanlar, mevkii yüksek insanlar para 
koparmak için bu gibi şeylerle muvazzaf olduğunu 
söylerler ve para almağa mı cesaret eder; rica ede
rim, ahvali umumiyesi, vaziyeti hazırayı ve sonra 
Çelebi Efendinin vaziyeti içtimaiyesini nazarı dikka
te alarak ona göre karar vermeli. Yoksa efendim Yu
nanlılar göndermiştir, binaenaleyh içeride oturmuş 
kabilinden bir arkadaşı sellemehüsselâm mahkemeye 

(1,2) Parantez içindeki kelimeler tarafımızdan 
tashihen konulmuştur. Mustafa Ünver 

sevketmek bir defa doğru bir şey değildir. Doğru ol-
I madiği gibi Meclise de münasebettar, alâkadar bir şey 
t göremiyorum. Rica ederim fazla münakaşa olmasın, 
I mazbata pek muvafıktır. (Alkışlar) (Müzakere kâfi 

sesleri) 
İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisansahip) — 

I Kanunun 54 ncü maddesi tadil edilsin, ondan sonra 
i bu şekilde reye vazedilsin. (Gürültüler) 

MUSTAFA LÜTFİ EFENDİ (Siverek) — Sus 
I be; utanmaz mısın?... 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDÎ (Karahisansahip) — 
I Sen sus rezil herif... 

MUSTAFA LÜTFÎ EFENDİ (Siverek) — Sen-
I sin rezil herif... 
I REÎS — Rica ederim itidali muhafaza edelim, 
I sükût ediniz. Efendim celse hafidir, kapıyı kapayınız. 
I (Müzakere kâfi sesleri) Daha söz alan sekiz arkadaş 
I vardır, onlar söz söyliyecek. Onların söylemesini is-
I ter misiniz?... 
I (Çelebi Efendi Hazretlerine hitaben) onları dinler 
I misiniz, yoksa evvel mi söylersiniz? 

I ABDÜLHALİM ÇELEBİ EFENDİ (Konya) — 
I En sonra söylerim. (Müzakere kâfi sesleri) Efendim, 
I söz söyliyecek arkadaşlar vardır. 
I ALÎ SURURÎ EFENDÎ (Karahisanşarkî) — 
I Efendiim, bendeniz Hoca Şükrü Efendi HazfetfterinSn 
I mütalaasına karşı maruzatta bulunacağım. Hoca Şük-
I rü Efendi buyuruyorlar ki filhakika Çelebi Elendi 
I casusılıarîıa 'teşriki mesai etmemiştir. Yani YunanMia-
I rm istediği fiili yapmamıştır. Fakat casus olduğunu 
I bildiği halde Hükümete haber vermemiş, evinde mu-
I hafaza etmiş, bunun için de Müflkliye Oeza Kammna-
I meşinde bir madde vaırdır. 

I İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (KarahisansaihSp) — 
I Askeriyede die vardır. 

ALÎ SÜRURÎ EFENDÎ (Devamla) — Mülkiye 
I duyundunuz efendini. Filhakika Mülkiye Ceza Ka-
I -tununda bir madde var, hem de muhtasar. Fiili dör-
I Hüncü maıdde : (Madde 54 - Töbaai Hazreti Padi-
I jaihid'en her kim düşman tarafından 'kaşif ve tahkiki 
I Tihval zumumda gönderilen casusları - casus oMukla-
I -imi bilerek - ketim ve M a ederse veya Icetim ve M a 
I sttirir&e müebiböden küreğe konur.) 
I Malumu âlinüz (kanunlarda muharrer olan fceKme-
I lsri epeyce ıtauroilk etmek lâzımdır, öyle kati okuyuş-
I 'a hemen taitbika gidişir isek pek yanlış yoDa sapmış 
I oluruz. Kanunu yapmaktan taitbik etmesi daha müş-
I küldür. Şimdi şu tonunun bu madidesini güzelce okur-
I saik ilki terkip var ve maddenin de ruhunu teşkil eder. 
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Bu maddeye nazaran bir adam tecrîm edilmek için 
yani şu ceza ile müstaihalk olmak için iki şart lâzım
dır. O sarflardan birisi casusu düşmanın casusu ol
duğunu bilmesi, ikincisi casus olduğunu bilmek i e 
iberalber casusu ketim ve ihfa etmesidir. Şimdi ben
tteniz bu şartlardan birisi Çeleibi Efendi hakkında ola-
fbiılir zannınıdayıım. Fakat ketiim ve ihfa meselesiriin 
katiyen varit oBmadığı fcanaaıtındayım. Hükümete de 
ihaibar vermediğini bir kusur telâkki edelim. Rica 
ederim, ketim ve ihfa ne demektir? Saklamak ve giz
lemek demektir. Çekibi Efendi casus olduğunu gerçi 
bÖlnıiş, Hükümete de haydi haiber vermemiş diyelim. 
Fakat 'ketim ve lihfa etmemiş, casus denilen kadın Çe
lebi Efendinin evine gelmiş, bir kaç gün sonra tek
rar gelmiiş. Katlının bu hareketiyle Çelebi Efendi bu 
kadını fcdtiım ve ihfa mı etmiştir?. Binaenaleyh baş
ka malddei kanuniye vansa Keyeti Celile tedkik ede

bilir. Müükıiye Cezıa Kanunnamesindekî şu madde; 
Şükrü Efendinin tasvir efitiği fiile, hadiseye kıati'yen 
tevafuk ve temas etmez. (Bravo sesleri) 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Müzakerenin kifayetine dair altı tane 

•takrir' vardır. Birisinde; (M'üzakere kâfidir, şube maz
batasının reye konmasını teklif ederim.) deniyor. (Mu
vafık sodaları) 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... 
(Müzakere kâfi görülmüştür efendim) 

Şu halde efenld'im, başka müracaat yoktur. Şu
benin mazbatasını reye koyuyorum. Şufbenîn mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Sulbe maız-
baîıası aynen ve müttefikan kalbul ed&lmiştir. 

On dakika teneffüsten sonra yine hafiyen büt
çe müzakeresine devam edeceğiz. 

Hitamı Celse; 3.15 Sonra 

-+• m>9<t 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma saati : 3.45 

REİS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celseyi Kuşat ediyorum. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 

2. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanun lâ
yihası. 

REİS — Bundan evvelki inikatta müzakeresine 
başladığımız 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihası üzerindeki müzakerata devam ediyoruz. Söz 
Hüseyin Avni Beyin. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler 
geçen sene bütçe müzakere edildiği zaman ahvali fev
kalâde, dolayısiyle işi inceleme fırsatı bulamadık. 
Babı Âli taslağından ibaret olan o bütçe rakamları 
konarak baştan nihayete kadar, hatta teşkilâtı ol
mayan bir takım şeyler dahil olarak önümüze geldi. 
Bu ahvali fevkalâde dolayisiyle bu mazereti mazur 
gördük. Aradan bir sene geçti. Bu sene gelen bütçe 
o bütçenin aynı mahiyettedir. Ben andım ki burada 
müahaza - edilecek bir kuvvet var, o da Heyeti Ve
kile değil, Heyeti Celile. Affınıza magruren açık 
söyliyeceğim. İçinizden ayırdığınız yedi kişi bundan 

başka bir şey yapamaz. Bu gün "zannetmeyiniz ki 
Osmanlı Parlementosunda bütçe müzakere ediyor
sunuz, hayır efendiler? Bu gün Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde bir buhranı malî karşısında titriyorsu
nuz. Bunu ben bütçe müzakeresi esnasında değil, bu 
fırsattan istifade ederek yaraların çaresini arayaca
ğım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti yine 
o bütçe taslağı kabilinden olan o rakamların altında 
77 milyon liralık bir bütçe tahmin edilmiştir. Bu 
tahminatın 23 milyonu toplanmış ve sarfedilmiştir. 
Bu yekûn üç ay hariçtir, haydi üç ay zarfında 10 mil
yonluk düyunat vardır. Efendiler; hesap gayet ba
riz ve gayet elimdir. Bu gün yani yanlışlıkları da 
vardır. Sıra ile arzedeceğim: Bir kere Müdafaai 
Milliye bütçesini bilâmünakaşa, orduya hürmet değil 
efendiler, hürmet ise milletin hukukuna hürmetsizlik 
ettiniz ve bilâmünakaşa kabul ettiniz, bu hürmet de
ğildir. 

— 735 
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Efendiler; ordunun zaferini temin etmek ve misaki 
mâümıize kavuşma'k astiyorsunuz, paranızın heder ol
masını, israf edilmemesini temin etmek lâzımdır. Maa
lesef kalbim sıızlıyaraik itiraf ederim ki Misaki millî
den çok uzaklaşmışladır. Daha yaikından gitmek lâ
zım üken daha. uzaklardan gittik. Kuvayı maddiye ve 
maneviyenin ikisini de israf ettik efendiler, hesap 
meydandadır. 77 milyon tahmin ediliyor. Mesarif 45 
milyon orduya verilmiş. Halbuki mesarifat, tediyat 
23 milyon, şimdi bu üç ay zarfında ordunun, bütün 
kasalarda değil, bütün ordunun havalesi bitmiş. Bu
radan iki milyon havale gitmiştir. Orduya kasadan 
çıkan paranın bu hesabını anladım. Bütün devaire 
bu 23 milyondan para verilmemiş mi? Sonra orduya 
kasadan çukan paranın yekûnu 23 milyon mudur? 
Yekûnu yani tamamı bu ise, ordu 23 milyon lirayı 
almışsa iki milyon daha buradan fazla almışdır. Fa
sıldan fasıla nakil için esasen bize müracaat yoktur. 
Bundan sonra bu gün havale suretiyle Heyeti Celile
rin kabul ettiği 67 milyondur. 77 milyonluk evvel
ki tahminattır. İki milyon daha 79 milyon. Bunun 
farkını nereye koymuşlardır. Heyeti Celile teşekkül 
ettiği gün kendi kuvvei maddiyesinin neden ibaret 
olduğunu epey düşünerek ona göre bir Hükümet teş
kil edecekti. 

Bu gün efendiler; bu hesaba göre 30. milyon açık 
var. Efendiler mart birine kadar biz bütün borçları
mızı helâl ettiğimiz halde dahi gelecek sene bütçesi 
karşımıza geliyor. Yalınız ordu muktesidane yapmış
tır. Öyle muktesidane ki nefere 19, hayvanata 21 ku
ruş verilmek üzere yaptığı bütçe 60 milyon bir he
sap geliyor; gelecek sene için yüz milyon karşısında 
bulunuyorsunuz. Acaba bunu nereden vereceğiz? Ben 
hesabın yerini bulamadım. Geçen sene bu zaruret 
'karşısında 37 bütçesine geçelim denmişti ve bunu tas
hih için kadro encümenleri on beş günlük müddet
le, asırlardan beri teşekkül etmiş bir devletin temel
lerini bozmak ve yeniden teşkil etmek için on beş 
gün tabiî kifayet edemezdi ve zannedersem bundan 
bir semere hâsıl olmazdı. Eğer Heyeti Celile kail ise 
yüz milyon daima bir zaruret ise, alacağı parayı da 
ona göre yapmalıdır. Rica ederim. (10) milyon halk 
yüz milyon lira bütçeyi vermekte biraz düşünür ve 
veremiyor. Ellerimizi kaldırıyoruz, bu tavan arasın
da kalıyor. Para bulup tesviye edilemiyor. Bendeni
ze bununla bir bütçe ve bunun faslından filân bah
setmeyin Beyefendiler. 

