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YİRMİ ALTINCI İNİKAT 

13 Nisan 1338 Perşembe 

BİRİNCİ UELSE 

Açılma Saati : 1,50 

REİS : Reisi Sani Rauf Beyefendi, 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

ıRfîİS — Efendim ekseriyet göremiyoruz. Celseyi 
küşaıt etmezden esviveî yoklama yapacağız. 

<YioMaima yapıMt.) 

Efendim celseyi hafi olarak kuşat ediyorum. 
Zaptı sabık okunacak. 

1. — ZAPTİ SABİK HÜLASASI 

YİRMİ BEŞİNCİ İNİKAT 

12 Nisan 1338 Çarşamba 

BİRİNCİ CELSE 

Reisi sâroi Rauf Beyefendinin tahtı riyasetlerin
de biliraikat zaptı sabık hulâsası 'kıraat ve aynen kabul 
olundu. Bilahara Maliye hakkındaki müzakereye de
vam olunarak teneffüs için celse tatil edildi. 

İKİNCİ CELSE 
Rauf lkiy©fendi<riln, 'tahtı ruyasetferinde bJİinilkat 

Maliye Vekili Hasan Beyin varidata mütaallSk 'leVa-
yihli kanüniyenîn Müvazenei Maliye Encümeninde 

tetkikinden sonra muvakkaten tatbiki için Hüküme
te müsaade itasına dair beyanatı üzerine müzakereye 
devam olunarak maibadi Perşem'be günkü içtimaa te
hir edillip celseye nihayet verildi. 

Kâtip Kâtib 
Van Kayseri 

Mahmut Sait Atıf 
Reisi Sarti 

Hüseyin Rauf 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul olundu. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Vaziyeti maliye hakkında müzakerat. 
REİS — Efendim dün mıesaüli maliye hakkındaki 

görüşmelere devam edilmesine ıkarar vermiştiniz. 
Devam edüyoruz, Söz Emir Paşa Hazretîeninin. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Efendim; bendeniz öyle 
düşünüyorum ki ötadeniberi bu meşale hakkında rüfe-< 
kayı kiram epeyce söylemişlerdir ve mesele de tenev
vür etmiştir. Mesefenlin ehemmiyet, azameti ve f evka-
ladeîiği de 'anüaşılmiştır. Bendenıizce şimdi yelkdıiğsrıi-
mizii tenkit etmek ve yekdıiğenimlizi şikâyetle vaiküfc 
geçirmektense Heyetli Aüiyenizce bir heyetsin teşktti 
ile ıbu rodsele üzerinde düşürumek suretiyle tespit etliği 
şekli heryoti muhteremeye sevketmesini teklif ediyo
rum. Bu meseleyi kısa kepiyorum. Yekdiğeri-nıizi şi
kâyetle ve yekdiğerimlizi tenkit ile '-vakte geçirmıek 
tense meselenin ehemmiyet ve azametine biinasıı He
yetli CeliSeniz bir heyet intihap eder. Bu meseleyi dü
şünürler. Yapacakları projeyi de Heyeti Aliyenize sev-

kederler. Buna göne bir karar ittihaz edersiniz. Ben
deniz bunu teklif ediyorum. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bendenizin kana
atime göre en hayati bir mesele karşısındayız. En alâ
kadar bir ağız, en acı bir hakikati kulaManmız di
binde bağırdı ve haykırdı. O şada bize şu hakikati 
ilân ve iblâğ ediyordu: Buhranı malî, Kabul ede
lim ki bu bir hakikattir. İirJiratf edeiiim k!i buhran şa
hikasının kenarındayız. Efendiler düşmanların intizar 
ettiği akibet maazallah :bu akibettlir. Yıpratma gaye
siyle bu takip olunuyor. Arkadaşlarımdan bazıları me
seleyi bir Heyelti Vekiîe ve Hükümet meselesi sekilin
de tasvir ve tespit etmek istediler. Bendeniz bu nokitai 
nazara kani değilim. Başka yerde aramağa mahal 
yoktur. Hata ve sevap her ne suret varit ise sırf bu 
Meclisi Âlliye 'aittir. Bendenizden evvel söz söyliyen, 
arkadaşlarım her şeyi söylediler diye bendeniz kana-
atımda imsak etmiyeceğim. Yalnız söylemek için 

244 — 



î : 26 13 . 4 . 1338 C : 1 

imüsaadeniizli istirham edeceğim. İki vazife karşısın- I 
daytz. 'Biırt buhran, neden mütevellittir? Bunu meyda- I 
na ç«k!aırımıa'k ve o söbelbin izaleskı'i temin efcmelc; di-
gjeıti halkı fencide ötmüyecek ve bugünden fazla bar I 
altıma sokmayacalk menalbîi varidatı aramak. Buhra- I 
nm e&batbı zuhurunu, tevellüdünü tetkik edecek olur- I 
sak zannederim ki hal ve kanaatin tahaMvülünıü bulu- I 
ruz. Hal ve kanaatin .taihavvü'îüdür 'kii 'buhranı tevlit 
etmiştir, Hİklmeti vücudumuzu istilzam eden kan'aa- I 
tin mıukltazıyatına teivfikı hareket et'mıefdiğlimizden do I 
layı buhran mutaJhafddiistür. Bir cihanı kin ve huşuma- I 
itin önlüne varlığımızı, hayatımızı, istiklâlimizi msüda- I 
faa etmek, harimi is'tükametlmiize kadar güren ebedî 
ezelî düşimıartiarımızı 'koğmıalk Sç'im dimlediğirriiz zaman 
zannederim belki elimizdeki değneğe, cebimizdeki j 
paraya i'stimat ediyorduik. Bütün sermayemiz sermayei 
fahru mülbahatımız azmu imanımız, ser-veti zayimiz I 
kıivtveti b'azumiUz idi. Bu sermaye ile bu kuvvet ile i 
cihanı kin ve husumetin önüne dikilen bir vairihk ne 
olabilirdi? Şüphe yoktur 'ki bir müdafaa varlığı, bör 
istiklâl varlığı olabilirdi. Fakat eferidi'îer maatteessüf 
bu (kanaatimin eseri ve izi üzerinde yürüyemedik. Bu 
kana'atın 'hududu Vüsati iıstelklere dar geldi. Daha ge
niş bir şahla üzerimde bizi yürüttüler. Hedefimize o 
radkjtadan gittik. Bir müdafaa bir dsltiklâl hayatından 
bir saitanat hayatına geçtik. I 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Bizim müsa-
mahımız ile... 

YUSUF ZtYA BEY (Devamla) — Saltanat kur
mak hevesiyle her gün yeni yeni teşkilât yaptık. Ye
ni yeni masalar kurdur. Yenide** yeniye ibzal ve is
raf ettik. O köhne varlık düşüncesi, saf ve temiz ka- j 
naatımız etrafına kalın bir sis tabakası çekti. Hergün 
bizi o noktaya çekti. Fakat uzaktan pek derin bir 
nazarla bütün ahval ve harekâtımızı tetkik eden düş
manlarımız bizde doğan bu yeni hevese, bu yeni ar
zuya bigâne kalmadılar. Gladıston mektebinin şakirt
leri derhal bunu hissettiler. Derhal buna intikâl etti
ler Açıp kapamak, "kuvvetleri kudretleri dahilinde olan 
bir kapıyı derhal açtılar. Her gün üzerimize müstehlik 
ordularını, saltanat düşüncesini şevkettiler. Efendiler 
gariptir ki her gelen ve fakat daha doğrusu her ge
tirilen bu fakir ağuşumuzda yer buldu. Memuriyetimi
zin çok fevkında ruyu kabul gördü. Gelenleri mem
nun etmek namına her gün yeni yeni teşkilât yeni 
yeni memuriyetler ihdas ettik. Fakat bir kere" düşünme
dik ki o kapıyı açmak, açmamak, o gelenleri geçirip 
geçirmemek düşmanlarımızın yedi ihtiyarında iken ne- j 
den o kapıları açtık, iğmazı aynettik? Düşmanlarımı- | 

I za gaflet isnat edemezdik. Çünkü düşmanlarımız gafil 
I deyil idi. Muayyen müspet bir programları vardı. 

Bizi gaflet içinde o programlarına doğru sürüklüyor
lardı. Ve nasıl ki sürüklediler. Bu neticeyi tevlit et-

I tiler. Bir Aralık (Ceradı münteşire) diye bağırdım. 
I İstihfaf ve istihza edildim. Fakat bilmem ki zaman 
I bana mı hak verdi, yoksa beni istihfaf edenlere mi? 
J îşte o ceradı münteşiredir ki hazaini mevcudimizi ke-
I mirdi. Bizi kurak bir vadide bıraktı. Efendiler ge-
I lenler bizim kardeşlerimiz, bizim yoldaşlarımızdı bu 

gayrı kabili inkârdı. Fakat Allah kardeşi, kardeş ke-
I sesini ayrı yaratmış. Biraz sabredin demek lüzum ve 
I zarureti karşısında idik. Çünkü onların varlığını, on

ların hayatını, maişetini düşünmezden evvel bir mil-
j letin varlığını ve hayatını düşünmek mecburiyetinde. 
I idik. (Ayağını yorganına göre uzat) diye atalarımız 

bu sözü uluorta bir söz olarak deyil pek güzel söyle
mişlerdir. Biraz önde düşünmek için söylemişlerdir. 
Fakat itiraf edelim. Biz yorganımızdan deyil hatta 
karyolamızdan da fazla ayağımızı uzatık. Hal ve ka
naatin tebdil ettiği bu noktadadır. Hal ve kanaatin 
tebeddülü asarını bedaheten görmek isterseniz 1336 se
nesi Eylül devairini hatırlayınız. Hangi bir daireyi 
açsaydınız iki üç masadan ibaret iki üç arkadaşın 
idare ettiğine şahit olurdunuz. Bugün gidiniz aynı 

I dairenin kapısını açınız. İçerisine girmeyince sayamaz
sınız. Bilmem o günü mü Devlet makinesi iyi ted
vir ediliyordu, yoksa bugün mü? Zannedersem o gün 

j iyi dönüyordu. Çünkü o günkü azmi iman döndürü
yordu. Halbuki bugün makineyi ücret çeviriyor. Üc
retle hareket eden kollar çabuk yorulur. Fakat azmu 
imanla hareket eden kollar yorulmak bilmez. İşte 

j efendiler buhranı tevlit eden maceranın mebdeini, 
sebebini teşkil edenin birincisi budur. Buhran bu 
sebeple birinci derecede baş gösterdi. Fakat unutma
yalım ki her yeni gün yeni yeni teşkilâtlarla karşı
laştığımız zaman itiraf edelim ki hepimiz sükût et
tik. O sükûtten terekküp etmiş, o sükütten teces-
süm etmiş bir buhranla bugün karşılaştık. Vakit na-
kittir, derler. Fakat itiraf edelim ki ne vaktin ne nak
din kıymetini bilmeyerek sıfırulyed kaldık. Yine iti-

j raf edelim ki salâhiyetlerimizi ibzal ettik, israf et
tik. Hiç bir milletin tarihinde hayatı içtimaiyesinde 
olmayan acibei hükümet vücude getirdik. Efendileı 
öyle bir Hükümet vücude getirdik ki ne diktatörlük
tür. ne diktatörlükten mücerret bir şahsiyettir. Hemen 

I mücerret bir şahsi varlıktır. Geçen sene 45 milyon 
lirayı ihtiva eden bir müdafaa bütçesiyle karşılaştık. 

j O 45 milyon lirayı ihtiva eden bir müdafaai milliye 
{ bütçesiyle karşılaştık. O 45 milyon liralık bütçeyi ih-
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tiva eden, o azim varidatımızı yiyecek olan bütçeyi 
unvanına bağışlayarak bilâ müzakere ve bilâ müna
kaşa kabul ettik. Çünkü onun ihtiva edeceği unvan bü
tün arzularımızı, bütün kanaatlarımızı tatmin ediyor
du. Fakat bir kere o unvanın altında gizlenen o bi-
sud ve bilüzum mesarifi bir daha. tetkik etmedik. Eğer 
tetkik etmiş olsaydık o günden önüne geçer bugün 
bu mesele -Üe karşılaşmazdık. Efendiler.. Müdafaai 
Milliyenin azametini, haşmetini, şebekei saltanatını, 
unvan ordularını ileride aramayınız, geride arayınız. 
Ufak bir misal ile bunu arz edeceğim, ufak bir mi
sal ile maruzatımı teyit edeceğim. Diyarbekirde yarım 
saat oturduğum bir yerin önünden dokuz askeri kay
makamın geçtiğine şahit oldum. Efendiler bu dokuz 
kaymakamın hepsi mükellef, muvazzaf idiler. Her bi
ri bir dairenin müdürü, her birinin maiyetlerinde bin
başından aşağı olmamak üzere dokuzar onar kâtip 
-müstahdemdir. Bunlar efendiler.. Unvan ordusunun 
ekâbiri, unvan ordusunun erkânı idiler. Geçen sene 
en alâkadar bir ağız bendenize şu suali irat etmişti. 
Merkez ordusu kumandanlığı, Elcezire cephesi ku
mandanlığı nedir? Bu kumandanlıklar aklamiyle, şüa-
batiyle, erkâniyle, karargâhleriyle, iaşesiyle vesaire ve-
sairesiyle milyonlara baliğ olurken bunların hayatı mü-
cahedemizde mevkii, kuvveti neden ibarettir? Efendi
ler sailime cevap vermemiştim. Veyahut vermek iste
medim. Fakat Heyeti Celilenize arz ediyorum ve bil
diriyorum. İşte milyonların gömüldüğü, defnedildiği 
hufreler onlardır. Bunlar etrafımıza çevrilen şebeke
lerin, etrafımıza çekilen çemberin Elcezireden, mer
kezden geçen kollarıdır. Efendiler bir milletin hayatı 
içtimaiyesinde iki varlık sadası yükselirse o milletin 
varlığından, akibetinden korkmamak pek basiretsizlik 
olur. Yalnız bu kubbede bir hâkimiyet sadası yüksel
mesi ve yalnız varlık bu kubbede olmalı ki akibe
tinden korkmamalıyız. Bu temin edilinceye kadar çok 
düşünmeli, çok düşünmek mecburiyetini hissetmeliyiz. 
Arkadaşlarımdan bazıları tekâlifi milliyeden bahsetti
ler. Bu mevzubahis olduğu vakit her birimizin ayrı 
ayrı kalblerimizde onun müzmin puhtalanmış bir izi 
vardı. İnsan biliztırar söz söylemek ister. Çünkü o 
öyle bir akibet geçirmiş, çünkü onun hayatı öyle bir 
şey geçirmiştir ki bu millet ilelebet onu unutamaya
cak ve ilelebet millete şunu ver bunu ver diyecek yüz 
bırakmamıştır. 