Çünkü ben bunun pek çok yerlerini hilafı haki
kat görüyorum. Bununla iştigal abestir. Kendi devle
tinizi kürrei arzın şu kısmındaki hâkim olduğunuz 

yere efendiler; İstiklâli millîsini kazanıp onu başara
cak bir yola sokmalıdır. İşte Misaki milîmiz budur 
efendiler, gittiğimiz yol iflâs yoludur efendiler, Mi
saki millî derken, düşmanı Salihli'den kaldırıp Eski
şehir'e getirdik. Maazallah sonra ordunun mukave
meti kesilir sonra daha fena olur. Bu felâıketi gör
memek için Misaki müllînin yolunu, İstiklali millînin 
yolunu arayın efendiler. Hududu millîye istiklâli ma
lî ile girilir. Yoksa biz ta Viyana'dan geliyoruz efen
diler, İstiklâli millî neye mütevakkıf ise onu temin 
etmek kolay değildir efendiler; biz o hududu millî
den geliyoruz efendiler. Ta Viyana'dan geri geliyo
ruz efendiler, istiklâli malî neye mütevakkıf ise onın-
la iştigal etmemiz lâzım geliyor. En büyük ana hat
larını nazarı dikkate alacak Hükümetin kendisini ab
luka eden düşmanlar metaını gönderiyor, paramızı 
çekiyorlardı. 

Memleketimiz içinden eîîi milyon çıkarsa ne hal 
olacağını bir gün evvel anlamalı idi. İthalâta değil, 
ihracata bakmalı idi. Tabiî ben Hükümeti tenkit et
miyorum. Ben Hükümetten bundan fazla bekliyemi-
yordum. Büyük Millet Meclisi kendi hayatım, mille
tini yaşatmak için bu esaslar üzerinde yürümesi lâ
zım gelirdi ki maalesef buna dair bir şey yoktur efen
diler. Bütün iştigalatımız defterleri açınca görülüyor 
ki burada kambut kambur üstüne yükledik. Hiç bir 
işe görmedik efendiler. (Defterde yok sesleri). Var iş
te, az çok bir kavanin mecmuası, açın okuyun efen
diler, memleketin menfaatına hiç birisi yaramıyaeak, 
iktisadiyat bir santim fark etmemiştir. Mutlaka tekâ
lifi artırmak için yapılan müzakereler, kanunlar bun
dan ibarettir, ihracatımız ithalâtımızın sülüsü nisbe-
tindedir. Zannedersem o sülüsü de memlekete kaçak 
suretiyle giren mallardır. En büyük kabahatimiz, 
memleketteki asayişi ihlâl ederek asayişsizliği asayiş 
gösterirken biz asayişi asayişsizlik diye ilân ederce
sine fevkalâde mahkemeler, fevkalâde tedbirler itti
haz ediyoruz. Memlekette icraat yapıyoruz diye fev
kalâde mahkemelerle cihanın yüzünü bizden çevirt
tik. Yani memleket sermayeye muhtaç, hariçten ser
mayedar gelmek değil, bilakis dahildeki sermayedar
lar birer, birer sermayelerini çekip götürüyorlar. Hü
kümet ve siyasetin manası bunlardır. 

Efendiler, uyuyan arslanlan uyandırdınız. Bili
yorsunuz ki Pontüs mefkuresi henüz Kuvayı milliye 
Hükümeti teşekkül etmediği zamanda bile, müda-
faai hukuklara karşı bile, şımarıklıklarını izhar ede-
miyorlardı. Çünikü yüzde iki mevcudiyete malik olan
lar tabiî kımıidanamazlardı. Bunlar şimdi büyük me-
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seleler çıkararak harice karşı bizim mevkiimizi kü- ı 
çültüyorlar. Her gün... 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Onlar arslan 
değil, sırtlandır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Sırtlan ol
sun, lanet olsun. Ben onlardan bahsetmek istemiyo
rum. Bu gün bendeniz memlekette hadise olsa bile 
onu kimseye haber verdirmemek isterseniz gazetele
rimizle kâinatı velveleye verdik. Birtakım aceze ve 
çoluk çocukla haysiyeti milliyemiz, Büyük Millet 
Meclisi şerefi namına vahşet halinde icraat yapılmış
tır İr, efendiler biz sükût ediyoruz. Dünya nazarın
da gayet yüksek tanınmış milletimizin yüksek kadri
ni biz düşürüyoruz. Efendiler; bizim milletimize ya
kışmaz o, bizim milletimiz kabul etmez onu. Bir ga
ye için İttihaü Terakkinin yaptığı icraatı ne kadar 
büyük olsa dahi katiyen kimse his etmedi. Düşman
larımız bile takdir ettiler. Gazetelerle bir tavuğun 
iki paralık yumurtası mukabilinde iki saat kakırda
ması kabillinden cihana velvele verdik, sarstık kâina
tı. Yaptığın şey memleketi düşürmekten başka bir 
şey değil. Sonra birtakım hafiyeler, birtakım casus
lar memleketin içerisine çıkarmışlar. Bilmem kurt 
meselesi... Hepsi yalan, yalan efendiler. Hükümet 
mesele icat etti. Hafiyelik teşkilâtı vücuda getirmiş
tir. Onun ehemmiyet verdiği budur. Hafiyeliği irti
kâp eden ve onu memuriyet diye kabul eden alçak
ların yüzü memlekette ne kadar karadır. (Alçak ses
leri). Memlekette efendi masayişi tanzim edeceğiz. 
Asayişi tanzim ederken asayişsizlik çıkardılar. Tek
rar ediyorum, bunlar Büyük M'ilet Meclisi hesabına 
kaydediliyor. Böyle memleketin refahına saıTedecek 
yerde felâkete götürdünüz. İttihat ve Terakki azim 
işler işledi. 

Fakat kimseye hissettirmediler. Bizim icraatımız 
sıfır olduğu halde tehlike altında bulunan rruyonlar-
ca kardeşlerimizi düşünecek kadar bir maharet gös
teremedik. Bunu yapanlar efendiler, bu fırsattan isti
fade ederek ya birisini soymak veyahut üç adam beş 
hafiyenin Hükümet aleti olmak yolunu tuttular. Bu 
fenalıklian bizim namımıza yaptılar. Efendiler, böyle 
olduğu halde hiç bir şey yapılamamıştır. Pontüs yine 
uykuda yatıyor. Pontüscular için biliyorsunuz fırsat 
var idi. Fakat onlara bir icraat yapılamadı. Bilakis 
biz tazyik ederek memleketimizde asayişsizlik gös
terdik. Bu suretle bütçemizi de iflasa doğru götürü
yoruz. Mazaailah, sonra efendiler kalbimizi sızlatan 
bir yer var. 

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — Ha, ha, 
hay... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Rica ede
rim efendiler; ben memleket namına hitap ediyorum. 
(Dinliyoruz sadaları). Her kes biraz da şahsî kabili
yetini görmelidir. Yüz milyon veren milletin zavallı 
askeri çıplak oldukları halde cepheye sevkediliyor. 
Oradan oraya gidip te firar etti diyerekten karılarım 
livadan livaya sefili sergerdan bir surette sürüyoruz. 
Bu vahşeti beşeriyet kaydetmemiştir efendiler; işte 
bu da Büyük Millet Meclisi namına yapılıyor. Sonra 
memur istihdam ediyoruz. Bunlara esir güruhu gibi 
sekiz aydan beri maaş vermiyoruz. Onların parası 
verilemiyecekse istihdam edilmesin, mart geliyor, ye
di ayhk borcumuz var... Efendiler; hamiyeti vataniye 
için menfaatımıza dokunulduğu zaman kıyameti ko
parıyor uz. 

NEŞET BEY (Üsküdar) — Sizin tedahülünüz var 
mı?, 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Menfaatı
mıza dokunduğu zaman kıyameti kopanyoruz demiş
tim. Efendiler, bunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
arkadaşlarına itimat ettikleri zaman düşünmediler. 
Bur/ar yalnız memur taşıdılar, bütçemizin açığı bu 
gün otuz milyon raddesirJdedir. Bu sene için 77 mil
yonluk bütçemiz var iken gelecek sene, ki mart geli
yor, yüz milyonluk bütçemiz olacak. Maliye Vekili 
Bey tekâlifi cediden bahsetti. Rica ederim efendiler. 
Vaki olacak tekâ'ifi cedide tekâlifi milliyeden daha 
mı çok olacaktır. Bu tekâlife 12 milyon daha ilâve
sine akıllan kesiyor mu?. Ne alacaklardır? Vergiyi 
verecek kimlerdir efendiler; biliyor musunuz? Har
bi umumî yaktı, yıktı. Köylerde dört erkek yok. Be
yefendiler;... 

EMİN BEY (Bursa) — Çare gösteriniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler, 
şunu arzedeyim ki çare hatanın aksidir. İrtikâp edi-

I len ceza bulunduğu vakit önün hatası bulunur Emin 
I Beyefendi. Miras yedi gibi buraya akın, akın insan 
I geliyor. Bu memur olmaz, filân gelsin. Buraya akın, 
I akın adamlar geliyor, insan geliyor. Para gidiyor. 
I Nefer aç, memura maaş verilmiyor. Bütçe açık. Bu 
I seneyi kapatıyoruz, bütçeye uğurlar olsun. Gelecek 
I sene yüz milyon liralık bütçe karşısındayız. Memle-
I kete sermaye girmez. Asayişsizlik ilân ederiz, emni-
I yet yok. Bunlar Hükümet manası değil, kadrosunda 
I bu memleketin tefevvukudur. Binaenaleyh bundan 
I sonra Büyük Millet Meclisi buna bütçe diyemez. Yaf-
I nız; 23 nisan bu gündür diyerek yeni teşkilâtını, yeni 
I kadronu yap. Kadromuzu yeniden tanzim edersek 
| bunların çaresini böyle buluruz. Anadolu Hükümet-
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siz kaldığı devirler vardır ki üç, dört, beş ay asayiş 
mükemmeldi efendiler. Mütareke akabinde ne Pon-
tüs, ne Rus, ne Ermeni hiç kimse kımıldamıyordu. 
Biz gelir gelmez birtakım avamfiriıbane yaşayan ve 
kendisine memur süsünü veren cahil insanlar tüfe
ğine sarıldı. Kimi casus, kimi hafiye efendiler; ben 
memleketi tanıyanlardanım. Her yerde Ermeni, Rum 
yüzde iki, beştir. İslâm ahalisi karşısında kırnıldaya-
mazdı. Biz onları küme, küme dağlara çıkardık. Ana
dolu'nun asayişini bozanları Anadolulular artık ta
nıyor efendiler. 

NEŞET BEY (Üsküdar) — Karşıdaki düşmanlar 
da onlar mıdır? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — O da va
zifesini yapıyor. 

NEŞET BEY (Üsküdar) — Amma da vazife ha... 
REİS — Muhavere etmiyelim efendim. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bendeniz 

bütçenin açığında buyurdukları gibi... Maliye Veki
li, bütçe açığı için tekâlifi cedideden bahsediyor. Te
kâlifi cedide nedir efendiler ve tekâlifi cedide ile ne 
alacaklar?. Köylünün öküzünü aldık; istihsalâtı dur
du. İlkbaharda buğday yok. Askerine ne yedirecek
sin? Misakı millîyi nerede ve nasıl arayacaksın? 

Bize en yakından muavenet ve müzaheret eden 
Rus Hükümeti oldu: fakat kos koca Azerbaycan 
idaresini kendimize peşkeş yaptık efendiler. Erme-
nistanla harbi biz yaptık, parsayı Ruslara toplattık. 
Gürcistanı arkadan vurduk. Parsayı Ruslar topla
dı. 