Onun hayatının geçirmiş olduğu akibet alakadarının 
kefei günahını ilelebet affedilmiyecek, ilelebet tena
kus etmiyecek derecede günahla doldurmuştur ki ge
çen sene encümen azalarından müteşekkil büyük bir 
encümende Maliye Vekili muhteremi Hasan Bey bir 

suali mukaddere; tekâlifi milliye Heyeti Vekilenin ka-
rariyle tarhedilmemiş buyurdular. Bu cevap ile saille-
rini sükût ettirmişlerdir. Fakat saillerinin sükûtuna 
rağmen bendeniz sükût etmiyor ve kendilerine soru
yorum. Tekalifi milliye tarhedildiği zaman bugün
kü Heyeti Vekile mevkii iktidarda değil mi idiler? 
Bu günkü Heyeti Vekile mevkii iktidarda idiyseler, 
tekalifi millînin tarhını noktai nazarlarına ne suretle 
muvafık buldular? Muvafık görmedilerse neden mev
kilerinde kaldılar? Efendiler şu kadarını arz edeyim 
ki tekalifi milliyeden mesul olanların yalnız mesuli
yet kelimesiyle değil çok büyük mesuliyetlerle onla
rın mesuliyeti tarif edilmelidir. Binaenaleyh şunu 
unutmayalım ki millet, bu zavallı halk, bütün varlığını, 
namusunu, hayatını, istikbalini kurtarmak için ister 
ağlaya ağlaya, ister güle güle, ister hâh, ister mâhâh 
varlığının yoğunun bir kısmını verdi. Feda etti. Fa
kat efendiler yağma oldu, talan oldu, tarac edildi. Bu
nu unutmayınız. Bir hissei mesuliyet de bize var. 
Çünki bildiğimiz halde sormadık. Çünki aramadık. 
Efendiler maruzatımı hulâsa ediyorum; Bütün bu 
kürsüden söylenen sözleri hulâsa ediyorum: Müdafaai 
Milliye Vekili teşkilâtı lâğvedecek mi, kaldıracak mı? 
Şubeleri, noktaları kaldıracak mı? Bu husustaki mü-
talaatı nedir? Şubeler, noktalar fazla fazla askersiz 
bîlüzum unvan orduları. Binaenaleyh bu sualimi Mü
dafaai Milliye Vekiline tevcih ediyorum. Sonra mak
sadımızla, gayemizle tavafuk etmiyen teşkilât için 
Heyeti Vekilenin fikri nedir? Biz devairimizi yalnız 
hayatımızı kurtaracak insanlardan mürekkep olmak 
isterim. Zannederim bütün rüfekayı kiramın fikri bu 
merkezdedir. Efendiler bu suali de tevcih ettikten 
sonra müsaadenizle menabii varidat arayacağım. Ma
lumu âlinizdir ki ekser arkadaşlarım bedeli nakdîden 
bahsettiler. Bendeniz de yine ondan bahsedeceğim. 
Geçen sene bir bedeli nakdî kanunu vardı. Bu Mec
lisi Âlide müzakere ediliyordu. Efkâr ikiye ayrıldı: 
Birisi bedeli nakdî alınsın ve mevcut olan yolsuzluk
ların önüne bu kanunla geçelim diyordu. Kanunun 
aleyhinde olanlar vatan müşterektir. Vatanın insan
ları arasında tefrik yapmayalım. Bir çiftçi, bir eşraf 
aynı siperde kucak kucağa can versinler. Efendiler 
bu efkârı ulviyedir. Fakat bunun ulviyeti, kailini tak
dir ile iktifa etmelidir. Bunun kabiliyeti tatbikiyesi 
yoktur. Halatı ruftiyemiZ buna müsait değildir. Ul
viyeti efkâr bir şube reisinin, bir jandarmanın, bir 
doktorun kapısının içerisine girmez ise onu zorla sok
manın imkânı yoktur. Zengin çocukları - sizi temin 
ederim ki bendeniz buradan Bitlis'e kadar biliyo
rum - askere gitmemişlerdir. Birer vesile ile kurtul-
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muşlardır. Ne vakit onların oğulları, onların yavru
ları askere sevkedilmemiş, onlar o maden paraları o 
san san cazip şeyleri erbabı tamaın çehresine, gözü
ne soktukları zaman evlâtlarını kafilelerden geri al
mışlardır. Binaenaleyh onların babaları da evlâtları
nı kurtarmakla beraber bu h aldan memnun değildir
ler. Çünki zilletle kurtarıyorlar. Onlar istiyorlar ki 
verdiklerinin iki mislini versinler. Fakat serbest, hiç 
olmazsa - meşru diyelim - meşru bir surette kurtar
sınlar. Efendiler tetkik ediniz; cephede o tahayyül 
ettiğiniz veçhile bunlardan kimse yoktur. Bunların 
hepsi geride yerleşmiş birer nam birer unvan taşıyor. 
Binaenaleyh benim tahmin ve kanaatime göre bu iyi 
idare edilirse en aşağı 7 - 8 milyon lira varidat temin 
eder. Halkı incitmiyecek bir varidattır. Halktan ko
laylıkla seve seve alınacaktır. Gerçi halk zihniyetçi-
leri bunu hoş görmezler. Fakat bu bir lüzumdur, bir 
mecburiyettir. 

İkincisi efendiler bir aşar nizamnamesi var. Asır
lardan beri gelen köhne zihniyetlerin mahsulü orta
da bir nizamname var., Bu nizamnamenin bütün 
mündericatı eğnıyayı beslemek, zuafayı ezmek sure
tinde tefsir edilebilir. Her sene mültezim namiyle fu
karayı ehalinin başına belâ ettiğimiz insanlar halkı 
birer bahane ile birer sebeple soya soya bitirdiler. 
Efendiler aşır nizamnamesinin beslediği insanları 
memleketlerimizde, kasabalarımızda parmakla şu 
mültezimdir diye gösterirler. Bizde yani havalii şar-
kiyede agavat aşar şebekelerini geçmek için kanlı 
mücadeleler yaparlar. Demek ki âşafda mühim istifa
deler var ki bu kanlı mücadeleler bu sefahet içinde 
yaşayan insanları yetiştiriyor. Binaenaleyh bu nizam
name karşısında bir vazı mütevekkil almağa lüzum 
yoktur. Bunu tebdil etmek için asra göre, mücahe-
demize, maksadımıza göre tanzim etmek, halkın ra
hatını, halkın fazla bir şey vermemesi lüzumunu te
min etmek» tenzil etmek bîlüzumdur. Gerçi bugünün 
işi değildir. Fakat bugün yapılmak lâzımdır ki o gü-
na yetişsin. 

Efendiler sonra bir temettü kanunu var. O te
mettü kanunu ki Maliye Vekâletinin geçen sene bu
nun hakkında nazarı dikkatini celbetmiştim. Bu te
mettü kanunu diyebilirim ki asıl temettü edenleri, ti
caret edenler himaye mahiyetinde vazedilmiştir. Bu
nu tetkik edecek olursanız asıl temettü edenler, asıl 
para kazananları ve asıl ticaret edenleri himaye su 
retinde yapılmıştır. Temettü kanunu gider bir ha
mamcı, bir hancının mevcut bütün kazancını elinden 
alır. Temettü kanunu her gün % 10, % 20, % 30 di

ye milyonlarca istifade eden insanların karşısına ge
çer ve bir sadaka alır. Çünki müstenidi icardır. Te
mettü kanunu bir lokantacının önüne gider. Lokanta
cı yüzlerce lira kazandığı halde bir eyvallah ile ikti
fa eder. Fakat o lokantacının çırağının elindeki pa
rasını alır. Temettü kanununun bütün mahiyeti ga
rip bir vaziyettedir. Tetkik ettiğiniz zaman bunun 
bütün garaibini . görürsünüz. Efendim temettüden 
maksat kazanç sahiplerinin vermesidir. Halbuki asıl 
kazanç sahipleri ile Hükümetin arasında kazanç ka
nunu bir perdelik, vazifesini görüyor. Geçen sene bir 
ticaret kanunu vardı. Temettü kanununun mevcudi
yetine karşı ticaret kanunu çıkarmak doğru değildir. 
Fakat bu ikinin mezcinden öyle bir temettü 
kanunu vücude gelir ki ancak bihakkın maksadı tat
mine gelir. 

Sonra icar vergisi; icar vergileri gerçi alınıyor. 
Akardan vergi alınıyor. Fakat efendiler; hanelerini, 
dükkânlarını, bağlarını fahiş fahiş fiyatla icare veren 
insanlar yalnız akar vergisi vermekle iktifa ediyorlar. 
Bu ise pek laşey ve yek ehemmiyetsiz bir şeydir. Bi
naenaleyh icar namiyle bir vergi almak halkı muta
zarrır etmez. Erbabı ihtikârı mutazarrir eder. İşte 
bendenizin hatırıma gelen çareler bundan ibarettir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar zan-
nımca vakitlerimiz pek kıymetli olmaktan ziyade son 
derecede dardır. Dünden beri bu kürsüde söylenmek
te olan sözler, açık söylüyorum, tekrar edilmektedir. 
Yaraya merhem, derde deva. Hangi arkadaşımız bu
na karşı müsip bir cevap vermek iktidarında ise gel
sin. Burada fakat muhtasar surette mütalaatını der-
meyan etsin. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; bendeniz ar
kadaşların vaziyeti maliye ve idariye hakkındaki ten-
kidatena cevap verecek değilim. Hükümetin vaziyeti 
maliye hakkındaki izahatiyle rüfekayı muhteremenin 
bu baptaki teklifat ve temenniyatmı Encümenin müc-
melen tetkik ve tasnif ederek neticesinden haberdar 
edilmesi ve bunların üzerinde kabili kabul olan kı
sımlarla kabili kabul olmayan kısımların tefrikinden 
sonra Encümenin bu esaslar dairesinde daha bir gün 
iyice çalışarak bu vaziyeti maliyemize çare olacak 
varidat kanunları ile tekliflerin matrahlarını Heyeti 
Âliyenize arz etmek ve arz edilecek esaslar dairesin
de meselenin halli hususuna çalışmasını Encümen ta
rafından teklifte memurum. Rüfekayı muhteremenin 
takrir suretiyle teklif ettikleri çareleri hulâsa ve ma
hiyetleri itibariyle tevhit ettik. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Reis Beyefendi; bü
tün takrirler havale edilmemiştir. Hulâsa edilmemiş-

— 247 — 



~ I : 26 13 . 4 . 1338 C : 1 

I REİS — Efendim sorulan şeylere cevap vermeyin. 
i Sözünüze devam ediniz. (Zamanı gelmedi sesleri) 

İSMET BEY (Çorum) — Şimdi efendim arkadaş-
i ların ittihat ettiği en mühim nokta lüzumsuz teşkilât 
! ve israfatın refi ve meni ile katî tasarruf icrasıdır. 

Varidatı cedide bulmak hususunda üç arkadaşımız 
cihat vergisi, istiklâl vergisi ve vatan vergisi diye ma-

j hiyette bir olan ve bir defaya mahsus olmak üzere 
vergi alınmasını teklif ediyor. (Gürültüler) 

REİS — Encümenin vaziyeti maliye hakkında 
noktai nazarı var mıdır? Rica ederim onu söyleyiniz. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; beyanatımız 
takririn Encümene havalesinden değil, müzakerat 
esnasında hasıl olan kanaatlarden dolayıdır. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — İsraf hakkındaki nok
tai nazarınız nedir? Onu söyleyiniz. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; vaziyeti ma-
j üye, Maliye Vekili Beyefendinin verdiği izahattan 

daha fazla ehemmiyetlidir ve şayanı tetkiktir. Daha 
buhranlı ve daha elimdir. (Gürültüler) Efendim 
vaziyeti maliye hakkında Encümen izahat versin di
yorsunuz. (Söylesin sesleri.) 

REİS — Encümenin noktai nazarı var mı? Ma
liye Vekili Beyefendinin Heyeti Muhteremeye izaha
tı üzerine Encümenin bu nokta üzerinde izahatı var 
mıdır? Bunun üzerinde söyleyiniz kimse sözünüzü 
kesmez. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; vaziyeti ma
liyeye çare aranması hakkında Hükümetle Encümen 
müttahittir. Binaenaleyh rüfekayı kiram bu baptaki 
mütalaatını dermeyan ettikten sonra Encümen izahat 
verir. Bundan evvel Encümen kanaatini verirse çok 
nakıs olacak. (Çok doğru sesleri) 

tir. Bugün de takrir verilmiştir ve herkesin sözü var
dır. Bugünkü takrirler de okunsun. 

REİS — Encümeninize bir takrir havale edilme
miştir efendim. Söz alan zevatın hakkı mahfuzdur. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; vanlış anla
şıldı. Encümene takrir havale edilmiş şeklinde bir şey 
söylemedim. Söylemiş isem sözümü geri alıyorum ve 
tashih ediyorum. Encümen beyan buyurulan şekillere 
yakından muttali oldu ve bu şekilleri takip etti? Bun
ların müspet şekillerini arz edecektir. Daha müspet 
teklifler vuku bulursa Heyeti Âliyeniz onlar üzerin-
da beyanı mütalaa ettikten sonra isterseniz Encüme
niniz de onları tetkik eder ve onlara ait olan noktai 
nazarını da arz eder. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Sözünüz kabili 
telif değil. Müsaade buyurun bir gün duralım diyor
sunuz. Halbuki bugün yarım olarak cevap verecek
siniz. Halbuki takrirler havale edilmemiştir. 

İSMET BEY (Çorum) — Encümen şimdiye ka
dar vuku bulan izahat ile Maliye Vekilinin teklifini 
oldukça şiddetli bir surette takip etti. Ona ait mec-
mel ve müspet bir teklif vücuda getirdi. Bunları din
lersiniz ve daha rüfekayı kiramın müspet teklifleri 
varsa onları da dinlersiniz. Bu suretle müzakeratı 
müspet bir şekilde cereyan ettiririz. Bundan dolayı 
bendeniz Encümen namına söz alıyorum. Yani bu iza
hat ile maksat kısmen olsun temin edilmiş olur. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Beyefendi; 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Heyeti Vekile 
Encümen ile birleşip bir şey söyliyecekti. Şimdi En
cümen kendi kendine ne söylese hiçtir. 

REtS — Öyle bir karar yoktur. 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — Heyeti Vekilenin 

teklifi böyle., 
REİS — Daha henüz kabul edilmemiştir 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim izahatları ma
hiyetleri itibariyle müspet bir şekle koyduk. Bina
enaleyh Heyeti Ahyenize arz ediyoruz. İsterseniz son
raya bırakırız. (Devam sesleri) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Encümen 
münasip yapmamış. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim Encümen bir 
kere tetkikatını ve alâkasını anlatmadı ki muvafık 
olup olmadığını iddia edebilesiniz. Yani bu öyle bir 
meseledir ki bunların keyfiyet ve kemiyeti itibariyle 
mahiyetini size lâyiki veçhile arz edebilmek için sö
zümü kesmemek lâzımdır. Ya beni dinleyiniz ve ya
hut zamanı gelmemiş dersiniz. 

MESUT BEY (Karahisarışarkî) — Efendiler; 
Maliye Vekilinin izahatından benim anladığım şey 
para yok, istikraz da gayri mümkün. Buna karşı bir 
çare. Madem ki biz hayatımızı, istiklâlimizi muhafa
za etmek için mücadele ediyoruz. Bunda devam ede
bilmek için paraya ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacımı
zı muhakkak surette millet temin etmekle mükellef
tir. Yar harptan sarfınazar edip esareti kabul etmek 
lâzım veya istiklâlimizi muhafaza etmek için paraya 
ihtiyaç vardır ve lâzımdır. Bu bapta hatırıma gelen 
şudur ki arkadaşlarımın söylediklerini tekrar etmeği 
caiz görmüyorum ve fazla söylemeğe mahal yoktur. 
Bu bapta teklifimi makamı Riyasete takdim ettim. O 
teklifte diyorum ki efradı müslime ve gayri müslime-
den muhtelif suretlerle bedeli nakdî alınsın ve arka
daşlarımız da bu hususta mütalaalarını söylemişlerdir. 
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Bir de sırf agniyaya mahsus olmak üzere gerek mer
kez kaza ve liva ve karyelerde bulunanlar ve ianei 
cihadiye namiyle her livadan yirmişer bin lira mik
tarında bir ianei cihadiye... 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Kaçar bin lira? 
MESUT BEY (Devamla) — Yirmişer bin lira. 

Başka çare yok. Havadan para gelmez. Bir yerden 
de para alınmazsa bu ordu nasıl muharebe edecek? 

YUSUF ZIYA BEY (Bitlis) — Sen ne kadar ve
receksin? 

MESUT BEY (Devamla) — Bu orduya cephe-
hane lâzım, iaşe lâzım. Bir de hayvanatı ehliyeden 
ağnam gibi resim istifa etmek (O zordur sesleri) 
Evet olabilir. Sonra bir takım fazla memurlar var. 
Fazla teşkilât var. Bunların lağvını teklif ediyorum. 
Yalnız bir yere nazarı dikkatinizi celbediyorum ki 
Ruslarla dostluk esası üzerine bir muahedename ak
dettik. Bize malî muavenette bulunacaklarını kaydet
mişlerdi. Bu kayıt mevcut olduğu halde bugün hiç
bir şey yapmıyorlar. Bize muharebeye devam için 
lâzım olan parayı verecek kadar bir kudreti maliyeyi 
haizdirler. Bugün Rus içerisinde ehali islamiyeden 
almış olduğu parayı bize vermiş olsa muharebeye 
devam edebiliriz. Paranın verilmediğine bakılırsa 
demek tamamiyle ya bizden emin değil, veyahut ver
mek istemiyorlar. Bunun da çaresini Hariciye Vekâ
leti Heyeti Vekile düşünüp ne için vermemişler? Biz 
de ona göre düşünelim. 

SÜLEYMAN SUDİ BEY (Beyazıt) — Efendim 
zannederim mesele tamamiyle tavazzuh etmiştir. Me-
nabii varidat bulmak işi o kadar mühimdir. Bu me
sele bir encümene havale edilsin. Encümen de tetki-
katını icra etsin. Sonra biz de mukabil tekliflerimizi 
arz edeceğiz, ilk defa Encümen bize tekliflerini ge
tirsin ondan sonra müzakere edilsin bitsin. Mesele, 
o kadar uzattıkça uzanır gider. Vaktimiz müsait de
ğil. Hepimiz içtihadatımızı söyliyeceğiz. Hepimizde 
bir takım esasat icra, edeceğiz. Onun için Encümene 
havale edilirse iş bitmiş olur. Hacet kalmaz bir şeye. 

RİFAT BEY (Tokat) — Arkadaşlar; Maliye Ve
kilinin dediği gibi bundan böyle ahaliye vergi koy
mak zamanı değildir. Çünki zamanı geçmiştir. Bun
dan böyle koyacağımız vergiler son nefes vergisi di r. 
Çünki bugün halk yalnız Hükümete vergi vermiyor, 
Eşkiyaya vergi veriyor. Jandarmaya vergi veriyor. 
Eğer bu vergiler olmazsa bugünkü verginin bir mis
lini daha halk verir. Fakat bırakmıyorlar, kendi hal
lerine. Meselâ tahsildarın köye ne zaman geleceğini 
bilen köylü eşkıyanın da ne gün geleceğini bilmiyor. 

Birisi bir gün geliyor can korkusu veriyor. Diğeri ge
liyor veriyor. Ahali şaşmış, ahali ile Hükümet ara
sında bir hukuku mütekabile vardır. Hükümet ahali
nin malını, canını, ırzını muhafaza eder. Halk da is
tediği tekalifi verir. Bugün halk hayatından, malın
dan emin değil ki. Köyde otururken eşkiya geliyor. 
kesiyor malını alıyor, gidiyor. Sonra jandarma geli
yor. Nereden geldi nereden götürdü diye on beş gün 
dee o yatıyor. Bir bölük jandarmanın hayvanları jan
darmalar da on beş öküz yiyor. Hükümete de haber 
vermiyorlar. Hükümetin de bir şeyden haberi yok. 
Bütçenin muvazenesi için vergiler lâzımdır. Vergi alın
mazsa şöyle böyle olmazsa muvazenenin imkânı yok
tur. 

Sonra efendim takririmde arz ettim. Taşra geri 
teşkilâtının lağvı. Malumu âliniz gerideki askerin va
zifesini mülkiye memurları görüyor. Meselâ araba lâ
zım, falan lâzım gel polis, git köye (Evet sesleri) Son
ra nokta kumandanının başında bir teşkilât var. Bin
başı, yüzbaşı, çavuşu askeri gibi bir kalabalık taşra 
teşkilâtının lağvını teklif ediyorum. 

Bir de geçenlerde ve belki hatırınızdadır. Bulgarlar 
lüks eşya. üzerine vergi koymuşlar. Meselâ kadın el
divenleri ve saire gibi eşyaların hepsine ayrı ayrı 
vergi koymuşlar. Gümrükleri serbest bırakmak bura
ya gelen lüks eşyalardan vergi almak daha kolay
dır. Hem de iktisat olur. 

Bir de bunu teklif ediyorum. Efradı gayri müs-
limeden bedeli nakdî aldık. Bütçeye bir menfaat ol
sun diye. Bedel vermeyenleri de amele taburlarına al
dık. Yollarda bir kaç defa amele taburlarına rast gel
dim. Köylerde oturuyorlar. Neye çalışmıyorsunuz di
ye sorduk. Diyorlar ki, kazma, kürek, araba, vesaiti 
nakliye yok, şu yok, bu yok. Hesap kitap, amele ta
burlarının yediği para, verdikleri bedelin on misli faz
ladır. Faraza efradı müslimeden bir milyon lira be
del aldı isek amele taburları iki milyon lira yiyorlar. 
Sonra işleri de yok. Bu bapta evvelce bir takrir de 
vermiştim. Dört aydır alahalihi duruyor. Müdafaai 
Milliye Vekâleti cevap vermedi. 

Bendenizin hatırıma gelen çareler bunlardır efen
dim. 

DURSUN BEY (Çorum) — Hükümeti milliyemi-
zin bidayeti teşekkülünden bu ana gelinceye kadar 
Meclisi Âlinin murakabesi maliye ve gerek sair hu-
susatta almış olduğu vazı ve tavrın neticesi; iflası ma
lîyi bugün alenen ilan etmiştir. Bugün hiç bir Hükü
metin vaziyeti maliyesinde vuku bulmayan bir buh
ran karşısındayız. Bu buhranın Önüne ne gibi vesile-
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lerle ve ne gibi çarelerle geçeceğiz? Bu buhranı oldu
ğu yerde durdurmak kabil midir? Şayet elimize ha
riçten ve dahilden bir para geçecek olursa o parayı 
da sarf ederek bir kaç ay sonra yine aynı buhrana 
aynı neticeye maruz kalacak mıyız? Bendeniz bunla
ra dair arzı malumat edeceğim. Meza mâ meza. Biz 
pek çok kıymetli vakitler kaybettik. Milletin bütün 
malî ve hayatî varlıklarını, kuvvetlerini, kudretlerini 
israf ve imha ettik. Eğer biz iki seneden beri Hükü
meti şiddetli bir kontrol altında bulundurarak gerek 
malî ve gerekse hayatî kuvvetlerimizi israf etmiye-
rek ve tevzin ederekten bu mücahede ve mücadele
mize devam etseydik eminim ki gerek kudreti hayati-
yemiz ve gerek kudreti maliyemiz bizi on sene daha 
bu gibi mücadelelere devam ettirecek bir mahiyette 
idi. Maatteessüf bu kürsüden bazı arkadaşlarım 
- bendeniz de dahil olduğum halde - bir sene evvel, 
iki sene evvel; bu neticeye vasıl olacağımızı bilâper-
va söyledik. Biz bunu söylerken samimi bir vatanper
ver hissi ile; söylüyorduk. Fakat ayak patırtıları ile 
ve bir takım taan ve teşniat ile karşılandık. Eğer o 
zamanlar, bütün rüfekamızın söylediklerini İlişleri
mizle değil; fikirlerimizle ve muhakemelerimizle din-
liyerek hüküm verseydik bu mücadelemizi daha iyi 
devam ettireceğimize kani idik. Efendiler harbi umu
mî neticesinde gerek Hükümet ve gerek millet nez-
dinde bir çok emval kaldı. Bunlara sahip çıkmadık. 
Bunlar çürüdü. Ehemmiyet vermedik. Bu böyle ol
makla beraber mevcut olan kudreti maliyemizi de 
birtakım teşkilâta, lüzumsuz memuriyetlere hasrettik. 
Lüzumsuz yerlerden memurlar ve mütahassıslar cel-
bederek Ankara'yı bir saltanatı Süleymaniye devrine 
çevirdik. 

HAMDİ BEY (Biga) — Bunlar söylendi. Çare 
nedir? 

DURSUN BEY (Devamla) — Evet bunlar hep 
söylendi. Fakat hiç bir vakit emin olamam ki bugün 
elimize istediğimiz kadar bir para da geçse yine hüs
nü suretle istimal edemiyeceğiz. İki noktaya bilhas
sa nazarı dikkati âlilerini celbederim. Dahile, harice 
beyannameler neşrettik. Ankara Hükümeti milliyesi-
nin kudreti maliyesini ötede beride ilân ederek İstan
bul'dan gelecek memurları besliyecek derecededir. Hiç 
bir zaman vaziyeti maliyemize zaaf tari olmaz diye 
ilân ettik. Saniyen; tekâlifi milliye namiyle milletin 
başına bir bela taslit ettik. Hep sükût ettik. Bunun 
mahazirini söylemedik. Vaktiyle bunun önüne geçe
bilirdik. Bugün tekâlifi milliye namiyle cemedilen bir 
çok zehair olduğu gibi müddeharlarda duruyor. Fa
raza Çapakçurda ve sairede gerek tüccardan ve gerek 

aşardan külliyetli zehair alındı. Acaba biz onu nere
ye sevk edecektik. Orada ne lüzumu vardı. Bu ve bu
nun emsali şeyler hakkında Maliye Vekili Beyefendi 
ne düşünüyorlar? Maliye bunlara vazsyed edip nakde 
tahvil etmiş midir? Bunu bilmek isterim. Sonra bu
nun çaresi : Kısaca. Bu hem Meclis için hem Heyeti 
Vekile için bir vazifedir. Heyeti Vekile bugünkü vari
datı, vergi ile vesair teklifat ile, ianat ile tezyit et
meksizin şu varidat ile şu işi idare edebilecek mi, 
edemiyecek mi? Ve bu işi devam ettirebilecek bir 
takım teşkilât yapacak mı? Ve zevaidi tarhedebilecek 
mi? Bunlar hakkında Heyeti Vekile noktai nazarını 
bildirmelidir. Lâ ve naam bir cevap aldıktan sonra 
bendeniz mütalaatımın mabaadına devam edeceğim. 

Sonra bedeli nakdî meselesinin ademi kabulünde 
o kadar ısrar edildi. O kadar ısrar o kadar asabiyet 
gösterildi ki, güya eğer biz bu bedeli nakdîyi almıya-
cak olursak mutlaka muzaffer olacağız. Bütün mu
vaffakiyetimiz, bütün ümidimiz bu bedeli nakdînin 
alınmamasına muallaktı. İki sene evvel haylice müna
kaşada bulunduk. Bedeli nakdî almadık. Bir çok sui 
istimal kapılan açtık. Bedeli nakdî verecekler parala
rını verdiler. Fakat nereye? Gayrı meşru yerlere. Son
ra askerlik hususunda yine biz israfatta bulunuyoruz. 
Bugün bizim yegâne maksadımız memleketimizi mü
dafaadır. Malumu âliniz efrat iki kısım : Müsellah, 
gayrı müsellah. Müsellah; seyyar müsellah, sabit mü
sellah. Cephe gerisinde eminim ki cebhenin iki üç 
misli noktalarda, şubelerde, şurada burada lüzum ol
mayan yerlerde efrat vardır. Bunların cephe gerisin
de ne işleri vardır. Acaba bunların lüzumu var mı
dır, yok mudur? Bunları Müdafaai Milliye Vekili iyi 
şey edip de sırf cepheye kuvvet vermek, cephenin ar
kasını hafifleştirmek, oradan masrafı tenkis etmek 
niyetinde midir? Değil midir? Bu da bilinmek lâzım
dır. 

Sonra varidat meselesi asayiş meselesidir. Burada 
bir çok rüfekayı muhteremem de söylediler ki dahil
de emniyet yok, asayiş yok. Acaba bu asayişsizliği, 
emniyetsizliği, sirkati, gaspı vücuda getiren esbap ne
dir? Hep bu askerliği geniş noktadan tutmak, müsel
lah, gayri müsellah, muinli muinsiz hep toplamaktan 
ileri geliyor. Eğer biz hizmete salih olanları alıp da 
diğerlerini gayrı müsellahlarını terk etmiş olsak bu 
derece şekavet olmaz. 

Efendiler; biz buraya ilk meclis açıldığında vakıa 
bazı yerlerde bilmemezlikten aksülameller vücuda 
geldi ve bu aksülameller bilâhare anlaşıldı ve defedil
di. Millete büyük bir iman, büyük bir ümit vardı. 
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O ümidi de bizden bekliyordu.. Her şey yolunda gi
decek, Yunan'ı defedeceğiz. Dahilî asayişi temin ede 
ceğız. Elhasıl millet bizden büyük bir saadet ve em
niyet bekliyordu. Ve bize de son derecede merbuttu 
ve itimadı vardı. Fakat geçenlerde dairei intihabiye-
lerimizi dolaştık, gezdik^ Bunu gizlemeye lüzum yok. 
Gördüler ve anladılar. Tekrar ediyorum gizlemeye 
lüzum yoktur. Günden güne milletin bizden itimadı 
münselip oluyor. Efendiler; acaba bundan sonra ol
sun bu zail olmakta olan itimadı umumiyi yeniden 
tezyit edebilecek miyiz? Bunun da çaresine bakma
lıyız. Hükümeti milliyenin teessüsünden sonra yani 
Hükümeti milliyenin teessüsüne hizmet eyliyen ge
rek mülhakatta bir çok memurlar var. Buna bütün 
kuvvetleriyle çalıştılar. Bu şeyi vücuda getirdiler. Bu 
gibi adamların da bir çoklarını biz kaybettik. Bun
lardan kimisini tekaüde sevk ettik. Kimisini azlettik. 
Bunlar gayrı memnundur. Efendiler bunların yerine 
oradan buradan adam getirdik. Her bir yerde bir kaç 
tane şey vardır. Binaenaleyh ahvali ruhiyei memleketi 
nazarı dikkate alarak önümüzdeki şu mücadeleyi, şu 
varidatı hazıramızla eğer idare ettirmek imkânı \ar 
ve idaresi Heyeti Vekile söylüyor. Ona göre bir teş
kilât yapmak ve mesarifi tenkis etmek çaresini düşü
nüyorsa bu mücadeleye devam etmek bizim için farz-

REİS — Efendim; celse kuşat edildi. 
Aynı mevzu üzerinde söz Necati Beyindir. 
NECATİ BEY (Lazistan) — Efendiler; vaziyeti ma

liyemiz hakkında bendenizden evvel, gerek rüfekayı 
kiram ve gerek Maliye Vekili Beyefendi hazretleri 
pek çok mütalaatta bulundular. Hatta MaliyevVekili 
mütalaatında tespit ettiği ve huzurunuza on iki ka
dar varidatı maliye hakkında levayihi kanuniye gele
ceğini söylediler. Mesele bununla olup bitecektir di
ye bu kürsüden bildirerek indiler. Bendeniz tenkidat-
tan, maziyi muahezeden, ötekini berikini çekiştirme

dir ve lâzımdır. Yok eğer bu çaresizlik karşısında ise 
biz hariçten de, dahilden de biz istikraz etsek üç dört 
ay sonra yine bu vaziyete düşeceğiz. Binaenaleyh bu 
meseleyi açık ve sarili ye katı olarak düşünelim. Ben
deniz görüyorum ki, bizim dahilî idaremiz kadar belki 
ondan daha berbat siyseti hariciyemizdir. Ne esaslı bir 
surette Şarkla uyuştuk. Eğer uyuştuk ise oradan bize 
imdat ve menfaat çareleri var mıdır? Bundan sonra 
gelecek midir? Sonra Garp ile olan münasebatımızda 
ne yolda devam edeceğiz? Bu sulh çaresi nedir? Bura
lar da bendenize karşı £ayet esrar âlud ye mektumdur. 
Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Neyiz bilemiyoruz. 
Ancak düzüne düzüne heyeti sefaretler, müsteşarlar 
bilmem neler gidiyor, geliyor. Yine gidiyor yine geli
yor. Lüzumu, faydası var mı? yok mu onu da anîarnı-
yorum. Olsaydı şimdi görürdük. Binaenaleyh gayet 
ciddi düşüneceğimiz bir meseledir. İyi düşünelim, katı 
kararımızı verelim, hisse tabi olmıyalım. Son neticei 
•kararınız ne ise onun üzerinde müsbet bir surette açık 
bir programla yürüyelim. Yok yine karanlık yollardan 
yürüyecek isek, gideceksek iki ay sonra, dört ay son
ra yine bu neticeye geleceğiz. Binaenaleyh milleti ken
di haline bırakalım. 

REİS — Efendim on dakika teneffüs için celseyi 
tatil ediyorum. 