Bize altı milyon lira verişinde onun başka emeli 
vardır. Bize para verenler; amali hasisesme bizi alet 
yapmak için verir. Biz bu köhne siyasetten ne zaman 
döneceğiz? Fransız para Verse Rusa ilânı harp der. 
Beşeriyet bizi kör bir alet görür... Biz artık memle
kette kendi kudretimize kendi imanımıza istinat ede
rek, az yeyip az yaşayacağız. İki yüz lira yemiyece-
ğiz. Daha az yiyeceğiz... Yoksa iflas muhakkaktır. 
Yoksa sizden, bizden eser kalmaz, kül oluruz efen
diler... 

Burada Hükümet teşekkül edeliden beri ordu ya
pıyoruz. Her şeyi veriyoruz; ordu dediğin yüz bin 
kişidir. Onları baklava ile beslerdik. Maalesef yine 
aç. Şayak giyerdi efendiler. Maalesef çuha giyiyor. 

Verdiğin tekâlifin ve paranın hesabını bilmek lâ
zım gelirdi: bilmiyoruz. Yine soyuyorum efendiler; 
Heyeti Vekile dediğin on kişidir. Ya biz üç yüz ki
şi ne yapıyoruz ki onlara da ne düşsün? 

MUSTAFA BEY (Karahisanşarkî) — Biz veri
yoruz, 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Verme 
efendim verme. Her şey senin namına yapılıyor. Bi
ze, namımıza Koçgiri'de ikiyüz adam öldürüldü; yüz 
seksen köy yandı. Yalan icat edildi efendiler; Kürdis
tan ve Kürdistan meselesi yoktur efendiler. Kürdis
tan olsa, oradan feveran etmezdi. Onlar her vakit 
Devlete merbutturlar efendiler. Türklerden daha sa
dık olduklarına ben şahidim efendiler. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Hepimiz 
şahidiz. Kürdistan meselesi yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bir mesele 
daha: hafiye meselesi. Memleketi biri birine sokup-
ta ondan istifade eden avantürden içimizden çıkar
mak lâzım. Memleketi yakan bunlardır. Hafiye teş
kilâtı... 

HAŞİM BEY (Çorum) — Reis Bey, rica ederim 
Heyeti İcraiye yok iken bütçe müzakeresi olur mu?. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler, 
böyle bütçe müzakeresi olmaz. Ben de böyle bütçe 
müzakeresi abestir diye iddia ediyorum. Bu gün ya
pacağımız müzakere, buhranı malîye çare bulmak
tır. Biz borç içindeyiz. Memurlara maaş vermemi
şiz. Bunlar musibet şeyler. Bize Hükümet bir bütçe 
vermiş; 34 milyon tahakkukatı var.. 37 milyon lira
lık da açığımız var. Gelecek sene yüz milyon karşı-
sındasınız. 

Tekâlifi cedideye aklım ermiyor. Binaenaleyh kad
rolarınız üzerinde oynayacaksınız. Büyük MülÜiet Mec
lisi 1338 senesi için d© böyle bir emri vaki karşı
sında bulunmasın. Ben geçen sene bütçesinde ilk söz 
aildığıım zaiman demiştim ki : Maalesef korkarım; ge
lecek sene bütçesini de böyle bir günde çıkacağız. 

(Benim son jsitirhamiim budur efendüler : Misakı 
millîye kavuşmak istiyorsanız, teşkilâtınızı ihtiyaca* 
tınıza göre yapın. İcap ediyorsa bir kısmını paydos 
edlin. ve teşkilâtı yalnız Müdafaa! Miliyeye hasre
din, Memleket içerisine b'iraz emniyet sokun. Bizim 
memleketimiz asayişjs'izdir demeyin. Fevkalâde mah-
kemeferden, fevkalâde teşkilâttan tevakki edin. Yok
sa Misakı Millîyi kaybederiz; kendimiz de helak olu
ruz maazallah. Bunu katiyen bilin. Sonra memleke-
tim'izün mıadenlerini kıskanmayın. Memlekete para 
sokun. Sermaye sokun-. Memldoetimiz halkı aç. Mem-
İıekieltimlizde samait yok, yegâne metmıbaı varidatımız 
madierJerdiir efendiler; ziraattır. Bunlara ehemmiyet 
verelim. Yataz ithalât ve ithalâttan alınan gümrük 
kâfi değiMir. Elli milyon lirada beş milyon gümrük 
ahmak bir muvaffakiyet değildir efendiler. Memite-
kette servet kalsın da, biz sonra hepsini cebren alıf-
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dük. Tdkâlifi cedıidleyi biflımiiyoruta : Bir da'ha yüzde I 
kırık bulamayız ki alalım. Memlekette para yolk para. I 
Buradaki para, buradaki teşkilâtı yaşatmaz. Her hal
de ve her şeyden evvel memleketin teşkilâtını parası- I 
na göre uydurmalı ve teşkilâtın bir çoğunun lağvı I 
lâzım. Bu günden itibaren bunifara bakmazsanız ge- I 
tecek sene vahimdir, istikraz yapsak, bu gün para da 
'buîsaik o, bu günkü açığını kapatmak içindir. Gelecek 
sene için değil. I 

'Bütçenin bir buçulk misli açık olamaz. Bu sene I 
böyfe olduğu gibi gelecek sene iki misli açık karşı- I 
sındayız. Açığı teikâlifi cedidede filân kapayamaz 
efendiler. Halkın hepsi hemen askere gitmliş, harp
lerde kül olmuş, Zavallı Anadolu sanatsız, insansız, 
ziraatsız, parasız. Bilerinde hayvanları vardı, onlan I 
da aldıik mahvettik efendiler. Bu gün bütçe üzerine I 
müzakere etmeyin, bütçe ile iştigal etmeyin; buhra- I 
nı malîye çare bulun Ben bütçenin fasıl ve madde- I 
ferine girmeyi zait görüyorum. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Efendiler; ' malumu 
âlinizdir ki fevkalâde zamankrın her şeyti de fevka- I 
İadedir. İstanbul gazetelerinin bir kaçında gördüm. I 
Bu gün tstaribul şehrinin varidatı «efsi istanbul ile 
Çaltalca sancağı ve işgal altına girmiş olupta yalan- I 
mış kemikten ibaret olan ve Yunanın igmazına uğra- I 
mış yerlerin varidatına münhasır iken istanbul Hü- I 
ikümetiinin bütçesi 78 milyon liradır. (Handeler). Ha- I 
kJkaitı söylüyorum efendiler. (Yanlış sesleri) Müsaade I 
buyurun, sonra tenkit edersiniz. Bizim elimizde seikiz I 
tane vilâyet ve 50 - 60 tane Sancak bulunurken 52 I 
mityonlulk varidat ancalk çıkarabiliyoruz ve halbuki I 
mernurlarıırnıza da yüzde yetmiş, yüzde seksen za- I 
maim yapıyoruz. İki yüz bin kişilik ordu besliyoruz. 
Vatanı kurtarmak için ne gibi fevkalâde hareketler I 
varsa hepsini yapıyoruz. Sonra elimizde de zayıf bir I 
bütçe var. Aman halik üzülmesin ve aman halk bil- I 
rmem ne olmasın diyoruz. Pekâlâ : Sonra nereden va- I 
ritcJait bulacağız. I 

•Efendiler, ben bu günkü bütçemizi lagar ve yerin- I 
den dört adamla kaldırılır sütsüz bir ineğe benzetiye- I 
rum. Hep sağmaya çalışıyoruz. Fakat boğazına bir I 
şey, yem vermiyoruz. Efendiler bizim memurinimize I 
yüzde yetmiş, yüzde seiksen maaş ilâve ediyoruz. Bu- I 
na ımukabil icra ettiğimiz zamaim hangi vergileredir. I 
Bir aşar, bir de gümrük resimleri. Aşar vergisi zaten I 
kendi kendine gelir. Fakat bu gün arazi vergisi esiki I 
hamam eski tas. Akar vergisi eski hamam ©sfci tas. I 
Valktiyle dört bin kuaışa yazılmış olan bir dükkân I 
bu gün yirmi otuz lira vergi vermek lâzım iken biz | 
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omdan yirmi kuruş bekliyoruz. Efendiler biz vergi
leri almadıktan sonra ve isttiikraz da yapamadıktan 
sonra bu bütçe açığım nereden kapatacağız. Memu
rinin maaşatınidan kesemezsiniz. Sonra onları sürün
meye, hırsızlığa sevkedersiniz. Bu gün 600 kuruş maaş 
alan bir memur 1800 kuruş zarnmiyle beraber iki bin 
dört yüz kuruş alıyor. Bunun on lirasını da ev kira
sına veriyor, sonra gerisiyle nasıl geçinsin- Bir kere 
düşünün. Memurinin maaşatından kesmek cinayettir. 
(Bravo sedaları) 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler; 1337 
senesi bütçesinin müzakeresinde benden evvel söz 
söyleyen arkadaşlarımızın ifade ettiği veçhile, müza
kereyi beyhude vakit ziyamdan başka bir şey addet
miyorum. Zannederim ki bizim için yapılacak mese
le, sarfediıimiş olan bir bütçeyi toptan kabul etmek, 
tasdik etaııeik Ve memkiketin ihtiyacatına göre ve ken
di arzumuza muvafık bir bütçe yaptırmaktır. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Üç sene
dir, böyle söylüyoruz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Eh... Bu sene 
kendinizin kudretini hir kerre deneyiniz. Sarfedilmiş 
olan bir bütçeden tasarruf etmek imkânı olmadığını 
hepiniz teslim edersiniz. Yalnız bu gün memleketin 
vaziyeti maliyesine göre, bundan sonraki bütçenin ne 
şekilde olacağını tespit etmek lâzımıdır. Fakat bu, 
böyle olmakla beraber geçen senenin bütçesi hakkın
da da söz söylenmemeli midir?.. Bütçe münasebetiyle 
memleketin siyaseti maliye ve hatta siyaseti umumi-
yesine ait çok sözler söyi'enebüir. Bu münasebetle ben 
de bir iki söz söylemek istiyorum. Hatıranızı Mec-
l'is'in bidayeti teşdkkülün'e ve Heyeti Verilenin ilk: te-
şelkkül ettiği zamana icramı rica edeceğim : O zaman; 
şayet samimi günlerdi efendiler : Bendeniz Müdafaaıi 
Milliye umuru ite iştigal eden bir Fevzi Paşayı gö
rüyordum. Önünde bir tahta masa, üzerinde gazete 
yayılmış. Yanımda bir tdk yaveri. Ne müsteşarı var
dı, ne bir şeyi vardı. Ne de kalismi mahsus. Ve bü
tün vekâletler bu tarzda idare ediliyordu ve zanne
derim ki Adliye Vekâleti de, Maliye Velkâleti de, Da
hiliye Vekâleti de, hepsi de böyle id'i. O muhiti sa
mimi içimde her kes çalışıyor; ve memleketin der
dime derman bulmaya uğraşıyordu. Şimdi bu günkü 
Müdafaai Mvlliyeden bahsedeceğim. Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretlerinin müsteşarı var, yaverle
ri var, kafemi mahsusu var. Sonra bir de müsteşarın 
kalemi mahsusu var, müsteşar muavini var, susu var, 
busu var. Sonra da insaf ediniz. İstanlburdan memur 
celbadi'liiyor. Müsteşar, müsteşar muavini, kalemi 
mahsus, hatta hayret ettim kalemi mahsusta bir bin-
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(başı, yüzbaşrtar ve bir kaç tane de mülâzım var. Bîr I 
İde cephede zaibit yok. Vasomz füân guruba, Istan- t 
bufldan zaibit göndenim dSyoıtar. Ben İnebolu'dan i 
yeni geldim. İnebolu'da 9 tane kumandanük var, hep
sinin yaptığı iş aynı şey. Hepsimin de yaptığı iş bir. 