1 den katiyen içtinap ediyorum. Bir kere bilmeli ki 
| başladığımız zamanda hiç bir şey yoktu. O yokluk

tan bugün muazzam bir varlık meydana getirmişiz. 
Onun şükrünü ifa etmelidir. Hamdolsun bugün gayet 
iyi bir varlığa malikiz ve muzafferiyetin hemen he-

I men neticesine varmaktayız. Bu hal şayanı şükran
dır. Efendiler bu hal olmasaydı da biz hiç bir beş 
para sarf etmemiş olsaydık acaba paramız yanımız
da kaldı, kâr oldu, masraf etmedik; fakat neticeyi de 
kazanamadık ama parayı da sarf etmedik deseydik 
sevinecek mi idik? Bu hususta elbette lanet edecek-
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REİS : Reisasâni Rauf Beyefendi. 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

- 251 — 



I : 26 13 . 4 . 1338 C : 2 

tik. Düşmanın esareti altında biz paralarımıza lanet 
edecektik. Binaenaleyh her şey yerli yerinde olmuş
tur. Şimdiye kadar çok iyi çalışılmıştır. Muazzam 
bir ordu meydana gelmiştir. Heyeti Celıleniz de bu
gün ahzı mevki etmiştir. «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi» vücude gelmiştir. Şayanı şükrandır. Efendiler 
bilirsiniz ki, bizim mücahedeye ilk başladığımızda 
bizim adımızı ne koymuşlardı? Anadolu âsileri, Ana
dolu çeteleri koymuşlardı. Efendiler yine bu esnada 
bir başlasaydık; iki kişi bir yere toplanmış, üç kişi 
bir dairede içtima etmiş; bilmem ne olmuş deseydik, 
acaba biz eşkiya çetesi denmekten kurtulacak mı 
idik? Elbette kurtulamıyacaktık. Biz muazzam bir 
Hükümet, bir ordu meydana getirmişiz. Öyle bir 
Hükümet ki hiç kimsenin hatırı hayaline gelmemiş
tir. Bunun azamet ve şan ve şevkati lâzımdır. Sarf 
edilen paralar .helal .olsun. Binaenaleyh bugün (gürül
tüler) binaenaleyh bugünkü günde bizim düşünecek 
şeyimiz nedir? Evet biz bir maliye buhranı karşısın
da bulunuyoruz. Lchülhamd bir buhranı idarî karşı
sında değiliz. Bir buhranı askerî karşısında değiliz. 
Bir mevcudiyet buhranı karşısında değiliz. Böyle ol
makla beraber maliye buhranı nazarımızda hiçtir. 
Ehemmiyetsizdir. Siz sağ oldukça, siz var oldukça 
her yerden bir para çıkarırız. Millet sağ olsun. Bü
yük Millet Meclisi yaşasın... Ordu var olsun... Hiç 
merak etmeyin arkadaşlar... Biz öyle bir şeye girmi
şiz ki... efendiler, istiklâl mücadelesi, herkesin naza
rında din mücahedesidir. Binaenaleyh dini muhafaza 
etmek için istiklâli muhafaza etmek için bu millet 
vergi veremez, falan veremez dememelidir. Efendim 
ben size köylü lisanından - ben kendini köylüyüm -
köylü lisaniyle söyliyeccğim : Millet zafer ve mak
sadımıza nail olduktan sonra canını malını verecektir. 
Hiç bir vakit Anadolumuz buhran içinde değildir. 
Sizi temin ederim ki bu muazzam gayemizi, bu mu
azzam muvaffakiyeti istihsal ettikten sonra bütün va
rımızı, yoğumuzu verdikten sonra sırtımızdaki elbi
seyi de çıkarıp vereceğiz. Binaenaleyh telaşa, füture 
mahal yoktur arkadaşlar. (Gürültüler) Müsaade bu
yurunuz. Varidat bulmak için bütün arkadaşlar gû-
nagûn mütalaatta bulundu. Evet bir mütalâa idi. 
Maliye Vekili kendi mütalâasını, kendi düşüncesini 
kendi mefkuresini söyledi. Elbette bunda bir istifade 

. vardır. Bundan bir netice istihsal edilecektir. Şimdi 
bu düşünmeler dursun. Yalnız bir takrir de veriyo
rum. Bu hususta biz bir parça millîleşelim. Millîleş-
miştik. Faka bir parça sarstık. (Gürültüler) Müsaa
de buyurun - şimdi bunun için de bir de millî ve dinî 
bir teklifte bulunuyorum. Millî ve dinî teklif nedir? 

Cihat borcudur. Bunu kime teklif edeceğiz? Âlemi 
İslama. Buna «karzı hasen» derler. Yani âlemi islam 
karşısına Büyük Millet Meclisi tarafından bir be
yanname çıkarılsa... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Yani dilen
ciliğin kolayı... 

NECATİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun: 
burada kendi mütalaamı söylemek hakkımdır. Karzı 
hasen diyorum, efendiler, T. B. M. M. Hükümeti 
kim için harbediyor? Âlemi İslâm için harbediyor. 
Âlemi İslâmın alemdarıdır, riişevasıdır. Türkiye mil
letinin harbinden, darbından, muvaffakiyetinden, 
derdinden, bugünkü halinde âlemi islâm mütena'im-
dir, müstefittir. Hatta bunun emsali Hindistan'da, 
Mısır'da, ötede beride bunların İngiltere Hükümetine 
beyannameler vermesi, yüksek perdelerden atması her 
halde bu Meclisi Celilcnizin şanına layıktır. Yani Mec
lisi Celilenize atfen bunlar bu şeyleri yapıyorlar. Eğer 
Heyeti Celileniz böyle teşekkül etmemiş olsaydı, or
dularını meydana getirmemiş olsaydı; bunlarda hiç 
ağzını açacak kabiliyet ve kudrette değildi. Bunun 
için mademki âlemi islâm için harbediyoruz ve âle
mi islâm için kan döküyoruz. Varımızı yoğumuzu 
veriyoruz. O adamların da seve seve bu karzı hasene 
iştirak edeceklerine katiyen ümidim vardır. (Kendi 
yağımizla kendimiz kavrulacağız sesleri) Yine kendi 
yağırruzdır. Efendiler Misakı Millî diyoruz; bizim 
daha evvel bir misakımız vardır. O da «Misakı Di
ni» dir. Bunlar Misakı Millîde de müşterektir. Bu 
teklifim yalnız takririmde de okunacaktır. Bunu dü
şünecek zevat Heyeti Celilenizdir. Acaba arkadaşlar 
bu söylediğim sözler gerçi sizin nazarınızda ehemmi
yetli değJse de bunu dinlemekle herkesin hakkına 
riayet etmiş olursunuz. Bu teklifatla beraber bunu 
düşünecek bir heyet, şark umuruna vakıf bir heyet 
meydana gelir. Buradaki sefaretlerle de görüşülür. 
Beyannameler yapar ve bu işle iştigal eder ve bu iş-
tigaiatmt her tarafa yazar. Ümit ederim ki gayet iyi bir 
fayda meydana gelir. Bundan semerei hasene ümit 
ederiz. Yoksa bir takım buhranı malîmizi izale ede
ceğiz diye bu milletin ruhuna dokunacak, hissiyatı 
diniyesine dokunacak bir mesele ile iştigal ederseniz 
ben'im ruhumdan bir isyan feverer» eder. Yani hissi
yatı diniyesine dokunacak bir varidat ile iştigal edi
lirse hepinizin ruhuna dokunacaktır. Şimdi yapılacak 
olan şey bunun için böyle bir heyetin vücudunu tek
lif ederim. Bu para alınır ve ilerde biz bugün için 
harbedecek değiliz. Bitmedi işimiz. Misakı Millîmiz 
bitmiş olsaydı biz silâhlarımızı elimizden bırakmı-
yacağız. Ahdimiz böyledir, misakımız böyledir, yemi-
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nimiz böyledir. Fakat bu iş-bugünkü işimiz değildir. 
Ben de biliyorum fakat herhalde buıgünün işine bir 
yardımdır. Böyle bir beyanname ile o âlemi islâma 
çıkarsak bizim içerimizde dahi bu karzı haseni elde 
edebiliriz karraatındayım. 

CEMAL PAŞA (İsparta) — Efendim buhranı ma
lîye karşı çare aranırken rüfekayı muhtereme bir çok 
çareler buldular ve söylediler. Bendenizin bunlar için
de söyliyeceğim mesele yalnız bedeli nakdîdir. Ma
lumu âliniz islâmlar için askerlik dinîdir. Bunda Al-
lahm nassı katisi ve peygamberin bilfiil sünneti var. 
Bundan vazgeçmek mümkün değildir. Sonra bedeli 
nakdî bizim tuttuğumuz halkçılık yoluna da muha
liftir. Sonra bedeli nakdî fukaranın menfaatine değil 
mazarratınadır. Ben iyi hatırlarım ki bedeli nakdîyi 
kaldırırken en ziyade saik fukaranın bedeli nakdî 
vermek için malını mülkünü satıp vermesi idi. Binaen
aleyh fukarayı yine müzayakaya sokacağız. Onların 
mc-nfaati yoktur bu işte. 

BİR MEBUS BEY — Zengin yoktur. 

CEMAL PAŞA (Devamla) — Huzuru ilâhide 
zengin fakir" hepsi birdir. İkinci mesele Müdafaai 
MIH iyenin geri teşkilâtıdır. Bendeniz meseleyi böyle 
muhakeme ediyorum. B. M. M. Hükümeti bir mak
satla teşekkül etmiştir. Bir maksatla davayı millîyi 
halledecektir. Davayı milî hallolunmak için elde bir 
kuvvet lâzımdır. En evelâ davayı millî için silâh lâ
zımdır. Başka türlü olamaz. Bugün lehülhamd ordu
muz mevcut, silâhımız mevcut; cephede bir ordu ol
duğu gibi geride de emniyet lâzım. Yani cepheyi hem 
iaşe etmek hem de cephemin hem fikrini, hem de ra
hatını, huzurunu bozmamak lâzım... Bunun için de 
geride !bir teşkilât lâzım... Malumu âliniz hâkimiyeti 
m ili iyeye alıştırılmak istenilen bir millet için en evvel 
ilimden, mektepten, 'irfandan evvel iktisat lâzımdır. 
İşte Amerika'yı cenubîde altı tane Cumhuriyet vardır. 
Otuz sene içerisinde onlar kesbi refah ve ümran et
tiler. İktisat sahibi oldular. Bugün işte Amerika'yı 
cenubînin milyonlarla halkının dörtte biri okur ya
zar. Yani İngilizce okur yazar. İktisat malumu âliniz 
iki şeyle hasıl olur. Emniyeti istihsal edecek iki va
sıta vardır. Birisi jandarma diğeri adliyedir. Binaen
aleyh iyi bir jandarma ile iyi bir adliye lâzımdır. Son
ra sürat... Malumu âliniz; sürat yollar ve vesaitle 
olur ki bu zamanda husulünü temenni etmek dahi 
muhaldir. Şimdi bundan sonra bu ana kadar yapı
lan müzakerelerde, bendeniz yalnız Kars Mebusu 
muhteremi Ali Rıza Efendinin bir suali nazarı dik
katimi "celbctti. Aşar meselesi hakkında ne yapıldı? 

Yani biz bu davaya başladığımız zaman kendi yağı
mızla kavrulacağımızı tabiî hesap etmeli idik. Binaen
aleyh iktisaden aşarın tezyidi için neler yapalım? Bu
gün benueniz biliyorum ki Samsun'da reji müdifiye-
ti yanında milyonla liralar yapar tütün mevcuttur. 
Ne için bedeli nakdî alalım. Evvelâ bunları alalım. 
Bu milletin varidatı nereden çıkardı? Aşarından, ağ
namından. Bunlar için ne tedbirler yapılmadı? Bir de
fa da İktisat Vekâletinden soruyorum. Müdafaai Mil
liye Vekâletinin şimdiye kadar bu meseleden anlaşı
lır ki Müdafaai Mi ili yen in geri hidematı lüzumludur. 
Geri teşkilât pek lüzumludur. Zafer ordunun kanun
dadır, derler. Ordu iyi iaşe edilmek lâzım gelir. Or
dunun iaşesini temin için ordu gerisindeki teşkilâta 
hâkim olmak ister. Ordunun vereceği emri anlamalı. 
Ordunun vereceği emirden mesul olacak bir teşki
lât lâzımdır. Bu teşkilât çoktur. Bendeniz de kaniim. 

Sonra ahzı asker söyleniyor. Ahzı askerin çoklu
ğuna kaniim. Fakat nazarı dikkati âlinizi celbederim. 
İngiliz Hükümetinin bizim ordu için ilk teklifi ahzı 
askerin kaldırılmasıdır. Bu ahzı askerdir ki harbi 
umumîde (2 850 000) nefer sevketmiştir. İyi bir alet 
olduktan sonra kötü netice verdikte kötülük aletlin 
fenaiiğında değil, iş onun sa'yu amelindedir. Islah 
edilmesinde bendeniz de beraberim. Yani bugün ahzı 
asker kalemleri çoktur. Ahzı asker heyetleri fazladır. 
Fakat şunu rica ederim ki bugün bunu nüfus memur
larına verirseniz şunu sorarım ki nüfus memurları ev
velâ kendi işlerini yapıyorlar mı? Saniyen nüfus me
muruna deseniz ki bu işi size verdik. Bu nüfus me
muru bunun için sizden bir teşkilât istiyecek. Bu teş
kilât zaten üç nefer bir zabitten ibarettir. Yalnız bir 
ruh nokta var ki bunu da arz edeyim de ondan son
ra hükmünüzü veriniz. Hatta bu baptaki sözleri ule
mayı benamdan Şükrü Efendi Hazretlerine terkede-
rim. Çünki tahkikat ve tetkikat yapmıştır. Bir nok
ta var efendim? Bütün orduların bir sırrı vardır. O da 
bir ordu ne kadar silâh çıkarabilir? Bir ordu nerede 
tecemmu eder? Ne kadar müddetle içtima eddbi'lir? 
İşte devletlerin milyonlarla mesture verip ataşemili-
terlerle ataşenavallar yapması bu maksatladır. Hatta 
o sır o kadar mühimdir ki onu erkânı harbiye daire
leri kolordu kumandanlarına kapalı zarfla seferberlik 
ilân edildikten sonra açılmak üzere kapalı zarfla bil
dirirler. Seferberlikten sonra onlar anlarlar. Bu sırrı 
s/iz bütün efradı milletin İslâm Hıristiyan gireceği 
bir daireye tevdi ediyorsunuz ki o sırla kabili telif 
değildir bu iş. Bendeniz hakikati arz ediyorum. Efen
dim. Yapılan iş, meselenin ruhu budur. Ordu demek 
te bu demektir. Binaenaleyh bir ordu ş/imdi cephede 
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mevcut iken ve bu ordu senelerce bütün milletin kal
binden ve sizin ruhunuzdan doğarak büyüyerek tam 
bir neticei kafiyeye geleceğimiz bir zamanda böyle 
bir bedeli nakdî kanunu koyacağız. Gerideki ahzı as
ker şubderinıi lağvedeceğiz. Derseniz doğru değildir. 
Ben btr asker ruhu ile söylüyorum. 

NEBİL EFENDİ (Karahisart Sahip) — Paşa Haz
retleri müsaade buyurulur mu? Bir sual soracağım : 
Almanya ve Fransa'da ahzı asker şubeleri var mıdır? 
Bendeniz yok zannediyorum!. 

TEM AL PAŞA '(İsparta) — Var efendim; tevdi 
edilemez bir sırdır. Zaten şubelerde üç zat kalmıştır. 
Bir şube müdürü var? Bir muamele memuru var, bir 
de kâtip vardır. Üç kişidir. Bunlar kaldırılsa aş kalır. 
Yani şubelerin adedi azalabilir. Bunlar mümkündür. 
Fakat şubeyi kaldırırsanız olmaz. 

REÎS — Efendim Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin 
müzakerenin kifayetine dair bir takriri vardır. Aynı 
zamanda yirmi kadar arkadaşımız da söz almıştır. 
Yusuf Ziya Beyin kifayete dâir olan takririni reye 
koyuyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ekseriyetle 
kifayet noktası kabul edilmiştir. 

Maliye Vekilinin teklif ettiği veçheye müteallik 
takrirlerle mevzu üzerinde konuşan azayı kiramın 
serdettikleri bir çok daha nokatı nazar mevcuttur. 
Heyeti Umumiyeye hepsini arz etmeden evvel tabiî 
Maliye Vekilinin teklifini Heyeti Umumiyenıin reyi
ne arz etmek lâzımdır. Ondan sonra vaziyeti maliye 
hakkında azayı kiramdan bazılarının verdiği takrir
leri birer birer arz edeceğim. 

Hükümetin Teklifi 
1. Şimdiye kadar varidatı cedide ve munzamma-

ya müteallik olarak teklif edilmiş olan kavanin lâyi
halarından Mu!vazenei Maliye Encümeniyle bilmü-
zakere müştereken kabul edilecek olanların berayı 
tasdik Heyeti Umumiyeye arz edilmekle beraber der
hal mevkiıi tatbika vazı için mezuniyet itası, 

2. % 8 faiz ile ve teminatı muayyene mukabi
linde Ziraat Bankasından hesabı cari suretiyle beş 
yüz bin lira alınmasına selâhiyet itası, 

3. Emvali metrükenin esbabı namına füruıht 
veya idaresine müteallik lâyihai kanuniyenıin mevkii 
meriyete vazına müsaade itası, 

4. Ziynet eşyasının meni duhulü hakkındaki ka
nunun huliliyata ve sair muzır olan eşyaya ait ah
kâmı baki kalmak üzere ahkâmı sairesinin 1338 se
nesi nihayetine kadar tehiri meriyeti, 

5. Gümrük kaçakçılığının hiyaneti vataniye ce-
raiminden addiyle mütecasirlerinin İstiklâl Mahke
melerine tevdii hususunun kabulü. 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

REİS — Efendim takrirlerin hepsini okuyaca
ğız. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Mademki 
müzakere kâfidir. Takririn okunması istemez. 

Riyaseti Celiteye 
Ahvali hazıfai harbiye dolayısiyle muzayakai ma

liye malumdur. Bunun için tasarrufa riayet edilmek 
ehem ve elzemdir. 

Ezmanı salifede olduğu üzere hissei menafi ve 
masarifin ve daha tertibatı varsa anın Ziraat Banka
larına itası ile buradan sarfettirilen muhasebei hu-
susiyelerin lağverilmesi ve tütün ziraati olmayan ma
hallerde reji memurini istihdam olunduğundan bu 
memurlar bayilere tütün paketi satmaktan başka bir 
işleri olmayıp beyhude maaş aldıklarından ziraat ol
mayan mahallerdeki reji idarelerinin bir miktar maaş 
zammiyle Düyunu Umumiye memurlarına ilâve ve 
tevdi olunması büyük yekûn teşkil eden masraftan 
maliyeyi müstefit eden Dahiliye ve Maliye Vekâleti 
âliyelerinee nazarı dikkate alınmasını arz ve teklif 
eylerim. 

Tokat 
İzzet 

Riyaseti Celileye 
Memleketimizde para kalmamıştır. İhracat yok

tur. İthalât pek çoktur. Bu hal bu sene tekrar ve 
devam ederse hemen elimizde bulunan evrakı nak
diye korkulacak bir dereceye gelecektir. Amerika ser
mayedarları petrol membaı arıyorlar. Halbuki Baku 
ve Musul cihetlerinde çıkan petrol membalarının mer
kezi Erzincan'ın Kükürtlü nam mahallinde olduğunu 
esha'bı fen keşfetmiştir. Bu mezkûr petrol madenle
rini bir Amerika sermayedaranına vererek memleke
te hariçten para ve sermaye celbed ilmesini teklif ey
lerim. 

Kars 
Fahrettin 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Reis Bey; Babı 
Âliye benzer teşkilâtın ilgası hakkında Heyeti Veki-
lenin noktai nazarına dair bir takririm var. Lütfen 
emir buyurunuz okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Buhranı bazırın esbabı izalesinden biri Müda

faa! 'M il üyenin gerideki hidematından şubelerin, nok-

1 
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tatarın,, bilüzum cephe ve ordu teşkilâtının ilgası ol
duğu kanaatma karşı Erkânı Harbiye, Müdafaai Mil
liye Vekilerinin fikir ve mütalaası nedir? Teşkilâtı 
mevcudei mülkiyeden Babı Âliyi taiktöden vücudte ge
tirilenlerden hangisinin ilgası mümkündür? Bu bap
ta Heyeti Vefcifenin mütalaası nedir? Buralarının iza
hından sonra bu hususa mütalaalik icabat hakkında 
Meclisi Âl'inin arasına müracaat edilmesini teklif ey
lerim. 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Geçen sene bir kaç maddesi müzakere ve kabul 

edilen ve elyevm Meclisi Âlinin malı olarak mevcut 
bulunan Bedeli Nakdî Kanununun ruznameye ahziy-
le müsaraaten müzakeresini ve maddelerinden kabul 
edilenlerin ihtiyacı hazıra göre tedvini temin edilmek 
üzere yeniden müzakeresinin icrasını teklif eylerim. 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Riyaseti Celi leye 
Memleketimizin mücahedesinde devamı için ma

lî cihetin teminine medar tedabirden olmak üzere 
bazı memaliki islam iyeden alınabilecek nukut ve ianat 
hakkında şimdiden teşebbüsatı füliyeye girişilmesini 
teklif ederim. 

13 Nisan 1338 
Burdur Mebusu 

Soysatlı 
İsmail Suphi 

Riyaseti Celileye 
Mütareke ve musalehenamenin mevzubahis ol

duğu şu sırada paradan bahsetmek tehlikelidir. Böy
le 300 kişi arasında tedbir düşünmek imkânı yoktur. 
Bu mesele Heyeti Vekile meselesidir. Heyeti Vekile 
bir tedbir ittihaz ederek Meclise teklif eder. Müna
kaşa, 'bu teklif üzerinde yapılır. Dana senenin bida-
yetindeyiz. Zamanımız vardır. Bu meseleyi itidali 
dem ile müzakere, eylemek üzere müsait bir zamana 
talikini ve Heyeti Vekilenin bu mesele ile ciddî su
rette iştigal eylemesini teklif eylerim. 

12 Nisan 1338 
Tokat 
Rıfat 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
Riyaseti CelilesUne 

13.4.1338 
Maateessüf duçar olduğumuzu tamamen anla

dığımız fecayii maıî karşısında atideki, teklifi kanunî

yi arz etmek mecburiyeti vicdaniyesinde bulunuyo
rum. Benim kadar kaliblerinin sızlıyacağına bütün 
manası ile emin bulunduğum arkadaşlarımın takdi-
ratı vataniye ve hissiyatı mahsusai diniye ve namus-
kâranelerine müracaat ediyorum. Tarzı teklif ve ma
ruzatımdan da anlaşılacağı üzere Reisi Muhtereme-
miz Paşa Hazretleri başta bulunduğu halde uhdele
rinde ordu ve kolordu, fırka kumandanlıkları bulun
durulacak olanlarla mümessillik vazifesini ifa ede
cekler dahil edilmek üzere esamisi merbut listelerde 
gösterilen azayı kiramın ol'baptak'i nisabı müzakere 
kanunu mucibince Meclisin fiilen ve müstemirren 
devamını temin şartiyle tahsisat almaları ve rüfekayı 
kiramı mu'tebakiyenin dahi bir gûna tahsisat talebi
ne hakları olmamak üzere devairi İntihahiyelerinde 
ve arzu edecekleri mahalde milletin muvaffakiyetine 
çalışmak ve binaenaleyh icabında iktidar ve ihtisas
ları bulundukları hidematı sairei vataniyede istihdam 
kılınmak hususlarını kabul buyurmak hamiyet ve me-
kârimüni ibraz ve izhar eyledikleri takdirde pek bü
yük hüsnü tesir ve aynı zamanda menafii maddî 
ve manevî temininin imkânına kaniim. Bir gûna mah
zuru hukukî ve siyasî olmayıp da bu suret karini tas
vip buyurulduğu takdirde Maliye Vekilinin teklif et
tikleri ve kısmen Meclis ve Encümenlerde bulundu
ğu anlaşılan kanunların muzakeratına devam olunmak 
üzere evvelen ve hasseten Müdafaai Milliye ve de
vairi sairei merkeziyede âcil bir tensikat ve ciddî tef-
tişat esasatına mütaallik teklifi kanunînin beşinci mad
desinin kabulü suretiyle de pek çok tasarruf at icra 
edileceğine eminim. 

«Teklifi Kanunî Müsveddesidır.» 
1. Nisabı müzakere kanunu mucibince Meclisin 

müstemirren devamına halel gelmemek üzere mev
cut... kadar azadan... kadarı davayı millî ve istiklâ
limizin îstihsaline kadar Ankara'da bulunacaktır. 

2. Reis Paşa ile Ordu, Fırka kumandanları ve 
memalikli ecnebiyede mürnessillSk vazifesini ifa eden
ler fiilen Ankara'da vaziife görenler gibi telakki ve ka
bul olunur. 

3. Azayı mütebakiye daireyi intihabiyelerinde, 
veyahut Ankara'da bulurunaik şartiyle bilâtahsisat 
mezun addolunurlar. Ancak badema vazlifei tarihiye 
ve hidamatı vataniye ve diniye itibariyle bilfiil ça
lışacaklar ile mezun addedilecek azayı kiram halert 
ve atiyen aynı hukuka malik bulunacaktır. 

4. Dalirei'intihabiyelerinde ve herhangi mahaller
de mezun addedilecek azanın fiilen hidameti vataniyeye 
daveti hallinde derhal icabet edecek ve indelioap ili-
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tisası dairesinde teklf olunacak bir vazıifai Hükü- I 
meti ve milleti kabul edebilecektir. I 

5. Nihayet bir ay zarfında ikmal edilecek 
saatiyle Meclis tarafından evvelen Müdafaai milliye 1 
müteaıküıben devairi saörei merkezliye ve taşrada ten
sikat icra ve teftişata ibtidar olunacak ve teıftişat ne- I 
tayici de ikinci ay nihayetinde ikmal ve raporları 
Meclise tevdti edifiiMş bulunacaktır. 

6. İşbu kanun icrayı ahkâmına B. M. M. me- 1 
murdar. 

7. İşbu kanun tarihi kabulünden muteberdir. I 
13 Nisan 1338 

Antalya Mebusu 
Tahsin I 

REİS — Efedim, şimdi okunacak liste bu teklifi I 
'imza eden zevat değildir. Teklif merbur listedir. I 

Hilmi Bey (Ardahan), Zekâi Bey (Adana), Be- I 
kir Sami Bey (Amasya) Rasih Efendi(Antalya), Hacı I 
Mustafa Efendi (Ankara), Hâmd Bey (Aydın), Şe
ref Bey (Edirne), Osman Fevzi Efendi "(Erzincan), I 
Hacı Süleyman Efendi (İzmir), Mahmut Esat Bey I 
(İzmir), Cemal Paşa (İsparta), Ahmet Muhtar Bey I 
(İstanbul), Ferit Bey (İstanbul), Adnan Bey (İstan- I 
bul), Emin Bey (Eskişehir), Abdullah Azmii Efendi I 
(Eskişehir), Hüseyin Avnii Bey (Erzurum), Necati I 
Bey (Erzurum), Celalettin Arif Bey (Erzurum), Kemal I 
Bey (Ertuğrul), Rüştü Bey (Ergani), Necati Bey (El- | 
aziz), Ali Saiip Bey (Urfa), Yasin Bey (Oltu), Şevki j 
Bey (İçel), Hafız Abdullah Efendi (İzmit), Edip I 
Bey (Batum), Süleyman Sudi Bey (Bayazıt)," Yusuf Zi- I 
ya Bey (Bitlis), Şeyh Servet Efendi (Bursa), Muhittin 
Baha Bey (Bursa),Operatör Emin Bey (Bursa), Veli I 
Bey (Burdur), Hilmi Bey (Bolu), Ham£t Bey (Biga), 
Hamdi Bey (Tokat), Nafiz Bey (Canik), İhsan Bey 
(Cebelibereket), İsmet Bey (Çorum), Mazhar Müfit I 
Bey (Hakkâri), Yusuf Bey (Denizli), Diyab Ağa I 
(Dersim), Kadri Bey (Diyarbekir) Hacı Mustafa Efen- i 
di (Si'irt), Rıza Nur Bey (İstanbul), Rauf Bey (Sivas), I 
Takı Efendi (Sivas), Bekir Sıtkı Bey (Siverek), Refik I 
Şevket Bey (Saruhan), Hasan Bey (Trabzon), Ali 
Şükrü Bey (Trabzon), Yasin Bey (Gaziantep), Cavit I 
Bey (Kars), Vehbi Bey (Kayseri), Basri Bey Karesi), I 
Ali Suriri Efendi (Karahisarişarki), Şükrü Bey (Kara- I 
hisarisahip), Hulusi Bey (Karahisarisahip), Abdullah I 
Kemali Bey (Kastamonu), Yusuf Kemal Bey (Kas- I 
tamonu), Mustafa Bey (Kozan), Vehbi ^Ef endi (Kon- I 
ya), Musa Kâzım Efendi (Konya), Refik Bey (Konya), I 
Müfit Efendi (Kırşehir), Ahmet Hilmi Bey (Kayseri), 
Celal Nuri Bey (Gelibolu), Hasan Fehmi Bey (Gü- | 

müşhane), Ali Haydar Bey (Genç), Tevfik Efendi (Kân-
gırı), Besam Atalay Bey (Kütahya), Esat Bey (Laz-
istan), Derviş Bey (Mardin) Selâhattin Bey (Meralin), 
Sefa Bey (Mersin), Hasip Bey (Maraş), Lütfi Bey 
(Malatya), Tevfik Rüştü Bey (Meteşe), Hacı İlyos 
Sami Bey (Muş), Ata Bey (Niğde), Haydar Bey (Van), 
Hakkı Bey (Van), Süleyman Sırrı Bey (Yozgat), 

13 Nisan 1338 
Antalya Mebusu 
Hasan Tahsin 

Aza adedi : 83 
BİR MEBUS BEY — Hasseten rica ederim Tak

rirlerini izah etsinler. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Takrirlerini izah 
etsinler (Gürültüler, reye koyun sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY — (Gümüşhane) — Efen
diler. istirham ederim. Sükûnetle dinleyiniz. Usul 
hakkında arz edeceğim. Arkadaşlar... (Reye koyun 
sadaJarı) 

EMİN PAŞA (Sivas) — Aynen kabul ediyoruz. 
Müzakereye hacet yoktur. Rica ederiz. 

REİS — Efendim rica ederim mcvkilerinizi mu
hafaza edin «Reye sesleri» Reye koymak Riyasete 
aittir. Daha takrirler okunmadı. Rica ederim sü
kûneti muhafaza ediniz efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Arka
daşlar hepimiz yekdiğerimize hürmet ve emniyeti 
mütekabile ile merbutuz. Teklifi kanunî hakkı her 
azanm bir hakkı tabiîsidir. Derhatır buyurursunuz 
ki bundan... (Gürültüler) Müsaade buyurun. Efen
dim usul hakkında söylüyorum. Bundan evvel Tah
sin Bey arkadaşımızdan evvel arkadaşlarımız bir tek
lif verdiler. Dediler ki Meclisin nisabı müzakeresini 
tenzil edelim. İntihap kanununda olan adet kalsın. 
Diğer bir kısım, arkadaşlarımız mezun kalırlar, tasar
rufu temin etmiş olurlar. Bu teklifde bugünkü ta
sarruf mevzubahs olduğu zamanda mana ve ruh iti-
barilc aynı ona göre bir tekliftir. Yalnız arkadaşı
mız burada fazla olarak ifrata vararak bir de bir 
esami raptetmiş. Bunu samimiyetine bağışlayın. Be
nim de burada ismim mevcut olmadığı halde müte
essir ve müteezzi olmuyorum. Bir mebusun hakkı 
teklifini hiç bir şey takyit etmez. Yalnız bu merbutu 
cetveli nazarı dikkata almaz, kendisine iade eder 
cetvelin mahiyeti bundan ibaret kalmış olur. (Şid
detli gürültüler) 

REİS — Efendim Heyeti Celilcnize arz edilmesi 
icap eden takrirler bitmedi. 