'Demdin Hüseyin Alvnı Bey braderimliız, güzel bir 
şey haitırteiönış ve bir Marda bulunmuştu. Biızîm asıl 
vazifemiz: mfuraflcalbei maliyedir. Bu husus MSkM ka
pıları kapanmış ve iş görmek içtin yalnız millete mü
racaata mteübur kalmış olan bizler için en büyük va
zife, bütçenin murakabesi olduğu faalde maalesef 
Ibiz, hfe üe hareket ettik ve Birinci İnönü «sakindeki 
muzaififerîyetin verdiği neşe ile; memleketin parası-
nm en mühkn kısmını bel'eden Müdafaai Mtilüye 
bülöçesini burada bilâmiunakaşa kabul ettik ve küfflî 
bir para verdik. 

Etfiendüler. hepiniz hÜrsiniz ve hatta nefsinizde de 
ıtecriühe etmişsinizdir; biz alışmışladır. Elimizde ne 
tkaldar para olursa kendimizi ona göre idare ederiz. 
Benim bu gün hin kuruş param ofea evimi nasi ida
re edersem yarın !iki hm kuruş aldığım zamanda yüne 
aynı sdûideyim. Memurlardan para birlktirmliş biç 
bir kişi gösterebilir mlisiniz? Bir çök şeyleri irtikâp et-
nüştîr; fakat masrafı da, eline para geçtiği nüsbette 
yapmıştır. Bunun gilbi biz de Müdafaai Milliyettin 
eline açıktan, b'üâmüzafcere feüffliyeii bir para verin
ce zannetti ki. Bu para böyle dalama gelecektir ve bu 
surede açık saçdk sarfiyat yapmıştır. 

Şimdi meseM, nakliyat ve sevkıyat rnüdiriyetine, 
yalnız bahriye savkiyatı için zannediyorum ki altı yüz 
hin lira verilmiştir. Rica ederim, beher tonu 25 lira
dan hesap ederseniz bu para ile 30 hin ton cephane 
gelmek icaibederdi. Geldi diye kim isfeat edecek?" Hal
buki bu para bitmiş ve tekrar yeniden para isitenmiş-
târ ve benlim gibi İnebolu'dan, Samsun'dan gelenler 
pek âlâ bilirler ki : Kayıkçılar, cephaneyi ve eşyayı 
askeriyeyi bedava taşıyorlar, çıkanyoriar. Ahali sır
tımda bedava taşıyor. Bu para nereye veriliyor. Ben-
deriiz ıbîbnJyorum. Fakat orta yerde para gidiyor. 
înıdbaftiıda üç gün kalanlar ışitmişterdir. Ey ahali ha-
mliyeti olan, Alanını seven sahie gütsün, cephane ta
şısın diye ilân. Haltta küsmen de cebren, bir dükkân
da ökü k'işii varsa dükkânda birisini bırakmak diğerini 
inzJbaJt memurlan vaısıtasâyle sevfcetmek suretiyle ta
şıyorlar. Sonra efendiler tekâlifi milliye lağvofldu de
diler. Ben kadınların sırtma cephane sandığı yük
lenmiş toSarak Göte boğazmı ve yokuşunu çıktığını 
gördüm. Bunu Erzurum Mebusu Durak Bey de gör
dü. Rica ederim efendiler düşününüz bu msnedüme-

mdşti, sonra bilmem rnenedimiş midir? Vetevkİ bir 
an için yapılsın bu caiz değildir. Bu kadının zevci 
cephede ya şehittir ve yahut ta kanım dökmek için 
her dem müheyyadır. Nasıl olur da bu kadın evin
den almır, sen tekâifi mSKiıye vermedin dîye cephane 
sandığını sırtma yükleniyor?.. Şimdi efendiler yalnız 
bunları söylemekten maksadım. Bfendiier rica ede-
rüm vazifemizi, rnurakaibemizii icra edelim. 

•Bu bütçe ile uğraşmıyalım, her şeye takdimen bu 
önümüzdeki senenin bütçesini, her şeye takdimen ih
zar eJtirüp buraya getirtelim, hazırlıyalım, müzakere 
edelim ve sarfiyat yapacakların elÜne şu kadar deriz. 
Efendiler bizim iktidarımız, kudreltimiz budur. Yapa-
çakışanız yapın, yapamayacak» anız yapacakları ge
tirelim, diyetim. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Efendim, 
gerek Müdafaai MMiyeyi, iktisadi, dahiliyeyi sıra ile 
tenkit ediyoruz. Rica ederim kendileri burada yok ki 
oovap versinler. (Çok doğru sesleri) Heyeti Vekilleden 
kimse yoktur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hükümet ade
mî mesuliyet esasını kabul etmiştir. Hiç atotnaz. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Traibzon) — O faalde efen^ 
dibr bendeniz şunu söyhyebdliirîm ki Meclisin vazifei 
murakabesinle Hükümetin verdiği ehemmiyet bu gün
kü harekette sabittir efendiler. (Bravo sesleri) 

REİS — Efendim, Maliye Vekili hazırdır, p i r 
Maliye Vekili ile iş olmaz sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim bir 
teklif var, Heyeti Vekile mevcut değildir deniyor. 

REİS — Halbuki Maliye Vekili buradadır. Müza-
kereriin davamı için Heyeti Vdkiltenin huzurunu isti
yor musunuz efendim? (Tabiî sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim hafi 
celseden birinden bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
da bu açık karşısında bendenizin oradaki Maliye Ve
kilinin izahatı ve kendirinin tasdiki veçhile biz bu 
arada ancak bütçe... ve buhranın karşısında yapaca
ğımız odan bir meseleyi müzakere edecek ve düşü
neceğiz. Yoksa bütçenin sakatatı hakkında fikrimiz 
hiçtir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu sarfedilen parala-
I rın muka!bi£inde yapıdan işlerin tadadını isteyeceğiz 
I ki gelecek sene için müteyakkız olalım. 
I SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Şimdi efendim 
I bütçenkn ta'tibilklindckİ meseîenün ve Devletin varidat... 
I İişîeOmesi ve mesâriıfiatının suiistimal' ve 'israf edSkne-
I •* hakkındakıi mütaffiaaıtımı alenî celseye terkediıyo-
I rum Ve tekmil aakadaşkrımın bunu alenî celsede mii-
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letim semi ıttaJama beyanialtını ye^iiriııesi lâzamldır. 
Kuralda yalnız hafi ve mahrem olan kısmı kıoauşuiur. 
IBinaenafiıeyh müzataayi bu noktaya hasrederek he
yeti ümumiîyiesinlde söylenmesi doğru öimaıyaın çîrkfki 
ıbir (meseleyi arzedeceğim. Elliirniae verilen liste ile irat 
ve masraf ve acılk miktarı malumdur. (28) mliJyon li
ra jgösterifen bu açikta - ki Maliye Vekil Dey 20 mil
yon lira diyor - Düyunu umumiyeriin sarfetıüği mik
tar hariçtir. Yani büz onu daihi vermıdk, zammetmek 
Zorutııdaıyız. Mahallî sanayideki sermayelerimiz ha
riçtir. Bütün bunlara nazarı dikkate almazsak yal
nız 28 müyon veya 27 milyon denilen bütçenin üsltüme 
nasıl olsa koymak mecburiye:;: ndeyiz. Tekâlifi milli-
yenin milletten alınıp tahsil edilon ve miktarı gayri 
malum olan şeyimin miktarını nasıl olsa koymak mec
buriyetindeyiz ki Hükümet şimdiye kadar henüz 12,5 
mnilyon hesap vermiştir. Fakat hakikatte 'bunun çokı 
ziyade olduğu muhakkaktır. Ordunun sene nihayetin 3 
kadar idaresi ve Hükümetin idaresi için talep etmek 
istedükjeri miktar da bunun üzerine zatmlmolunurîa 
açak 43 mûyondan aşağı değildir. Ama bu, rakam 
itibar 'iledir, thtlimalki bunu kendileri 3 0 - 3 1 milyon 
(ile idare edenler. Bendemiz düşünlüyorum 'ki ön'üım'üız-
dekli sene 'için aşağı yukarı 85 - 90 mülyondan aşağıya 
ölmıyacalk, olan bütçesi, otuz milyonda devredecek 
olan açılk iiîte bu 123 milyonluk masrafı ne ile karşı
layacağız?. Dava budur? Şimdi arzedsyim efendim, 
efendiler asü mesele bu yüz yirmi milyon'luk talebe 
karşı ne ila karşı çıkacağımazldır. Hükümetimizin va-ı 
ridatı, kendilerinin gösterdiği kayıt üzerinde 46 mil
yon. Fakat Muvazene! Malye Encümeni Reisi Beyin 
Hükümetten bizzat yaptığı tetkikata göre bu günM 
varidat isitaltisüika göre 32 'milyon liradır. Maıiiye Ve
kili iBey Meclisi tenıvıir efimeöidir. Rica ederim meoe-
îenin vahameti ibura'dadır. Kendileri bilhassa Meclsi 
tenvir etmeüdir, eMerünıdeki kayda istinaden, Binaena
leyh varidat kırk altı milyon lira değildir. Para ola
rak, 32,5 rraiîyön lira 'bir para/dır. Bu da para tamtamı 
alınırsa ve bu sene müüetten alınmağa imkân varsa 
nastf 12Q milyon lira 'ihtiyaca kâfi gelecektir. Binae-
naleyıh masarifi Oevidii bir derece indirmek veya te-
diyatın bir ru'bunu indirmekten başka çare yotkur. Yaı 
gıdayı ilmisini ibile temin edemiyen muhassesat, me
sela tayını ruhu mu vereceğiz? Şimdi irade gettCDm. 
Zamvtn zayi etmemek için bendemiz gayet basit söylıi- J 
yorum, burada. Belki gaybeteiğitm mc-kat vardır. Fa- ' 
ıkat heyeti ufmumiyesli itibariyle safi kasaya giren para 
olarak giren paradır. 32,5 milyon lira kasaya giren I 
paradır. İmkân var mıdır, rnemdeketimizin yıkmadık 

I neresini bıraktık, tahrip olunmadık hangi menıbaiını 
bıraktı^ 

Efendiler tahrip edilmiyecek servet vardı. Fakat tah
rip ettirildi. Bunda 'bize mahsus olan bir cebbarelik 
vardır. Bu da bûılememekten mütevellittir. Berideniz,; 
erkanı üzerinde bu varidatı ayrı, ayrı tetkik etmiye-
rek tahmini surette söylıiyeceğilm ki geçen senıakıi al
dığımız varidata ki alacağımız kalmamıştır. Ağnam 
îbiümişltlir, tahrip olmuştur, hayvanat bitmiştir, aşar 
'bitmiştir, görüyorsunuz. 'Bu önümüzdeki çıkacak 
mahsul nedir? Elyevm elimizde bulunan mahsulün ve 
bununla geçen sene düşümiîml'yerek yapıdan o siyaseti 
iktüsadiye ile memleketi <ınjereye götürüldüğünü... 
Orduyu beşliyömiyoruz. Ordunun aç olduğumu Mü-
dafaai miliyenin bu işle uğraşan adamları bunu bili-
yoıHardı. Bunldan ik'i üç ay evvel !biiıi yor! ardı. Bana 
dahi söylerriişlerdi. Fakat ricaiÜ me şulenin düne ka
dar haberleri yoktu. Burada iradı kelâm ettikierd ua-
man şüpihe ettim sözlerinden. Tedkıilk ettiler fralber-
terii yoktu. Yeni bendeniz umulmî söylüyorum ve kı
sa söyleyip geçiyorum. Memleketimiz idare olunamı-
yon Asıl mesele ve ruh buradadır ve siyaseti maîiyaı 
ve sairenin hepsıini nihayet idare eddbiîlrnek, edeme
mek Mi'saıs, ehliyet ve kjifayet meselesidir. Bir de teş
kilde, yani bünyedeki hastalık ve maraz vardır. Efen
diler bir inhisar idaresi teşkili için ahdi misak elmiişliz, 
dünyada misal ol'mayan bir Meclis vücuda göti'nmişiz? 
Efendiler, bütün kuvveti, kudraili buraya vererek üç 
yüz kişiyi bütün umuru devlete vazıülyet dömıî 'z, 
!bu Oİ'aimaz. EOeridl'er, vazı ayettir, fakat bii'ii.uivtve, 
Ibilfiil olamaz. Bu bina ihtisas efriileriyle idare olu-
ınuılken bu i'h ̂ sasıların hepsinin alâkadar olması lâzım 
gelmiyen. Alâkaliar olalbi'Jmeöi iç:n umuru devlerin 
umutmon'da mesuliyet yaptoaık bu nedir? Şe;'Jk adide-
di'Imesi nıe dermektir? iBu isitenilereık yapDİıyor gibi ge-
'i'iyor bana. Sakat oLan budur. ıBu mê suCıiyet l'âyihas'y-
3e bu şökilde bir Medi'is bu'İısnduiklça ve mesuliyet de
nilen heyula.. «3;C|0 kişi bunu şey eümedikçe miesu'ii'ye'ii 
kimin üzerinde buümak ve taltbik kalbidir. Balkanız 
Heyetli Veküenize huiup yakalayıp temizleyömiyoruz, 
yanli düzeliiîtiremıiyo'ruz ama. 