— 256 — 
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YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Reis Bey; 
müsaade buyurunuz. Bir zata söz verdiniz. Bana da 
söz veriniz. 

Beyefendiler benim noktai nazarımca böyle bir 
takriri Meclise arz etmek inhilâle sebebiyet verecek 
tankların birisini göstermek demektir. (Bravo ses
leri, alkışlar) Tekmil mikyasla mecnunluktur. Bu 
takriri verenler izahatı lâzıme vermelidir. İstiklâl 
Mahkemesine vermelidir. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

REtS — Antalya Mebusu Hasan Tahsin Bey bu
yurun. 

ABDULHAK TEVFİK BEY (Dersim) — Sahi
bi teklif takririni geri alıyor (Gürültüler, izah' etsin 
sesleri) 

HASAN TAHSÎN BEY (Antalya) — (Kürsüye 
gelerek). (Gürültüler, ayak patırdıları, alkışlar) 

REİS — İstirham ederim, sükûtle dinliydim. 

HASAN TAHSİN BEY (Antalya) — Efendim 
bendeniz bütün kanatımla bu takriri tasvibi âlinize 
arz ediyorum. Kabul, ademi kabul Heyeti Âliyenize 
aittir. (Ayıptır sesleri) Niçin ayıp oluyor efendim? 
O halde. (Gürültüler) 

REÎS — Efendim takririni geri almıştır. (Hayır 
hastahaneye sesleri, gürültüler) Efendim takrirler 
okunacak. Rica ederim sükûtle dinleyiniz. (Kütah
ya Mebusu Besim Atalay Beyle rüfekasının takriri 
okundu.) 

Riyaseti Celileye 
Pek âcil olan malî ihtiyaçlarımızın tatmin ve te

mini için berveçhi zir kanunu teklif eyleriz. 
Kütahya Gaziantep 

Besim Atalay Abdurrahman Lami 
Beyazit 
Şevket 

Madde 1. — Evkafı celâliye, evkafı bektaşiye. 
evkafı bayramiyeye ait erazi aşarının bu senelik Ma
liye Vekâleti tarafından ahzu cibayeti 

Madde 2. — Maliye bütçesinin 81 inci faslın ikin
ci maddesine ait olan yüz yirmi bin liranın Maliye 
Hazinesine varidat kaydı. 

REÎS — Müsaade buyurursanız takrirleri okuya
lım. Eğer müzakerenin devamına lüzum görmüyor
sanız bir takrir veriniz, celseyi tatil edelim. Çok ri
ca ederim, ciddiyetimizi, sükûnetimizi muhafaza 
edelim. Hepiniz iktisattan tasarruftan bahsediyorsu
nuz. Bu milletin bunda hakkı vardır. Kıymetli sa-
atlar geçiyor. Binlerce liralar sarf olunuyor. Bir 
şeyi müzakere ve ciddiyetle telâkki etmiyoruz. Rica 

ederim sükûnetle müzakere cereyan etsin. Müzakere 
bir neticeye iktiran etsin. Bu millet sizi bu Meclise 
raptetmiştir. Eğer gürültü ile hangi meselenin im
kânı dairesinde müzakeresini görüyorsanız söyleyin. 
Hep beraber yapalım. Belki birbirimizden daha çok 
gürültü yapacaklar vardır. Rica ederim sükûnetle 
devam edelim. Buyurun kâtip bey. 

Riyaseti Celileye 
Buhranı malîye çaresi olacak Meclisi Âli oldu

ğuna nazaran azadan tensip buyurulacak zevatın 
bizzat dairei intihabiyesine giderek berveçhizir rapo
run sürat ve hüsnü tesviyesi lâzımdır. Mütaahhitlere 
sarfedilen milyonlar hazinede kalmak mütaJaasiyle 
berveçhizir bir kanunun kabulünü teklif ederim. 

Madde 1. — Eshabı ağnamın bu seneki tiftik ve 
yapağı mahsulünün hususu, rayici hazıra i!e muba
yaa edilip badelharp her nevi tekaliften mahsubu icra 
olunmak üzere ikraz edilir. 

Madde 2. — İşbu tiftik yapağı ile çorap ve do
lak ve şal imal ettirilip ordunun işbu ihtiyacatı suhu
letle ref edilir. 

Madde 3. — İşbu imalat pek az mesarifle kura 
ve kasabadan her haneye tevzi suretiyle icra ettiri
lir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına B. M. M. 
memurdur. 

Yozgat 
Rıza 

Riyaseti Celileye 
Buhranı malî hakkında berveçhizir çarei âciie 

tevessül edilmesini teklif eylerim. 
Madde 1. — Harp kazançları vergisiyle mükeiief 

olanlardan servetleri nisbetinde binden on bin liraya 
kadar istikrazı mecburi. 

2. Bin kuruştan fazla ticaret vergisiyle mükellef 
olanlardan yüzden bin liraya kadar istikraz. 

3. Mesken ve ticaretgâhından başka «enevi bin 
lira icarı olanlardan ayrıca maktuan beşer yüz lira 
istikraz. 

4. İstirahatları uğrunda fayton rakiplerinden 
maktuan yüz elli lira istikraz. 

5. Gayri müsiimlerden elyevm silâh altında bu
lunanlardan beher sene için yüzer lira bedeli nakdî. 

Erzurum 
Salih 
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Riyaseti Celileye 
Mileli gayn müslimeden mükellefiyet dahilinde bu

lunan efradın bedeli nakdî ita etmedikleri takdirde 
sanatkâr olsalar bile memleketlerinde ademi istihdam
ları bir kanun ile kabul edilmiş iken her tarafta bir 
çok hıristiyan efrat darüssınaalarda istihdam edilmek 
suretiyle iki senede lâakal iki milyon lira zayi edilmiş 
olduğundan bu hususun meni devamının Müdafaai 
Milliye Vekiline tebliğini teklif eylerim. 

13 . 4 . 1338 
M araş 
Hasip 

Riyaseti Celileye 
Evvelce tayini esami ile heyeti umumiyesi kabul 

edilen ve bilâ sebebi kanunî müzakeresi teahhur eden 
bedeli nakdi kanununun müeccel i yeti askeriye kanu
nu yarınki ruznameye ithal ve her şeye tercihan mü
zakeresini teklif eylerim. 

13 . Nisan . 1338 
Gümüşhane Mebusu 

Hasan Fehmi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maliye Vekili Hasan Beyin teklifinin Ziraat Ban

kasına gösterilecek karşılıkla c/c 8 faizle beş yüz bin 
lira istikrazı ihtiva etmektedir. Bu teklif hem ma
kul ve hem de Ziraat Bankasının menfaatına ve men
faati umumiye noktai nazarından doğru olmakla be
raber şimdiye kadar bankadan istikraz edilmiş olan 
mebaliğa dahi teminat verilmek suretiyle kabulünü 
teklif ederim. 

13 Nisan 1338 
Karahisarısahip Mebusu 

İsmail Şükrü 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Mesele tenevvür etti, dert anlaşıldı. Çaresi itika-

dımca berveçhi âtidir : 
1. Müdafaai Milliyenin geriye ait teşkilâtını ta-

dilen bütçesinde beş milyon liralık bit tasarrufat ya
pılacaktır". 

2. Mülkî, adlî devairi merkeziyede ve bilhasa 
İktisat, Nafıa Vekâletlerinin tevhidi ile bunlarda ve 
gayrı ez Dahiliye ve Maliye ve sair vekâletler müste
şar ve kalemi mahsuslarla, mümkün müdiriyetlerin 
tevhidinde ve varidatı mesarifatına tekabül etmeyen 
liva ve vilâyetler kadrosunun varidatı nisbetinde tanzi
minden bir milyon liralık tasarrufat temin olunacak
tır. 

3. Meselâ efradı mükellefini askeriiyei islamiyeden 
her ferdin veremiyeceği ve yalnız lortlar ve büyük 

sermayeli tüccarlar velhasıl sermayesi on bin lirayı 
tecavüz edenlere hamil olacak bir bedeli nakdî ka
nunu ve millete ağır gelmiyecek tekâlif kanunlariyle 
dört milyon liralık varidat temin eder kavanin tan
zim olunacaktır. 

4. Baladaki dört maddeye göre Muvazenei Ma
liye Encümeni bütçede tadilât ve tasarrufat icrasına 
mezundur. 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Lâzistan Mebusu muhteremi Necati Beyefendi

nin teklifleri tetkika, teemmüle şayandır. Benim fik
rime de mülayim gelmiştir. Binaenaleyh bu hususta 
teemmülatta bulunmak üzere Heyeti Vekilenin nazarı 
dikkatine vazını teklif ederim. 

Karesi 
Basri 

Riyaseti Celileye 
Gayenin husulüne değin livaların kaza, kazaların 

Nahiye halinde idaresiyle ana göre bütçenin tashih 
ve tanzimini teklif eylerim. 

Bayaz.it Mebusu 
Şevket 

Riyaseti Celileye 
Halî malimiz hakkında Maliye Vekili Beyefendi 

tarafından verilen malumat fecidir. Bu bapta söy
lenmesi icabeden sözler de söylenmiştir. Binaena
leyh müzakere kâfidir. Ancak mevadı atiyenin na
zarı dikkate alınmasını rica ederim: 

1. Maliye Vekili Beyefendinin teklifi veçhile 
senei haliye bütçesinin tasdik ve tespitine kadar 2ü 
milyon liralık avans kanununun kabulünü. 

2. Her umura tercihan gerek ruznamede mev
cut ve gerek encümenlerde bulunan tekâlifi cedide 
lâyihalarının müzakeresine iptidar olunması. 

3. Memleketin hali malî ve iktisadîsini göz önün
de bulundurmak bizim için en hayatî bir vazife iken 
şimdiye kadar bu noktaya lâyık olduğu kadar ehem
miyetin verilmemesi şayanı teessüftür. Maamafih 
hatanın anlaşıdığı yerde tashihi icah edeceğinden ve 
böyle buhran halinde tebarüz eden malî müşkülatın 
hal ve ıslahı çarelerini köhne ve asırdîde idare zihni
yeti tayin edemiyeceğinden bu gibi işlerde ilmî ve 
amelî ihtisası olan rüfekadan şubelerce intihap oluna
cak ikişer zat ile kezalik hariçten alınacak lüzumu 
kadar mütahassıs zevattan mürekkep bir komisyon 
teşkil olunarak Maliye, Nafıa ve iktisat Vekillerinin 

http://Bayaz.it
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iştirakiyle hali malî ve iktisadînin acilen ıslahı çare
lerinin tetkik ve tespitini teklif eylerim. 

Canik Mebusu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Bütçe açığını kapatmağa medar ve 1338 senesine 

mahsus olmak üzere mevaddı atiyei kanuniyenin ka
bulünü teklif ederim. 

Madde 1. — Tütün istimal eden her şahıs senevi 
200 kuruş keyf vergisi itasiyle mükelleftir. 

Madde 2. — İşbu keyf vergisi J338 senesine mün
hasır olup defaten tahsil olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

12 Nisan 1338 
Biga Mebusu 

Mehmet 

Riyaseti Celileye 
Buhranı malî meselesi ne kadar haizi ehemmiyet 

ise menabii varidat bulmak da o derece mühim
dir. Bu maddenin Heyeti Umumiyece müzakere 
ve tespiti bir çok vakte muhtaçtır. Esaslı bir tet-
kikat yapmak ve rüfekayı kiram noktai nazarını En
cümeni mahsusuna arz etmek üzere keyfiyetin Bütçe 
Encümenine ve yahut intihap olunacak başka bir 
encümene havalesini teklif eylerim ferman. 

22 Nisan 1338 
Beyazıt Mebusu 
Süleyman Sudi 

Riyaseti Celileye 
1337 ağustosundan beri vesaiti nakliye eshabının 

mahiye yüz kilometre itibariyle meccanen ifasına 
mecbur oldukları mükellefiyeti nakliyenin yalnız bir 
sınıfa tahmili kaidei adaletle gayri kabili telif bir 
mecburiyettir. Bu mahzurun izalesi maksadiyle Hü
kümet tarafından teklif edilen mükellefiyeti nakliyei 
askeriye kanun lâyihasının bir müddetten beri mün-
kati olan müzakerata yeniden mübaşeretle bu kanu
nun intacı ve sürati tasdiki tahtı vücuptadır. Buhranı 
malînnin mevzu müzakere olduğu şu zamanda "bu 
kanunun da itmamı müzakeresiyle mevkii tatbika 
vazı küllî faide temin ve bir sınıfa tahmil edilen yü
kün cephei harbe ve menzil hututuna uzak bulunan 
ve her türlü ban tekâliften vareste kalan halka da 
tevzi ve taksimi suretiyle adaletin tevazünü temin 
edileceğinden Muvazenei Maliye Encümeninden cel-

biyle derhal ve tercihan müzakeresinin tahtı karara 
alınmasını teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Türkiye B. M. M. Riyaseti Celilesine 
İlgın : 12 . 4 . 1338 

Mahrem ve,mühimdir : 
Maliye Vekili Beyefendinin vaziyeti maliyemiz 

hakiki nida Meclisi Âlinize arzı izahat ile 20 milyon IH 
Talik avans •kanunu ile tekâlifi cedide tarhı içlin tan-: 
zum edilen takjrihen 10 milyon lira ka'dar varidat 
tam in edebilecek olan kavarainin 'kabulü teklifinde 
'bulunduğu işar 'kılındı. Vaziyetti maliyenin çaresiz-

'fliği 'karşısında yeni menalbi-i varidat 'bulan kanunla
rın taitJbitoi içtin, Meclisin Heyeti Vekileye salahiyet ver
mesini yegâne tedbir olarak. mütalaa eyleyen Heyeti' 
Vökiteniin de kertdisinli müşkül (vaziyette bulduğu; 
'anlaşılıyor. Bu sırada Meclis -ite Heyeti Vekille ara
sında 'ihtilâfat zuhuru ve bilhassa Heyeti Velkilenin 
çekilmesini mucip alacak herhangi bir vaziyetin pek 
muzır olacağı taikjdiir Ibuyurulur, 10-4-1338 tarihli no
tamıza Devletlerin cevap hazırlaidık^arı ve bu meyan-
da Yunanların HnhSlâl eylemek üzere bulunduğu dost
larımızın ifade eylemiş olması harice karşı her noktai 
nazardan gayet kuvveKli bir cephe gösterımemizi m,e-
nafii memleket ndkfcai nazarımdan zarurî kılimaiktadır. 
»Binaenaleyh memleket ve orduyu idare edebilecek 
menaibtoi varidaJtın tespittim ve Heyeti Vekileyi icraat
sızlığa mahkûm kılnuyacalk salahiyet ve serbestiye 
mazhariyetini rüfekayı kiramdan hassatan rica ede
rim:. 

'Başkumandan 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Cekfleye 
Merkez ve taşra teşkilâtı mülkiye ve askeriyesiıııin; 

'kırtaisiyeoilliıkle degîl, mtesalihi umurnıiyei mi&ıtie mü-
tenasüp bir şekle ifrağı suretiyle fuzulî mesarifin 
önüne geçimesu'ni arz ve teklif eylerim. 
13/Nisan/1338 Dersim 

tAlbduilah Tevf ilk 
Riyaseti Celileye 

GirîştÜğiımüz mücahlede azjnu iman mücahedesidi'r. 
Hiç ydkltan muazzaitn, bfir ordu vucude getiren bu az-
mu imamımız eğer sortsılmazsa. - ki sıamulmıyacaıktır -
bu müşahedeyi daha senelerce idame edecek esbabı 
terntin edebiliriz. Binaenaleyh zerre kaldar yesü fütura 
düşjmıiyerek: her çareye başvurmak vazifemizdir. Ma-
demfkji bugün Yunan ordusunun sahipleri garp dev
letleri olduğu resmen itiraf olunmuştur. Mademki bi^ 
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zim davamızda dfa âlemi islâm ve Şark. müşterek ol
duğunu bütün cihana ilân ekmektedir. O hakte âle
mi islâmın ve Şarkın ellerinden gelen müzahereti biz
den diriğ etmeyecekleri ıtalbOIktir. Yalnız bundan ne 
şerefle istifade kabil olduğunu kemali ehemm|i yerle tet
kik etmek, icap eder. Âkami îsîâm arasında Mısır ve 
iHinidiisdan gibi zengin mahaller de vardır. Eğer bir 
çaresii bulunursa bunların bize 'külMyetK surette nak
den mualvenette bulunacaklarına hiç şüphe yoktur. 
'Binaenaleyh İslâm âleminden ve Şarktan (karzı ha
san) suretiyle rnuslükrıanca bir istikraz akdetmenin ve
ya sair suretle istifade etmenin kabil olup olmadığını 
tetkik etmek ve neticeı tetkjikatrnı bize bildirmek üze
re âlemi islâm ve şark umuruna vakıf bir kaç arka
daştan mürekSkep bir encümenin teşıkiılimi teklif eyleriz. 

Lazistan Oltu 
Necati Rüstem 

Riyaseti Celileye 
Vazjyeti maiiytrrtizin bize arz etmekte olduğu 

müşkülatı Maliye Vekfili Bey söyledii. Bunun üzerine 
bir çok arkadaşlar suiistimal ve idareden bahsetti. 
Bazı arkadaşlar da çare olmak, üzere geri hıdematı-
nın tanzimlinden ve bazı tekâlifi kanuniyen'in serian 
müzakeresini ileri sürdü. Heyeti Umumiyede bu mü
him meselemin hallıimii mümkün görmüyorum. Hükü
met bugüne kadar vaziyeti malfiyenim ıslah i için bir 
şey düşünımemjiş ve bir tedbir de almamıştır. Bu 
gün bizim için yapılacak yegâne şey istikiâ-
lâlimizin temini mücadelei milliyenin muvaffa-
ket ve muzafferliyetle tetvici için maili müşkülâta 
bir çare bulmak Hükümetle (beraber hepi
mizin vazifesidir. Binaenaleyh bu husus hakkında Hü
kümetle Müvazenei "Maîliye Encüimerfinin çare düşün
mesini ve mütalaası ve teklifleri olan arkadaşların, 
Muvazeneli Maflüye Encümenine bildirmesini ve müza
kereye nihayet verilerek ruznameye gçilmesini teklif 
eylerim. 13/N(isan/İ338 Karahısarısahip 

Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Bütçenin tevazünü için bazı fazla teşkilâtın il

gası zaruret derecesine gelmiş ve Müdafaai Milli
yenin taşra teşkilâtı yani menzil teşkilâtı esasen bu va
zifenin en müşkül cihetlerinin memurin mülkiye va
si tasiyle ifa ettirlmesine nazaran lüzumsuz görülmüş 
olmakla menzillere ait vazifenin belediye ve tekâlifi 
milliye komisyonlarınca ifa ettirilerek menzil teşkilâ
tının lağvı lüzumunu arz ve teklif eylerim. 

12 Nisan 1338 
Tokat 

Rıfat 

Riyaseti Celileye 
Hükümetin tezyidi varidat için teklifatı vardır. 

Bunlar da müvazenei Maliye Encümeninde derdesti 
i tetkiktir, tşitı müstaceliyetine ve vaziyetin ehemmi

yetine binaen işbu levayühtan icabedenleri Muzavenei 
Maliye Encümeniyle bilmüzakere hemen mevkii me
riyete vaz'ı ve diğer taraftan dahi müstacelen berayı 
tasdik tatbik edilecek mezkûr levayıhın hemen Mec
lise şevkini teklif ederim. 12 Nisan 1338 

Lazistan Mebusu 
Osman 

Riyaseti Celileye 
Müstacelen muktazi mebaliği hemen elde etmek 

üzere tedabiri ati yenin mevkii icraya vaz'ının tahtı ka
rara alınmasını teklif eylerim. 12 Nisan 1338 

1. Silâhsız efrattan 200, efradı müslimeden 400 
lira hesabiyle bedeli nakdî ahzı. 

2. Vilâyet ve kaza merakizinde mukim egniyaya 
bittevzi derhal tahsil edilmek şartiyle vilâyattan yir
mişer bin lira ianei cihat tevzi ve tahsili. 

3. Hayvanatı ehliyeden ağnam gibi resim istifası 
4. Lüzumsuz ve zait teşkilât ve memuriyetlerin 

hemen lağvı. 
Karahisarışarki Mebusu 

Mesut 

Riyaseti Celileye 
Bütçede tasarruf icra edilmek üzere nüfusu umu

mîsi 100 binden dun olan livalarla nüfusu yirmi bin
den dun olan kazaların lağvını teklif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Buhranı malîmizi İhsas ettirmemek üzere Rusya' 

dan istikrazın mümkün olup olamıyacağını Rusya 
Sefaretinden müşavere edilmek üzere Hariciye Veki
limize salâhiyet verilmesini teklif eylerim. 13.4.1338 

Siverek 
Lütfi 

Riyaseti Celileye 
Okunan takrirlerin Müdafaai Milliye, Müvazenei 

Maliye ve İktisat Encümenlerince müştereken tetkik 
edilmek ve neticeS tetkükat az zamanda Meclise arz 
olunmak üzere mezkûr üç encümene tevdiini teklif 
eylerim. 11 Nisan 1338 

Kütahya 
Ragıp 
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Riyaseti CeJlileye 
Umuru maliyetiniz hakkında iki gündür cereyanı 

müzakere nafi ve müsbet bir netice basıl etmesi için 
bütün vaki olan şekil ve takrirlerle beraber Muvaze-
nei Maliye Encümertince bir neticeye iktiran ettiril
mesini teklif eyleriz. 12 Nisan 1338 

Elâziz Mebusu Kângırı 
Muhittin Sait 
Kângırı Hakkâri 
Ziya Tufan 

Riyaseti Celileye 
Mükazere kâfidir. Maliye Vekilinin olbabdaiki tek

lifinin veçhe tayini suretiyle kabulünü teklif ederim. 
Bitlis Mebusu 

Yusuf Ziya 
Riyaseti Celileye 

Milletten mütemadi fedakârlıklar beklediğimiz bir 
anda kendilerimizin millete numune olmasını temenni 
ettiğim cihetle aşağıdaki maddei kanuriiyeyi teklif ede
rim. 14.4.1338 

Kütahya Mebusu 
Besıim Atalay 

1. B. M. M. Azasının aylık tahsisatı yüz liradır. 
Riyaseti Celileye 

İstihsalâtı durmuş, vazifeleri kalmamış olan orman 
memurini ile harcirah almaktan başka faydaları bu
lunmayan ziraat memurlarının mensup olduğu iktisat 
Vekâletinin vilâyata mütaallik vezaifiııi Dahiliye ve 
Maliye Vekâletlerince görülmek üzere tamamen il
gası. 

Ve kezalik hiç vazifesi, işi, gücü kalmayan ve 
çünki bir karş yol yapmak kabiliyetinde olmayan Na
fıa Vekâletinin vilâyat teşkilâtının kaldırılması. 

Adetleri gayet tekessür eden ve günbegün mer
kezden her ne sebep ile ise gönderilmekte bulunan za-
bitanla daha ziyada şayanı hayret nisbeti bulan geri 
teşkilâtına ait lüzumsuz kalem daireleri, menzil, nok
ta, müfettişlik makamlarının üçer zabitten ibaret ol
mak ve rüesayı mülkiyenin riyasetinde belediye he
yetleriyle erbabı vukuftan intihap olunacak komis
yonlar marifetiyle idare edilmesi suretiyle tasarruf 
edilmesi, 

Ormanlardan istihsalat ite tezyidi ihracat için hal
ka teshilâtı lâzırne ifası ve bunun için teklif ettiğim iki 
kıta lâydhai kanurüyenin tesrii intacı Muvazertei Ma
liye Encümeninin 1337 senesi mazbatası müzeyyele-
sinde dahi beyan eylediğim halde henüz müzakeresine 
bile imkân bulunmıyan kanun lâyihalarının İktisat 

Encümenince tesrii dritaciyle iktisaden gayet feci bir 
hale getirilen bir halkın istihsali tekâlife kabiliyet ikti
sap edecek hale getirilmesi. 

Sebepsiz bahanelerle ve bilâsalâhiyet İktisat Vekâle
tinin feshettiği birçok orman mukavelenamelerinin iadesi 
meriyeti; kezalik iktisaden memlekete hariçten para 
celbinden yegâne âmili bulunduğundan bunların dahi 
nazarı dikkate alınması hususlarını arz ve teklif ey
lerim. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Mabye Vekili muhtereminin hali malîmiz hakkm-

*daki beyanatı neticei malumesine karşı dünkü cel
sede. durudiraz vaki olan beyannatta bugün bu hale 
çaresaz olacak tedabirm herkesin düşündüğüne göre 
arz eylemesi tensip buyurulmuş idi. Ana binaen 
mütalaai acizanem şu veçhiledir. 

1. Jandarma ve polis hidematınin cephe gerisin
de müstahdem efradı askeriyei gayrı müsallahaya ifa 
ettirilmesi. 

2. Şubelerde yazıcılık ve hesap ve inzibat memur
lukları ve emirber neferleri keza efradı gayri müsella-
hadan olmak üzere idare ve istihdam olunmalı. 

3. Efradı gayrı müsellaha evvelâ kâmüen terhis 
edilip her fert kendi memleketinde münavebe usulü 
ile üçer mah hizmet edilmek üzere hidematı maruzaya 
davet edilmeli ve bilâücret seve seve hem hizmet eder
ler ve hem de memleketinde istihsalâta medar olur
lar. 

4. Ahzi asker ve menzil ve nokta kumandanhk 
vesair zabitana ait umuru askeriye davayı millînin hi
tamına kadar mahalli sivil memurini ve Meclisi idare 
ve belediye marifetiyle idare ettirmeli. 

5. Bu suretle idareden hasıl olacak menafi cephe 
gerisine sarfedilen miktar ve jandarma, polis teşkilâtı 
mesarifatı azimeleri miktarları neye baliğ oluyorsa ka
milen tasarruf edilmiş olacaktır ki milyonlara baliğ 
olacağı varestei intibahtır. 

6. Henüz kıtaata sevkedilmemiş olan ve efradı 
gayrı müsellahadan ve hidematı saniyeye tefrik edil
miş müslim efradı askeriyeden bedeli nakdî kabul 
edilmelidir. 

7. Fazla teşkilâtın ilgası vesaire hakkında rüfe-
kayı kiram taraflarından vaiki olan teklif atı tekrar 
ötmek tasdiatı zaideden addolunmakla anlara da iş
tirak ettiğimi arz ile iktifa ve berveçhi balâ madde 
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makide maruzatımın kabulünü Heyeti Oelileden rica 
ve teklif eylerim. 12 Nisan 1338 

Yozgat 
Rıza 

Riyaseti CeKleye 
Eşhas 

Lira Sınıfı adet Verginin ismi 

1 000 000 1 1 000 istiklâl Vergisi 
BinerTflc 

1 000 000 2 2 000 İstiklâl Vergisi 
Beşyüz L. 

1 000 000 3 3 000 İstiklâl Vergisi 
Üçyüz küsur 

1 G00 000 4 5 00Ö İstiklâl Vergisi 
İki yüz 

1 000 000 5 2 000 İstiklâl Vergisi 
Elli L, 

1 000 000 6 5 00d İstiklâl Vergisi 
Yirmi L. 

4 000 000 7 Nüfus başına bakiyesinden bi
rer liradan 

10 000 000 

Vaziyeti' maliye için birçok dolaşık yollardan yü
rümekten ise İstiklâl Vergisi namiyle yedi sınıf üze

rine balâda müfredatı maruz on m'ilyon liranın pa
rası olmayanlardan rayici mahalliye üzerine muktazi 
meVattan rayiç üzerine aynen hayvan, hububat almak 
suretiyle mümkün görüyorum. Sınıfların tefriki ma
halli meclisi idare ve mal memurları ticaret odaları 
reisi Hükümetin riyaseti tahtında icra ederler. Halkın 
ve* Meclisi Âlinin nazarı dikkatine çarpan suiidare 
ıslah edilirse tatbikinde suhulet husule geleceği kana-
atındayım. İşbu takririmin Heyeti Umumiyeye arzını 
teklif eylerim. 

Eskişehir Mebusu 
Mehmet Emin 

Riyaseti Celileye 
Ahiren müstakil liva haline konulan livaların mu

kaddema merbut oldukları vilâyata raptiyle müsta
kil liva teşkilâtı yüzünden elviye ve merkezde fazla 
teşkilâttan tasarruf edilmesini teklif eylerim. 

13 Nisan 1338 
Sivas 

Mustafa Taki 
Riyaseti Celileye 

Okunan takrirlerin adedi çok olduğu gibi ihtiva 
ettikleri mevaddın içinde mühim olanları dahi var

dır. Bunların yalnız Muvazenei Maliye Encümenine 
havalesi kâfi olamaz. Binaenaleyh diğer encümen re
islerinin ve Heyeti Vekilenin Muvazenei Maliye En
cümenine iltihak ederek işbu takrirlerin müzakere 
ödülmesi ve neticenin Heyeti Umumiyeye arzını teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suat 

Riyaseti Celileye 
Ragıp Bey biraderimizin mütalâası pek doğrudur. 

Artrîc bir takım-tekâlifi maliye ile millete yeni baştan 
barı tekâlif tahmili hususuna ne zaman, ne vaziyeti 
maliye müsait değildir. Binaenaleyh başka bir günde 
umumî bir celse kuşat edilsin. O güne kadar rüfekayı 
muhtereme Devletin kudreti maliyesini tezyit ve me-
nabii maliyesini teksir edebilecek bir takım düşünce
lerini tespit ederek Riyaseti Celileye arz etsinler. Şu 
suretle tespit edilen kanaatlar Heyeti Umumiyece kı
raat olunduktan sonra şayanı kabul ve terviç olan
ları teşkil olunacak bir encümeni maliye havale ve 
bu encümenle Muvazenei Maliye ve İktisat Encü
menleri biliştirak tetkik ederek neticeyi Heyeti Umu
miyeye arz etsinler. Şu suretle bir çarei maliye ile 
buhrana karşı durmuş olalım. Binaenaleyh maruza
tım veçhile v meselenin ârâyı heyete vaz'ı lüzumunu 
teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Bir sene müddetle tatbik edilmek ve icabı hainde 

bir sene kabili temdit olmak üzere atideki tarzda bir 
kanunun kabulünü teklif ederim : 

Madde 1. — Asker ve fukarayı halk müstesna ol
mak üzc-e erbabı yesardan (müdafaai vvavtan) vergi
si namiyle ve madde ikide mezkûr nispet dairesinde 
şahsi bir vergi alınır. 

Madde 2. — : 
İradı senevisi 200 liradan 1 000 liraya kadar 

5 lira. 
İradı senevisi 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 

25 lira, 
İradı senevisi 5 000 liradan 10 000 liraya kadar 

50 lira, 
İradı senevîs; 10 000 liradan 20 000 liraya kadar 

200 lira, 
20 000 liradan yukarısı için beher bin lirası için 

10 lira zammolunur. 
Madde 3. — Bu vergi ile mükellef olanlar sinni 

rüşte vasıl olan evlâtlarının beheri için mükellef ol
dukları miktar verginin nısfını tediye ederler. 
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Madde 4. — Bu kanunun icrayı ahkamına Maliye 
Vekâleti memurdur. 

Madde 5. - - Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Trabzon 
Aİi Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Rüfekayı kiram tarafından verilen takrirler Mu-

vazenei Maliye ve Kavanini Maliye Encümenlerine 
havale.,edilerek yarınki Cuma günü her iki encümen 
ittihat ederek kabili tatbik ve şayanı müzakere olan
larının bitt'etkik cumartesi günü Meclise arzını teklif 
eylerim. 