Bir sakatlık vardır ki bu noktada fikrimi iyi anla
yamıyorum. Yani bünyemizde, bünyei teşkilimizde 
bir yanlışlık vardır ki bizi muvaffak kılmıyor. İkin
cisi ihtisası meslekten uzak duruyoruz. İşletmek nok-
tai nazarından yani iktisadın envai mesaili aliyei mil
liye bu memleketi işletmek meselesidir. Ne yapmı
şızdır? Her hangi birini ele alıyorum, Heyeti umumi-
yede söylemek istiyorum bunları. Çünkü. daha fay-
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dalı olabilir itikadındayım. Bir Zonguldak havzası 
vardır, muattal ettik, bakamadık, işletemedik. En 
güzel idare olunan ordular. Fakat en ziyade idare
sizlik ordudadır. Ezcümle efendiler, bizim bu sene 
tahmin edilen miktarda mesarif edilmiştir. Geçen 
sene bizim tahmin ettiğimiz mekadir. Fiyat nisbet-
lerine üzerine tahmin edilemiyecek ve nisbet kabul 
etmiyecek surette fazla sarfiyat olmuştur. Yani bir 
hayvan 21 kuruş ile idare olunduğunu düşünüp du
rurken 39,5 kuruş masraf yapmışlardır. Binaenaleyh 
israf vardır, ihtimal belki de yoktur. Bendenize 
öyle gösteriyor ki idarei Hükümette biz ricali müte
hassısa bulup getirmeği ihmal etmişiz. İdare edebili
riz zannettik. Bu memleketi işletmiyoruz. Halbuki 
memleketin kuvvetini almışız istihlâke sürüyoruz. Pe
ki bunu kim sürecek ve bu orduyu kim besliyecek?. 
Binaenaleyh bu memleketi işletmeli, altında altın ma
denleri yatan bu millet her hangi bir hayali hülya ile 
böyle boşu boşuna bırakılamaz. Bu kadar kuvvet 
sarf eden insanların mesaîsine karşı işlemeli ve milleti 
idare etmelidir ve beslemelidir illâ kökümüzden yı
kılıyoruz. Sorarsam size ağustosa kadar bu orduyu 
nasıl idare edeceksiniz, ağustosa kadar elimize geçe
cek olan ağnam nedir, ne kadardır?. Yine beş mil
yonu alınız ne eder?. Efendiler haydi 7,5 milyon lira 
olsun, bu yedi buçuk milyon lira ordunun dişini bile 
karıştırmaz. Peki kime ne vereceksiniz, geçen sene
den devrolan borçlar ne olacak?. Ağustosa kadar 
biz nereden, hangi varidatla para bulup ta bu orduyu 
idare edeceğiz? Bunu bu güne kadar biz görmemeli 
mı idik?. Memleketin kudretini ellerine vardiğimiz 
Hükümetin (çünkü biz burada kâğıtla, kalemle meş
gulüz) Heyeti Vekilemiz bunu görmemeli mi idi?. 
Ayrı, ayrı hasbıhal ettiğimiz zaman neden söylemiyor 
idik, neden varidat menbalarını işletmeğe, mütehas
sıs adamları getirmeğe, işleri bitirmek yoluna himmet
ler sarfolunmamış, benim anlamadığım nokta budur. 
Bendeniz diyeceğim, sakatlık buradadır. Bunu böyle 
ve Meclisi bu yanlış girinceye sürüklemek doğru de
ğildir. 300 kişilik bir heyet oturup ta müzakere et
mesi için ittihadı fikir hasıl etmesi güçtür. Melekler
den ibaret bir hükümet yapmak lâzımdır. Bu da 
kabil değildir. Geçenlerde hususiyle kabine usulü 
falan dediler. Efendiler, tarih bize gösterecektir. Siz 
her ne derseniz deyiniz, dünyada olan şeyler bizim 
için kâfi misaldir. Biz dünyanın tecrübe etmediği 
şeyleri nefsimizde tecrübe edecek zamanda değiliz. 
Onun için başka şeylerden sarfı nazar ediyorum. Yal
nız bir noktada söyliyeceğim; ihtisas sahiplerini top-
lıyalım ve bu Heyeti Vekileye inhisar yapmıyalım, 

ben bu fikirde değilim. Ama bulunmuş bulunmamış, 
ama yetmiş, behemahal mutahassıs adam getirmeli, 
liyakatli zevat getirmeli. Hükümetin devairi muh-
telifesini maadin, orman, nafia ilahir bunlar hepsi 
işler. Hangi birini sayayım efendim. Efendiler ge
çen sene nafiaya iki yüz bin lira verdiniz, dekovil iş
lemiş olsaydı ahalimizi ne kadar sevindirmiş olur idi
niz. Yapabildik mi, biz bir karış yapamayız. Bina
enaleyh, mutahassıs adamlar getirelim. Bu kabiliyet-
sizliğimizdendir. Böyle mücadele ile olmaz. Muta
hassıs adam arıyalım, ayıp değildir, ilmî bir devlet 
gibi yaşıyalım, bu iş yürümez sakattır ve bu bina yı
kılacaktır ve altında kalacak sizlersiniz, yani biziz, 
hepimiz. Binaenaleyh, 338 senesi için Büyük Millet 
Meclisinin şu vaziyeti çok ağırdır. Şu blanço ile 
önünde bulunduğu mesuliyet en ağırdır. Efendiler, 
dünyanın en ağır bir işini yapmak için bu Heyeti 
Aliyenin en fena bir vaziyette kalması ihtimali var
dır, gözümüzün önündedir. Binaenaleyh; çok ciddi
yetle bu işi düşünmeliyiz. Behemehal azamî bir ta
sarruf yapmak lâzımdır. Memlekete âcil para bul
malı ve masarif meselesinde behemehal azamî bir 
tasarruf teminine gitmelidir ve binaenaleyh şedit bir 
mürakabei maliyeye lüzum vardır ve memleketi çok 
işletecek adam bulacaksınız. îşte iki iştir, hepsi 
bunda hülâsa olur. Üçüncüsü, bu Meclisi çalıştırmak 
lâzımdır. 

Onun da en kısa yolu ehil adamlardan encümenler 
yapıp icra umurunda onları teşvik etmek: Bizim bir 
kişimizin kifayeti olmuyor. Üç, beş arkadaş iştirak 
edip beraber çalışsın, böyle idare edelim ve beheme
hal hariçten ihtisas sahibi adamlar getirmek lâzımdır. 
Efendiler, buz üzerine yazı yazıyorlar. Efendiler hiç 
bir kayıt yoktur. Maliye hesapmı yapıyor? Yoktur 
efendiler. Defter mi, efendiler yoktur. Bütçe hayalet 
üzerine murakkamdır, istatistik yoktur. Yani bunun 
ile bir kimseye tariz etmek istemiyorum. Müsbet 
Malumat üzerine fikir güçtür.. Bütün bunlar için 
başka şeyler lâzımdır. Memleketin bünyesini iktisadî 
bir şekle sokmalıyız. Orman, maadin idareleri, em
lâk idareleri ve memleketin muhtelif idareleri hep 
böyle olmalıdır. Müdiri umumînin eline verirsiniz ve 
suiistimali görüldüğünde mesul edilir ve berbat olur. 
Böyle devairi inhisar altında topla, bütün varidat fu
kara sırtından çıkmıştır. Memleketin vakti geçiyor; 
bir taraftan masraf oluyor. Paramız yoktur, Allahtan 
korkmak lâzımdır, bu vaziyet yürümez. Ticaret ve 
sanayi teşvik yüzü görmüyor, öldürülmeğe gidiyor. 
Müsaadenize atfen söylüyorum, ben bütün bu zih
niyetleri idraksizlikle müterafık buluyorum. Efendi-
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ler, ticaret teşvik edilir. Milletlerin hepsi müştereken 
menfaatlerini gözeten insanlardan ibarettir. Menafii 
müşterekei memleketi müdafaa etmek için bu hu
susta vaktiyle çalışmış olan adamların fikirlerine 
muhtaç oluruz. Ticaret ve sanayi erbabının heyetle
ri, odaları acaba Hükümet üzerinde müfit midir? Ti
caret ve sanayide zerre kadar alâkaları olmayan me
murların herhangi bir işte haizi karar olduğunu gör
mek hangi karanlıkta yürüdüğünü bize gösterir. Bu 
işler âdeta müşterek şirketler haline gelir ve o şirket
lerin meclisi umumîsi gibi idare eder. Menafii umu
miye üzerine doğrudan doğruya yürüyen ve onu gö
ren Hükümetin adamları idare eder. Binaenaleyh, 
para getirmeyen bilumum teşkilâtı devletimizin şekli, 
kamilen sakattır. Onları para getirecek şekle sok
mak lâzımdır. Varidatiyle masarıfatını kendisi yapsın. 
Başka bir şey üzerinde söz söylemiyeceğim. Ne çare 
düşünüyorsunuz derseniz yani para bulmak mesailin
de, encümenimizin mazbatasında vardır. Ne gibi vari
dat lâzımdır.? Burada iki kelime ile söylemek lâzım. 
Şunu söyliyeyim ki efendiler, masraf bütçemiz, çok 
kabili tenkis değildir. Ne suretle kabili tenkistir ve 
bunun hatası da bizdedir. Hatanın ek beri buradan 
başlamıştır. Fakat bir şey ki olmuştur, dönmez. Ge
çen sene bütçede o kadar ricalara nazaren veremiyece-
ğimiz^parayı verdiniz ve hatta Müdafai Milliye ve Er
kânı Harbiye Reisinin bizzat alâkasına nazaren veril-
miyecek paraları orduya verdiniz ve kabarttınız. Şim
di efendim, 120 milyona karşı 30 milyon varidatla ne 
verirsiniz? Zaten efendiler bir hükümet şekliyle bak
sanız. ağlarsınız. Rica ederim, efradı askeriyeye aca
ba beş para verilmiş midir? Sureti tediyeye bir kere 
bakınız,. aşağıdan yukarıya kadar nasıl bir silsile ta
kip ediyor. Usulü tediye bir takım zaruretlerdir. An
cak bize göre ifade olunur. Akla, mantığa, hakikate 
göre ifade olunmaz. Bize ait olan kanunîdir. Mah be-
mah alınzrMillete ait kanun yırtılır, atılır. Onun hük
mü yok. Onun için efendiler, m al i yata kuvvet vermek 
devrindeyiz. Mürakabei maliyeyi ordunun en hücra 
köşesine kadar sokacağız. Ezcümle maliye ayniyata 
kad?r elini sokacaktır. Geçen sene bunu yapacak idik, 
yapmadık, yapılmalıdır. Sonra ordudan icra olunacak 
tasarrufatın bazı imkânları vardır. Bendenizce bütçeyi 
yapanlar tatbik etmediği için fenalık oluyor. Bunların 
hepsi lâzım değildir. Bu Mecliste az çok kanaatlar 
bir noktada birleşiyor. Fazla teşkilâtçıyız, lüzumu ol
mayan teşkilât yapıyoruz ve hatta bundaki mantık
sızlığı de söyleyorum. îdarei askeriyede iki baş var
dır. Birbiriyle görüşmeden iş yaparlar. Bundan maksa
dım müahaze değildir. Erkânı Harbiyei Umumiye 

Riyaseti, Müdafaai Milliye Vekâleti. Bunlar ayrı ayrı 
teşkilât yapar, tahsisatı munzamma istenmez, bir 
biri içinde kaynar bir hesaptır. Âmir kimdir, memur 
kimdir? Buradaki suale hangisinin cevap vermesi lâ
zımdır. O yanaşmaz. Binaenaleyh, sakatlıklar vardır 
ve Müdafaai Milliye diye başımıza bir adam ve bir 
Harbiye nazın gelsin karşımıza. Bunları bırakıyorum 
efendim. îdarei askeriyenin başını birleştirin demiş 
idik. Yani masanfda tasarruf imkânı vardır. Yani maa-
şat ve cebhe zamaiminde ve sairede. tşte bunlar He
yeti Celilenize arzolunacaktır. Bir takım zevait var
dır. Meselâ Jandarma ve polisin tevhidi. Biz zengin bir 
millet değiliz. İşte efendiler, 1 800 polis kırk lira maaş
la ve bir Jandarma zabiti maaşiyle. tşte efendiler 70 
bin memurdan ibaret olan bir hükümet Yedi Milyon 
kişHik Anadoluda müstahsillerdan elbet çok. Onun 
için efendim idarei maliyenin kuvvetlendirilmesi. Ma
liye Vekâletine daha âli bir mevki verilmesi lâzımdır. 
Meclislerin mürakabei maliyesi mevcut değildir. En 
büyük masraf eden daire ki mecmuu varidatımızın 
bir buçuk mislini Müdafaai Milliye sarf etmektedir. 
Bunun nezdinde bütçesini tetkik etmiş, mütahassıs 
adamlardan mürekkep heyetin beraber bulundurularak 
büyük mübayaat meselelerinin ve parası peşin olarak 
düşünülmesi. Bunu bendeniz geçen sene de arzetmiş-
tim. Fakat ricalin tebeddülü, ezmanın tebeddülü ha
sebiyle ehemmiyetten sakıt oldu. Efendiler, Müdafaai 
Milliye bütçesinde Beş Milyon lira tasarruf kabildir. 
On milyon lira tasarrufda lâzımdır. Çünki tasavvur 
buyurun bu memlekette verebileceğimiz Elli Bin lira 
ile yiyecek içecek üzerine muamele yapan bir idare 
ki; bu parayı bulmak ve vermek kabil olsa, alınacak 
mevadın neler olacağı ve hangi ellerden alınırsa daha 
ucuza temin olunabileceği hususu tespit olunmalıdır. 
Halbuki bu idarenin başında yine tahavvül eden zevat 
bulunur. İhtisas sahibi bir adam bulunmaz. İstedik
leri zaman Maliye para vermez. Bu şekil ile idare 
sizi nereye götürür? Bendeniz işi uzatmaksızın 
varidatı artırmağa çare bulmaktan başka çare gör-
meyorum. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) (Devamla) — 
Efendiler, memleketimizde emniyeti siyasiye, emniye
ti maliye ve adliyeyi tesis edersek bu memlekette pa
ra çıkıverir, itibar uyanır. Bugün benim anladığım 
bu memleketin erbabı serveti olan adamlar parasını 
burada tutmıyor, hatta buradan naklediyor, tş yap
mıyor, tutmuyor, emniyeti yoktur. Bu emniyeti verme
li. Bu emniyet ne ile olur? Evvelâ şekli hükümete 
emniyetiniz olmaması. Biz nasıl bir hükümetiz. Bu 
günki halden sonra ne şekle inkılâp edeceğiz? Bugün 
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malum mudur, rica ederim, nereye doğru gidiyoruz? 
Binaenaleyh, şekli hükümetimiz üzerinde idame edil
mek istenilen meçhuliyetle evvelâ milletin emniyeti 
yoktur ve binaenaleyh, kimse parasını çıkaramaz ve 
hiç bir kimse sağlam bir mesaiye giremez. Memleketi
mizi harap eden bizim kararsızlığımızdır. Ne olaca
ğımızı bilmiyoruz, söylemiyoruz, düşünmüyoruz. 
Efendiler, şekli hükümette tebeddül yapmamak ve 
bu istikrara kemali sükûnet ve ciddiyetle yapışmak 
suretiyle kanaatinizi izhar ederseniz kanunlarınızla bu 
memlekette para emniyeti ortaya çıkacaktır. Gerçi ben 
biraz hülya söyler gibi söylüyorum. Fakat hakikat 
karşınızdadır. Sulh için gelecek adamlar ne olduğunu
zu, ne olacağınızı sual eder. Binaenaleyh, şüphesiz 
havaya atmaz parasını. Binaenaleyh, bu memlekette 
tarzı teşekkülümüzü kanunumuzla tesis ettiğimiz gün 
memleketimize hariçten para sokabiliriz. Emniyeti ma
liyemizi böyle idarei örfiye, tekâlifi milliyeler, fevkâl-
kanun şeyler devam ederse hiç bir vakit emniyeti ma
liye olamaz. Sermayedarı kaçırır. Sonra emniyeti ad
liye meselesiyle mehakim meselesini birleştirmeliyiz. 
Artık bir tek mahkeme lâzımdır, yetişir ve sulh için 
karşılarına çıktığımız vakitte hangi mehakim önünde 
hesap verecek? Binaenaleyh, mehakim ne şekilde 
olacak? Adliye Vekili bunu düşünüp şimdiye kadar 
vermeliydi; Biz sulha gittiğimiz zaman yalınız yarım 
yamalak başımızı çevirerek gidiyoruz. Böyle sulha gi
dilmez efendiler, çalışarak gidilir. Hakkını bilen adam
lar o hakkını her şeyde bilmelidir ve gözetmelidir, tş-
te bu gibi nokatı nazardan bendeniz diyorum ki vari
datı temin edecek kanunları, emniyeti temin edecek 
kanunları yaparsak memlekette yapmağa çalışırsak 
çok menfaat bulacağız. Başka noktalardan bu masra
fın tenkisine ait tedabir encümen mazbatasında mu
harrerdir. Bilâhare arz olunabilir. Esas mesele efendi
ler tarzı teşekkülümüzün sakatlığındadır. Her insaflı 
adam düşündükçe bulur ve bilâhare de bulunacaktır. 
Kendi kanatımca biz mesuliyetin erbabını bulmalıyız, 
bu yoktur. Üzerinizde mürtesemdir. Hiçbir kimse mesul 
yoktur ve bu tarzda kimse mesul değildir. Bendeniz bu 
şekilde Heyeti Vekileye tevcihi hitap etmeğe bakıyo
rum, hayret ediyorum, bulamıyorum. Maahaza yine 
kendileri muateptirler. Çünki onlar hukuku milliye-
yi daha yakinden tetkik ettiği halde önümüzde böyle 
bir bütçe ile gelmemeli idiler. Bu buhran malum idi. 
maksadım taaruz değildir, hakikati söylemektir. Bina
enaleyh, çareyi artık vicdanda bulmalıyız. Bütçe me-
vaddının açık müzakeresinde ilâveten arzedilecek cihat 
varsa söyliyeceğim. Mesele efendiler mürakabei mali
yeyi tesis, emniyeti siyasiye Maliye ve Adliyeyi mem

lekette temin, mutahassıs celbederek bu hükümeti ak
lı eren iyi adamların elinde işletmek, iyi adamların 
eliyle idare etmek ve Meclistede aklı eren arkadaşları 
ayırarak icra umuruna tavzif ve teşrik etmektedir. Baş
ka çare ben görmiyorum. Başka bilen varsa söylesin. 

MEHMET VEHBİ BEY (Maarif Vekili) (Karesi) 
— Bendeniz de geçen sene bütçe müzakeresinde gele
cek sene bu zamanda bütçe müzakere edileceğini 
söyledim ve şimdi yine söylüyorum ki bu gidişle gele
cek sene bu zamanda yine bütçe müzakeresini yapaca
ğız. Bunda yalnız Hükümet filân, falan mesul değil 
hepimiz mesulüz, elimizdeki teşkilâtı yapalım diyo
ruz. Bütün memleketin teşkilâtının, teşkilâtı idariyest 
ruhunun, teşkilâtı iktisadiye, maliyesinin ruhunun, nü
vesi nahiye şûralarının çıkmasına bağlıdır. Bu memle
kette neyi, hangi teşkilâtı yapacağız? Nahiye şûralarım 
kabul etmiyeceksek hangi idareyi kabul edecek isek 
onun yine temelini kuracağız. Binaenaleyh evvel 
emirde köylerden başlıyarak bu memlekete bir idare 
şekli vermek zarurîdir. Binaenaleyh, şunu arzetmek 
istiyorum ki hepimiz lâkayıt kalıyoruz. Netice geldiği 
zaman hepimiz telaşa düşüyoruz. Bendeniz de bu sene 
yine iddia ediyorum, bu yürüyüşle ve Hükümete avans 
vermek suretiyle, şunda Marta On Beş gün kadar kal
mıştır, avans vere vere gelecek sene bu zamanı bula
cağız. Halbuki bundan hem memleket zarar çekiyor, 
hem Hükümet vazifesini ifa edemiyor. Çünki elinde 
muayyen bir bütçesi olmadığı için acaba Meclis büt
çeyi böyle mi kabul edecek? Binaenaleyh, mütereddit 
bir surette sendeleyerek bunlar daima sendeleyerek 
yürür. 

HAFIZ AHMET BEY (Trabzon) — Bunları bu
rada söylemeğe hacet yoktur. Alenî celsede söyler
siniz. 

MEHMET VEHBİ BEY (Devamla) — Bir takrir 
ver de hakkı kelâmı refet. Binaenaleyh bendeniz her 
şeyden evvel bu emri vaki halinde bulunan 337 büt
çesini, ki sal muhasebesidir. İstediğimiz zaman göre
biliriz. Meclis istediği zaman bunu murakabe ede
bilir. Çünkü sal muhasebesidir, başka bir şey yok
tur, sarf edilmiştir. İstediğimiz zaman bunun tetki-
katını yapabiliriz. Şu halde bunu hiç müzakere etmi-
yelim. Şimdi asıl şey 338 senesi bütçesi için burada 
esasat kabul etmek, şubattan evvel bunları tespit et
mek, bunun için evvelce bir çok çareler düşünüldü. 
Kadrolarda tenzilât, bilmem maaşattan tenzilât, yeni 
vergiler ve Müdafaai Milliye bütçesinde tenkihat. 
Bendenizin arzetmek istediğim nokta; hafi celsede 
yapılan hatiyat, yapılan sarfiyatı tenkit etmekle va
kit geçirmiyelim. Bu suretle zıyaa, uğrıyacak vakit' 
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lere yazıktır. 37 bütçesi ile uğraşmayıp, 338 büt
çesini tespit etmeli ve ona istikamet vermelidir. Ve 
illâ gelecek sene de böyle olacaktır. (Öyle, öyle ses
leri) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaş
lar, bazı ufak izahat arzedersem meselenin fecaat ve 
ehmiyetine rağmen meseleyi teşrih ve mütalaasını 
teshil etmiş olacağım, kanaatindeyim. Mazbatamız 
zaten hepinizce ayrı, ayrı okunduğundan tekrar et
miyorum. Ancak sırf hafi celsede mevzubahis ol
ması caiz olan iki, üç noktada duracağım. 

Birincisi, 337 senesi müvazenei umumiye lâyiha
sına zeyil olarak tabi ve tevzi edilen matbu cetvel 
vardır. O cetvelin bu münasebetle de Meclisin sırf 
hafi celsesine ait olduğunun ve harice asla çıkarılma
masının lüzumu ehemmiyetini arz ve rica ederim ve 
ondaki maksadımız da sırf hesabatı maliyemizin ne 
vaziyette olduğunu göstermektir. Yoksa orada gös
terilen rakamlar, adetler ve tahakkukat; hakikati 
ifade eden ve onlara tercüman olan erkan değildir. 
O cetvel hayli tenkit ve münakaşa götürür bir cetvel
dir. Ondan çıkardığımız netayiç bunlardır. Bunlarla 
maksadımız hiç kimseyi tenkit etmek değil, ancak 
bazı hususatı tavzih etmek ve huzuru âlinizde bir 
defa daha tekrar etmektir ki şu veya bu dairenin 
kadrosuna ve daha diğer hususatına ait bir mütalaa 
mevzubahis olduğu vakit işi ehemmiyetsiz görerek 
beş dakika zarfında karar almak ve işi ıslâh ve ten
sik etmek için neticede bekliyeceğimiz semere ve ne
tayiç daima böyle olacaktır. Her ne vakit nazargâht 
âlilerine gerek Devletin umuru esasatına ve gerek hu
susatı sairesine ait bir mesele gelince, şu iki senelik 
acı tecrübeleri görelim ve kendimizi bilhassa tenkide 
alışarak sâyimizi, tanzim edelim ve badema bu gibi 
mesaili esasiyede istical etmiyelim. Bu bütçemizin 
ademi tevazünü, hastalığı müzmin ve Devletle bera
ber hemen tev'emdir diyebilirim. Fakat bilhassa 
son senelerde daha müthiş bir vaziyet aldı. Bunu ne
ye atfediyoruz ve çaresini nerede buluyoruz? Celsei 
hafiyede arzetmek istediğim noktanın birisi, budur 
ve bunu da memlekette mevcut olan evrakı nadiye 
ve ajiyo meselesi ne haldedir ve ne farktadır?. Mem
leketimizde çok para var mıdır?. Yani ikide birde 
sermayemiz mevzubahis olduğu bir zamanda haki
katen memleketimizde bu yolda işler yapacak adam
lar çok, fakat cebir ve kahırla bir şey yapılamaz ya; 
faraza, cebir ve kahırla çıkarılacağını kabul etsek 
bile çıkacak sermaye nedir? Ve vasıtai mübadele ne
dir? Üçüncüsü de mazbatamızın birinci fıkrasını teş
kil eden 338 senei maliyesine ait maruzatımızla onun 

müzakeresini de bu bütçe ile beraber bitirilmesinin 
temennasıdır. Şimdi birinci ciheti arzedeyim: Birin
ci cihet, bizim memleketimizin kurtuluşundan bir 
müddet sonra hadis olan gâh iyi ve gâh fena inkilâ-
batı ve tekallübatı tetkik edersek görürüz ki esasat 
ve siyasiyat iktisadî olduğu halde daima idari ve si
yasî şekilde tecelli etmiş sahası müşküllerin tashihi: 
ile uğraşılmış ve zannalunmuş ki Hükümetin şu veya 
bu şekil alması ile iş idare olunur, şu ve bu adamın 
gidip gelmesiyle hastalığa çare bulunur diye idarî ve 
iktisadî sahada tecelli etmiş, içtimaî ve iktisadı saha
da sakit kalmıştır Esas maraz bundan ibarettir. En 
son tecelli ederek gerek milletimize ve gerek onun 
namına izafetle Meclisimize bütün dünyada şanü şe
ref getiren bu inkilâpta dahi iki seneden beri yalnız 
uğraşmadığımız bir tek mesele vardır ki, esasatı ik
tisadiye ve maliyemizin müzakeresidir ve işte bu gün 
bütçemizi tevzin maksut değil fena halde buluyor
sak müvazenet olmıyabilir, muvazene doğru olabilir. 
Fakat müvazenete gitmek ihtimali mevcut olurdu. 
Bu gün bu halin devamı müvazenete doğru değil, if
lasa doğru bitmektir. îşte bu kadar fena düşündüren 
ve bunu düşünmek için hepimizin el birliğile geç 
kalmamız ve bizden evvel idare başında bulunanların 
bize haber vermek için de daha ziyade geç kalma
sıdır. 

İSMET BEY (Çorum) Maksada, maksada. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Sırf mak
sadım bunu teşrihten ibarettir. Meselâ ithalât ve 
ihracat cetvelimize baktığımız zaman görürüz ki ih
racatımızın maatteessüf burada takdim olunan cetvel
de cinsleri üzerinde duramadık. Onları tespit etmek 
lâzım gelse idi görecektik ki mevaddı hayvaniye. 
(Kimse kalmadı sesleri) Ve afyon belli başlı ihracatı 
teşkil ediyor. Asıl nazarı itibare alınacak sanayi ma
atteessüf inkişaf etmek şöyle dursun geri kalmış 
bir surette duruyor. Devletin siyaseti maliyesini 
ne kadar ıslah edersek edelim, vergiferkruzî ne kadar 
haddi makule getirirsek getirelim, nihayet bu parayı 
tanzim edecek, parayı verecek halkın eline para geç
mek lâzımdır. Halbuki gelecek sene için ithalât me
selesi daha mühimdir. Geçen senelerden daha mühim
dir. Çünkü Afyon diyarı maatteessüf elimize gelmiş 
değildir. Tütün o da başka bir faciadır. Yeni sene için 
her halde büyük ümitler besleyemeyecegimiz bir ta
kım mevaddı iptidaiyedir. Mevaddı hayvaniye de, 
maatteessüf bu cihet üzerinde itina edilmemesi sebe
biyle, felâkete uğramıştır. Binaenaleyh bugün istik
lâli milti ve siyasimizi müdafaa ederken müdafaa es-
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babımız olan ordumuzu, Meclisimizi, mevcudiyeti
mizi idame etmek için müz&keratımızın ekserisini her 
şeye tercihan esasatı iktisadiyem'ize hasretmek ve si
yaseti maliyemizin tayin etmek lüzum ve vücubunu 
katî arz ediyoruz. Fakat bu bapta umumî lâflarla 
sözler kaybolacak müspet bir netayice iktiran etmesi 
gayrimümkün bulunacağından fıkra, fıkra müzakere 
edilmesini rica ediyoruz. Onun için esasat olarak bi
rinci derecede mazbatamızda mevcut fıkaratımızın ve 
bilâhare azayı muhtereme tarafından ilâve edilecek 
fıkra, fıkra müzakere edilmesi' daha tenvir ve tavzih 
edecek ve bizi daha ziyade hakikata isal edeceği zan-
nındayız. Birinci teklifim budur. 

ikinci : 1338 senesi meselesi ki o da bir çok arka
daşlar ve hatipler tarafından söylenen sözlerle taay
yün etti. Muntazam bir zamanda bir bütçe gelebil
mek için her halde 338 senesi bütçesine daha ziyade 
ehemmiyetle sarılmamız lâzım geliyor. 338 bütçesinin 
varidat ve mesarifatı adetleri ve fusulün şahsiyeti 
esas kabul edilerek bazı kuyut ve şurutu ile yani Ma
liye Vekili tarafından kısmen hulâsa edilen ve kıs
men de bizim tarafımızdan ilâve edilecek olan ayrı 
bir kanun şeklinde Heyeti Umumiyeye takdim edile
cek olan bir kanunla 338 bütçesinin de kabulünü rica 
ediyoruz. O kanun müzakeresini bu kanunla beraber 
yapılmasını rica ederim. Üçüncüsü, muamelâtı nak
diye meselesidir, onu da maatteessüf bütün rica ve 
istirhamlarımıza rağmen azayı kiramın çoğunun umu
ru maliye ve iktisadiye ile meşgul olmak istemediğin
den pek kısa keseceğim. Pek ehemmiyetli ve oldukça 
bunun üzerinde sırf Heyeti Celileîerine'arz etmek için 
uğramış bulunduğumu meseleyi iki kelime ile kese
ceğim. Tekrar ihtimal oraya gelmek zaruretinde bu
lunacağız. 

1334 bütçesi İstanbul Meclisi Mebusanında tetkik 
olunurken verilen hesabatta muamelâtı nakdiye mese
lesiyle de ayrıca uğraşılmış ve o vakit tespit edilmiş 
âdetlerle taayyün etmiştir ki 138 milyon tabedilmiş 
olan evrakı nakdiyetfen, bir çok esbap tahtı tesirin
de, Memaliki Osmaniye dahilinde yalnız (90) milyon 
kalmıştır ve bu âdetler doğrudur, hayalî istatistikler 
değildir. Çünkü bankalarla çekilen ve sonra daha 
bir çok muamelâtı nakdiye ile gasp olan altı aylık 
biletlerin farkı fiyatiyle saklananlar gürelce hesap 
edilmiş, memleket dahilinde (90) milyonluk evrakı 
nakdiye olduğu anlaşılmış. Halbuki bugün burada 
memaliki meşgulemiz ve Suriye'nin büyük bir kısmı 
da dahildir ve buna mukabil de oldukça kuvvetli al
tın kaça'kçılığı yapılmıştır. O halde harbi umumîden 

mukaddema memaliki Osman i yede tahminen ve fa
kat kuvvetli bir tahmin ile (50) milyon altın hesap 
edilirken 1334 senesinde (25) milyon ilâ (30) milyon 
arasinda tahavvul ediyordu. Burada da bir noktayı 
tashih edeyim ki bu altının mühim bir kısmı Suriye'
de bulunuyor. Şu halde gerek altının gerek evrakı nak-
diyenin mühim kısmının bulunduğu azayı memle
ketten mehcur bulunuyoruz. Gerek bunun ve gerek 
ithalât ve ihracat arasındaki ademi tevazünü dahili 
hesap ederken burada tekrar teşrihi belki de baisi ihti
lâl olacak hesabattan sarfı nazarla (47) milyon azamî 
olarak evrakı nakdiye kabul etmek zaruretinde bulu
nuyoruz. (Gürültüler) Bununla da bizimkiler bazı 
muamelâtı hesabiyede tahmindir. Bunu daha ziyade 
tashih edecek hesabatla gelecek arkadaşlarımızı bu
rada dinleyip zehabımızı biz de tashrh edeceğiz, bu
nunla nazarı dikkati âlinizi celbetmek istiyorum. 
Eğer bir an evvel ithalât ve ihracat meselesiyle işti
gal edilmezse ve ithalât ve ihracatın heyeti umumi-
yesine yine bu memleketin heyeti umumiyesi ki sırası 
geldikçe şekillerini arz ve vazıülyet bulunmazsa bu 
memlekette sahai iktisadiyatta bu gidişle maalesef 
şimdiden na kadar acı olursa olsun söyleyeyim ki mü-
tenebbih olalım. Gelecek, ancak bir esareti iktisadi
yedir. Onun için ithalât ve ihracat meselesi hakkın
daki noktai nazarımı, mütalâamızı söyleyeceğiz, rica 
edeceğiz. Fakat doğrudan doğruya İktisat Encümeni
ne taallûk eden bir keyfiyet olduğundan evvel emir
de İktisat Encümeninin de bu baptaki noktai nazarını 
tasrih etmesi ve ayrıca bunu da müzakere etmesini 
İstirham edeceğim. Bu maruzatım üç maddede hulâ
sa edilebilir. Maruzatım tensip buyurulur da reye 
konulursa o suretle müzakeresine bakılmasını ve on
dan sonra celsei aleniyeye geçilmesini rica ederim. 

REİS — Efendim vükubulan teklif kararı katiye 
iktiran edecek bir teklif değildir. Tensip edildiği tak
dirde bir lâyihai kanuniye tanzim edecekler. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Sekli mü
zakere hakkında encümen namına üç esas teklif et
tim. Birisi mazbatai umumiye fıkralarının birer, birer 
müzakeresi; ikincisi zeylin hafi kalması; üçüncüsü 
yine hafi celsede ithalât ve ihracat meselesinin müza
keresi ve 38 bütçesi esasatının mazbatada istirham 
ettiğimiz bazı kuyut ve şurut dahilinde müzakeresi 
kabul edilecekse ona dair muvazenei maliyeye takdim 
etmekliğimizdir. 

REİS — Bu teklifatınızın celsei aleniyede mi mü
zakeresini istiyorsunuz, yoksa celsei hafiyede mi? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Heyeti 
Umumiye bu usulü müzakereyi esas kabul ederse ona 
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göre müspet ve muayyen yolda gidebileceğimize ka-
ani bulunuyorum. Onu rica ediyorum. Bunun maa
dası tabiî celsei aleniyeye aittir. Teklifim usulü mü
zakeredir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbata muharriri tanzim ettikleri 
bütçedeki rakamların sıhhatine ve ademi sıhhatine, 
tevazün esaslarına, tedabirine ve encümenin bu hu
sustaki noktai nazarına varidattaki rakamların derecei 
sıhhatine ve hakiki varidatın ne olduğuna ve kadro 
ve devair tertip]erindeki açık ve fazlalıklarına ve ta
sarruf atın miktarın dair hiç izahat vermediler. Rica 
ederhn varidatın hakiki bir surette gösterilmesini ve 
hakiki açığın bilhassa açıkça söylenmesinin celsei 
hafiyede olması lâzımdır. 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Heyeti Ali-
yeniz halktan gizli olması taraftan ise buraya gelir 
izahat veririm. 

İSMET BEY (Çorum) — Rica ederim, biz celsei 
hafiye kararını vaziyeti maliyenin teşrihine hasrettik. 
Şu halde varidatımız şudur dersek (35) milyon hakiki 
açığımız (40) milyondur dersek, efendiler bunun için 
hiç bir çare bulamazsa Meclis halledebilir. 

TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Bendeniz 
zannediyorum ki Maliye Vekili arkadaşımızın celsei 
hafiye talep etmekteki maksadı esasatı maliyemizde-
ki curuhu, vaziyeti maliyemizi izah etmek ve buna 
ait celsei aleniyede zuhur edecek münakaşat ve teşev-
vüşatın önünü almak için şimdiden bazı esasatı bir 
nevi kardeşçe hasbi hal tahtında tespit etmek için 
celsei hafiye istemişti. Yoksa hakiki bütçemiz olduğu 
gibi doğrudan doğruya nasıl kf tab'edilmiş ve eyadii 
adaya geçmiştir ve ona dair bulduğumuz halktan de
ğil bütün dünyadan gizli tutmaklığımız icabeder. Yok
sa bütçesi gizli olan bu memleket, bir Hükümet ve 
devlet ve millet idaresi değil, bilmem ona bir isim 
veremem. (Doğru sesleri) 

Mahaza eğer hususi müzakere emrederseniz, is
met Beyefendinin sordukları sualleri şimdiden arz ve 
izaha mecburum. Arzu ederseniz emrinize müheyya
yım, 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Efendiler; 
bütçe müzakeresi, buhranı malî meselesidir. Bunu 
düşmana ihsas ettirmek doğru değildir. Siz buhranı 
maliye ve bütçe açığının ne suretle kapatılacağına bir 
karar verin. Fakat bugün buhranı malî meselesi mev
zubahistir. Evvelâ açığınızı hafi celsede hallediniz, 
evvelâ kapatınız. Ondan sonra alenîye çıkarınız. Ağ
yara bunu çaktırmayınız. Efendiler içimiz kan ağlı
yor. 

BÎR MEBUS — O halde bu bütçe meselesi değil
dir. Bu, buhranı malîmizin çaresini bulmak meselesi
dir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun, o halde müzakeremizin teshili için ve söz
lerimizin kaybolmaması için yine burada mazbatada 
mevzuubahis olan fıkraları birer birer müzakere et
mek esasını kabul edelim. Orada dahi ona ait muta-
faatımızı yazılı bir surette arz ettik. Tekrar betekrar 
iza'hiyle mucip salâh olacağına kanaat edemiyorum. 

Her birine ait uzun maruzatım vardır. Her mese
le hakkında ayrı, ayrı maruzatta bulunacağım. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Saat ikide müza
kereye başlayıp da bu vakte kadar dört saat içerisin
de ne söylenebilir. İlk önce devamınızı tespit ediniz. 
Ne vakit geleceksiniz ve ne vakit başlayacaksınız ve 
hem ayıp oluyor, günah oluyor. 

SALÂHATTÎN BEY (Mersin) — Bütçe müza
keresinde tahsisi lâzım gelen veyahut buhranı malî 
meselesi hakkındaki encümen mazbatasında tahsisi 
lâzım gelen gün için müsaade buyurun Heyeti Âliye-
lerinin reyine müracaat edelim.'Bir iki gün vaz' bu
yurun veyahut öğleyin müsaade edilmek üzere sabah 
akşam çalışalım. Daha güzel olur. Çünkü mevcudi
yetimiz meselesidir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — İsmet Bey
efendinin arz ettiği meseleyi şimdi teşrih ederim. Fa
kat temin ederim ki lâakal üç saat sürecektir. Onun 
için Salâhattin Beyin mütalaası nazarı itibara alına
rak karar verilirse daha iyi olur. Burada bütçe mese
lesini yarım saatte teşrih edebilmek imkânı yoktur. 

HAKKI HÂMİT BEY (Sinop) — Bendeniz Tev-
fik Rüştü Beyefendinin bazı beyanatı üzerine celsei 
Hafiyenin maksadı akdına mübayin olduğuna kani 
oldum. Beyanatının doğru olmadığını arz etmek iste
miyorum. Celsei hafiyeyi biz hakikaten bütçeyi ve 
vaziyetimizi düşmanların dillerine dolamış olduğu bu 
iflâsı malîyi düşmanlarımıza hissettirmemek için ak
dettik ve buyurdukları gibi karşılık olmak üzere gös
termek istemediğimiz şeyler söylenecek ve tadat edi
lecek ki bunların celsei aleniyede kabul edilmemek 
imkânı vardır. Binaenaleyh bunları celsei aleniyede* 
koymak ve Meclisi Âlinizi emri vaki karşısında bulun
durmak ve bundan sonra ikinci bir celsei hafiye ak
detmek gibi elîm bir vaziyete düşmekle neticelene
cektir. Bugün millete karşı ne mal olduğumuzu anlat
mak için bendeniz mebdeinden müntehasma kadar 
celsei aleniyede olmasını isterdim. Fakat maatteessüf 
millet bizi, biz de milleti pekâlâ biliyoruz. Yalnız düş
man bizi bilmesin, maksat budur. Ounn için bu açığı 
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kapatmak için ne gibi varidat düşünmüşler, bilhassa 
bunu celsei hafiyede zikretmemeîi ki Meclis kabul et
mediği takdirde bunlara karşı bir şey düşünmek lâ
zım gelecek. Eğer celsei aleniyece bunu düşünmeyip 
koyverip reddederse halimiz ne olacaktır? Düşman 
bütün şiddetiyle beklediği bir şeyi Meclis alenî bir 

celsede düşmana bir senet alarak vermiş olacaktır ki 
düşmanın kuvvei maneviyesini artırmaktan başka bir 
çaresi olmayacaktır. 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Celsei hafi
yede olmasını encümen kabul ediyor. Yalnız zama
nın müsait olabilmesi için ve arkadaşların muntaza
man gelmeleri için içtima saatinin tayinini rica ede
rim. Müsaade buyurursanız her gün devam edelim. 

REİS — Efendim celsei aleniyeye geçilmesi için 
bir takrir var. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bazı arkadaşları
mızın sözü vardır. Celsei aleniyede söz söylemek için 
kendilerine hak vermiş oluyoruz. Söz istiyoruz. Mü
zakerenin kifayetine karar verilirse celsei hafiyede 
söylenmesi icabeden şeyleri celsei aleniyede söyleriz. 
Celsei hafiyeye ihtiyaç vardır. Sözümüzü söyledikten 
sonra celsei hafiyeyi kapatınız. Sonra celsei hafiyede 
söylenecek sözleri celsei aleniyede söylemeye mecbur 
oluruz. Sonra bizi müzakere kâfi deyip de sözümüzü 
söylemekten menetmeyiniz. 

REİS — Efendim bir ta'krir vardır, onu reye koy
maya mecburum. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bunu arz edi
yorum. Yarın söz alır çıkar ve celsei hafiyede söyli-
yeceğim sözleri celsei aleniyede söylerim. 

REİS — Bendeniz bunu halledemem. Heyeti Âli-
yenizin vereceği kararla okır. Efendim esasen encü

men de üç teklifte bulunuyor. 38 bütçesinin bu bütçe 
ile müzakeresi, sonra ayrı ayrı müzakeresi, ve bunun 
da teshilen halledilmesi için ve sırf bu meselenin tet
kiki için her halde bir kaç gün bütçeye tahsis etmek 
lâzım geleceiktir. Hatta Salâhattin Beyefendi sabah 
akşam devam etmek şartiyle teklif ediyorlar. Binaen
aleyh şu takrir şimdilik şu izahattan sonra okunma
sını tehir ediyorum. 

_ YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bendenizin maru
zattan maksadım yarın mazur görülmek'liğim içindir. 

REİS — Meşrudur, anlıyorum, celsei hafiye de
vam edecek. Şimdi cumartesi, pazartesi, perşembe 

günlerini bütçeye tahsis edelim ve bu günlerde sabah 
ve akşam iki celse yapalım. Fakat ekseriyet yapabi
lir miyiz bilmem. (Yapacağız ve yoklama yapılsın sa-
daları) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Açığı kapat
maya ve harbe devam etmeye ve bu kabiliyeti göster
meğe azmeden bir milletin heyeti sabahleyin içtimaa 
gelmekten istinkâf etmemeli ve etmez. Bendeniz bu
nun reye vazını rica ederim. (Reye sadalan) 

REİS — Şimdi efendim cumartesi, pazartesi ve 
perşembe günleri sabah saat dokuzda açılıp on ikide 
tatil edilmek ve bir buçuk saat sonra açılıp saat 1,5 ' 
tan akşama kadar müzakere icrasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın (Kabul sadalan) Kabul edilmiştir. 
Pazartesi günü saat dokuzda içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — İsmet Beye
fendinin suallerine pazartesi günü cevap arzeder ve 
arzularını tatmin ederim. 
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