Gaziayıntap 
Abdurrahman Lâmi 

Riyaseti Celileye 
Şu veçhile müzakerenin kifayetini teklif eylerim : 
İktisat Encümenlerinden müteşekkil bir encümeni 

fevkalâde akdiyle bugünkü mesaili malî ve buhranı 
maliye karşı bir çarei âcil düşürtmekle beraber sureti 
halli hakkındaki kanunun müstacelen ihzar ve Mec
lise tevdiini teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Mademki tütün istimal edenlerlen keyif vergisi 

alınacaktır. Enfiye çeken ve nargile içen adamlardan 
dahi bu verginin alınmasını teklif ederim. 

Siirt Mebusu 
Kadri 

Riyaseti Celfleye 
Masarif atı harbiye ve hidematı umumiyei devle

tin temini ve zaferi nihaîyi istihsal edecek olan ordu
muzun her türlü inihilâlden muhafazası birinci dere
cede haizi ehemmiyet bir noktai mühimmedir. Ha
len had devreye vasıl olan vaziyeti maliyemizin bu
günkü buhranı izale etmek ve istiklâlimizin ve hu
kuku ımilMyemizin tasdik Ve iadesini kasten tavik eden 
Garp emperyalizmlerinin ümidi âtilerini fiilen kesrü 
iptal etmek, mukavemeti milliyemizin maddî ve ma
nevî resanetini cihana göstermek B. M. Meclisinin ak
dem vezaifidir. Bendeniz buhranı malînin izalesine 
matuf tedabir meyanında sefahat, mükeyyefat ve mü-
zeyyenat esasatı dahilinde fukarayı halka bâr olma
yacak rüsumun cibayetini ve zîirdeki mevâddin birer 
birer reye vaz'ını ve kabul olunacak mevaddın der
hal tatbiki için Maliye Vekiline mezuniyet itasını arz 
ve teklif eylerim. 

\i Ziynet eşyasmm meni ithali hakkındaki Kanu
nun hulliyet hakkındaki ahkâmı baki kalmak üzere 

meriyeti 1338 senei maliyesi nihayetine kadar muvak
katen tecü edilerek mezkûr kanun ile ithali men edi
len eşyanın gümrük tarifesinde mevzu resmin tazîfen 
ahzı suretiyle ithali ve resmi alınacak eşyanın müna
sip suretle damgalanması ve damgası olmayanların 
esnayı füruhtunda müsaderesi, 

2. Ordu ihtiyacı müstesna olmak üzere bilumum 
yün ve tıiftik ve keten mamulât ile hazır elbise, fotin, 
iskarpin, gömlek, boyunibağı, yün ve ketenden ma
mul icadın eşyası ve ale'lumum patiskalar ve basma
lar hakkında tarifede mezu resinin tazı fi suretiyle it
hali, 

3. Çay, kahve, sigara kâğıdı ve alelumum kon
servelerle tuzlu balıkların ve her nev, peynir, yağ ve 
*eçel ve balık yumurtası; havyar, baharat ve pirincin 
üç misli ve gaz ve şeker ve kibrit ve her nevi çak
maklara mevzu resmin bir misli tezyidi, 

4. Ehiren dersaadette tiyatro, sinema, lokanta, 
kahvehane ve saireye vaz'edilen sefahet vergisinin 
Türkiye B. M. Meclisi havzai idaresinde dahi tatbiki 
ve her nevi sigara V2 tütünlerden fiyatının bir rubu 
derecesinde resmi ahzı, 

5. Resmi tazif ve tezyit edilen balâdaki madde
lerde muharrer mamulat ve mekûlattan (Pirinç müs
tesna olmak üzere) elyevm dahili memlekette mevcut 
mevvaddı mümasileden alınacak resim miktarında bir 
vergi ahzı, 

6. Kabul olunan mevaddın levayıhı kanuniyeleri 
Meclise takdim edilmek üzere Muvazenei Maliye En-
cümeniyle mutabık kalınan şekilde derhal mevkii tat-
bika vaz'ı hususunda Maliye Vekiline mezuniyet 
itası, 

istanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Buhranı hazırı malînin izalesini teminen emsali si

lah altında bulunan esnanı askeriyeden bazı menatık-
ta tahtı silâha davet edilmeyenlerden alınacak hiz
meti askeriye bedeliyle gayrı müslimlerden alınacak 
bedeli nakdînin cepheye maddî ve manevî tesir, ika et
meyeceğinden berveçhizir kanunun derhal müzakere
sini teklif eylerirri. . 

Cebelibereket 
İhsan 

REİS — Efendim rüfekayı kiramın makamı riya
sete tevdi ettiği takrirler aynen Heyeti Âliyenize arz 
edildi, 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Müsaade-eder 
misiniz? Usule dair. Takrirler pek kesirdir. Arkadaş-
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İardan bazılarının verdikleri takrirlere nazaran ben
denizin de bir takririm vardır. Okunmadı, Bunların 
heyeti mecmuasının Muvazenei Maliye Encümenine 
havalesini ve orada tetkikinden ve tasdikinden sonra 
Heyeti Umumiyeye getirilmesini teklif ediyorum. 

HASAN BEY MALÎYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Efendim; bendenizin ahvali maliye hakkında bidayeten 
vaki olan maruzatım üzerine Heyeti Celilenizde ce
reyan eden müzakere iki üç gündür devam ediyor. Bu 
hususta bir çok mütalaalar ve tedbirler dermeyan 
edildi. Rüfekayı muhteremenin meydana koydukları 
tedabirin hututu esasiyesi verilen ve kıraat olunan 
takrirlerde münderiçtir. Bendeniz bunları yakından 
dinledim. Herhalde vaziyeti maliyemizin ordu ihti-
yacatını emniyetle karşılayabilmesi için acilen bir 
çok tedabir ile takviye edilebilmesini istilzam ede
cek derecededir. Bunu tamamiyle arz ettim zannede
rim. ihtimal ki de tamamen ifadei meram edeme
dim. Rüfekayı kiram tarafından dermeyan buyurulan 
tedabirin hiç biri yok ki şimdiye kadar şu veya bu 
menbaa ait olmak üzere Heyeti Vekileniz tarafından 
teklif edilen tedabirden hariç bir şey olsun. İki şey 
gördüm ki bunlara dair henüz bir şey yapmadık. Ve 
tetkikat imkânı var mıdır yok mudur araştırmadık. 
Birisi bedeli nakdi kanunu -ki eski bir kanun- mev
cuttur. Bunun için yeni bir teklifimiz yok. Bu hu
susta da en ziyade ordunun ve ordu kumandanları
nın noktai nazarını almak icap eder. Diğeri de müs
kirat meselesi. Bendeniz bunu da hatır ve hayalim
den geçirmemiştim. Bunun haricinde; tedabire temas 
eden ve belki onlardan daha vâsi olmak üzere bir 
çok tekâlif yapılmıştı^ Vaziyetin bilhassa şu zaman
da yani her zamandan ziyade ordu ihtiyacatının em
niyetle ve selâmetle temini lâzım geldiği ve zaruri 
olduğu bir devirde bu ihtiyacatın temini için ittihaz 
edilecek olan tedabiirn müstacel bir mahiyette oldu
ğunu arz ettim. Binaenaleyh yine imzam altındaki tek
life rücu ediyorum. Bu tedabiri müstacele -ki ekse
riyeti azimesi lâyiha halinde mevcuttur- ve kısım mü
himimi de ruznamenizde dahildir. Bir kısmı bazı en
cümenlerde mütalaa edilmiş ve Muvazenei Maliye En
cümenine kadar gelmiştir. İşte buna müteferri birta
kım tedabir daha vardır ki onların da hututu esasi-
yesini arz ettim. Ancak vaziyeti maliyenin süratle 
selahıria medar olacak olan tedabir cümlesinden bun
ları buldum. Bu hususta bendeniz yalnız bana ve 
Heyeti Vekileye de salâhiyet istemedim. Heyeti muh-
teremenizin mutemedi olmak zaruri bulunan Muva
zenei Maliye Encümeni ve arzu buyurulduğu takdir
de bunların diğer encümenlerle veyahut diğer rüfe-
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kayı müntehabe ile takviyesi suretiyle bu müstacel 
olan tedabiri maliyenin gözden geçirilerek yine He
yeti Celilenizin tasvibine arz edilmek üzere muvafa
kat olduğu günden itibaren mevkii tatbika konması 
hususundaki teklifimde musırrım. Bu husustaki tek
lifimin reye konmasını istirham ediyorum. İttihaz 
buyuracağınız karara nazaran arz edeceğim bir iki 
nokta vardır. Bunları da sonra söylerim. 

HASAN FEHMİ (Gümüşhane) — Reis Bey; bir 
şey soracağım. Müsaade buyurulur mu? Efendim Ha
san Beyefendi ismini tadad ettiği lâyihaların Muvaze
nei Maliye Encümeninn tetkikinden sonra mevkii me* 
riyete vaz'ını ve tatbik edilmesini ve ondan sonra. 
da yine Heyeti Umumiyede müzakere olunmasını 
söylediler ve teklifimde musırrım dediler. Bendeniz 
bu musırrım kelimesinden anladığım yani bunların 
az bir zamanda intacı mıdır? Eğer Heyeti Celile 
bunları on, on beş günde müzakere eder de müs
pet veya menfi bir karar verirse bu maksatları te
min eder mi? Etmediği takdirde Meclisin Heyeti 
Umumiyesine ait hakkı teşrii bir encümene devret
mek gibi bizi müşkil bir vaziyetten kurtarmış ol
mazlar mı? Yani bizi bu müşkülâttan kurtarmazlar 
mı? 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Müsaade buyurunuz efendini; bendenizin teklif et
tiğim şeyler emsali namesbuk şeyler değildir. Geçen 
sene kabul buyurduğunuz muafiyeti askeriye vergisi 
tamamen arz ettiğim şekilde yapılmışsa, hatta en
cümenin muvafakatini dahi beklemeyerek lâyihası o 
zamanki Heyeti Vekileniz -ki bendeniz dahil değil
dim- Heyeti Celilenize takdim edilmekle beraber o 
zamanki arkadaşlarımız o kanunu muvakkaten mev
kii meriyete koymuşlardır. Tatbik edilmiş ve alınan 
paralar emanete irat kaydedilmiş ise de kanun kesbi 
katiyet ettikten sonra iradı hakiki olarak kaydedil
miştir. Bunun bir iki emsali daha vardır. Hasan Feh
mi Beyefendiden rica ederim. Bir çok devrei teşriiyede 
mebus bulunmuşlardır, Meclisi Mebusanın ve o- za
man Meclisi Ayanın nazarı tasdikina iktiran etme
den Hükümetlerin kararname ve kanununu muvakkate 
şeklinde mevkii tatbika koydukları kavanin lâyihaları 
var mıdır, yok mudur? Bendeniz bunu soruyorum. 
«Var sesleri» Yani şunu arz etmek istiyorum ki hiç
bir memlekette kararname şeklinde ve kavanini mu
vakkate şeklinde bazı ehkâmın mevkii meriyete kon
ması, kanun şeklinde olan şeylerin kararname şeklin
de icra edilmesi hiçbir zaman heyeti teşriiyenin sa
lâhiyeti teşriiyesiyle zıt teşkil etmek üzere telâkki 
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edilmemiştir. Bendeniz kararname teklif etmiyorum. 
Tatbikatına başlamakla beraber yine Heyeti Celile-
nize arz ederim. Sizin tasdi kınıza iktiran etsin ona 
göre tatbik edelim. Evet ben on gün gibi kısa bir za
manda böyle adedi belki yirmiye baliğ olan bir çok 
tekâlifi kanuniyenin, tedabiri maliyeye mutaallik bir 
çok mütezad olan bazı nikata temas etmek itibariyle 
Heyeti Çelilenin bihakkın nazarı dikkatini celbedecek 
olan ve hiç şüphe etmiyorum uzun uzadıya müzake-
ratı istilzam edecek olan bu levayıhı kanuniyenin... 

HACI AHMET HAMDİ EFENDİ (Muş) — Ne 
için çıkamayacak? 

HASAN BEY (Devamla) — Bu levayıhı kanuni
yenin on beş gün bir müddet zarfında bir neticeye 
iktiran edeceğini ümit etmiş olsaydım bittabi Muva
zene Encümeni veyahut muvakkat bir encümende 
veya bir müntehap heyetinizde muvakkaten tespit ve 
ihzarı- mahiyetinde ve tedabiri evveliye şeklinde ol
sun mevkii tatbika konması salâhiyetini istemezdim. 
Fakat şuna kaniim ki- ne öyle onbeş günde ne de bir 
buçuk ay zarfında bunların ikmal muamelesinin im
kânı olmadığı kanaatındayım. Ve bundan dolayı tek-' 
lif ediyorum- Heyeti celilenize. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu vâsi bir 
mevzudur. Derhal reye konamaz. Bendeniz söz is
tiyorum. Maliye Vekilinden sonra söz söyleyeceğim. 
(Gürültüler.) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Yalnız bu 
mevzu üzerinde müzakere açmalıyız. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Bu hususta yapabileceğim şeyleri arz ediyorum ki 
Heyeti Vekilenizin vaziyeti başka şekli hükümet
lerde olduğu gibi heyeti teşri iyeden ayrı şeklinde 
görmüyorum. Belki tarzı telakkimde aldanıyorum. 
Bendeniz umuru maliyede kendimi doğrudan doğ
ruya Heyeti Celile Vekili ve vekili icrai ve muteme
di addediyorum. Ve o itimad vekâleti mevcut bulun
dukça maliye hususunda yapabileceğim şeylerin hep
sine aksi karar olmadıkça Heyeti Celilenizin salâhi
yeti icraiyesini istimal etmekten başka bir iş yaptığı
ma kani değilim. 

HASİP BEY (Maraş) — Çok hata ediyorsun. 
REİS — Vaziyeti maliye hakkında iki gündür 

hafi celsemizde müzakere cereyan ediyor. Ve bu 
bapta verilen takrirler de binnetice Heyeti Âliyenize 
arz edildi. Bu meyanda Maliye Vekili Hasan Be-

_yin Hükümetin teklifi serlevhasiyle teklifi de aynen 
okundu. Ben ne hususta müzakere açılmasını saraha
ten isterim, 

| HAŞİM BEY (Çorum) — Başkumandanlığın tek-
I lifini reye koyunuz. (Gürültüler.) 
I REİS — Müsaade buyurunuz. Söz isteyen isim-
I lerini yazdırsın. Sonra hukuklarımız zayi oldu diye 
I feryada başlamayın. Hasan Fehmi Bey ne hakkında 
I söylemek istiyorsunuz? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Umumi 
I müzakere açılması hakkında. 
I REİS — Lehinde mi aleyhinde mi? Buyurun. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Maksa-
I dım Maliye Vekili Bey Muvazenei Maliye Encüme-
I ninin tetkik ve ihzar eylediği lâyihai kanuniyelerin 
I bir cetvel halinde tatbikına müsaade buyurun di-
I yor. Halbuki bendeniz diyorum ki bunlar mademki 
I Muvazene Encümeninden çıkmıştır ve hatta bir kısmı 
I yarı yarıya müzakere edilmiştir. Bir kısmı da ruzna-
I mededir£ Müstaceliyet kararına iktiran etmiştir. Bir 

kısmı henüz ruznameye alınmamıştır. Fakat bunların 
I esası hakkında umumi bir müzakere icra edildiğine 
I göre bunları kısa bir zamanda intaç edebiliriz. Fa-
I kat Meclisin Heyeti Umumiyesine ait olan vazifei 

teşriiyeyi bir encümene havale etmek gibi gayet sa-
I kat bir işe geçmiş olmayalım. Maliye Vekili Bey bu 

hususta Heyeti Vekilenin musir bulunduğundan bah-
I settiler. Bu mümkün müdür? Hiç olmazsa on beş gün 
I müsaade versinler. Bu lâyihalar hakkında 10-15 gün 
I zarfında size müspet vaziyeti kararımızı verelim di

yelim. Bu olmadığı takdirde bu mevzu etrafında mü
zakere açılmamak sızın ben Maliye Vekilinin teklifi 

I reye iktiran ederse arkadaşlar- hiç üzerinde işlemedi-
I ğimiz bu on beş kanunu kabul etmiş oluruz. Reddet

tiğimiz takdirde Reis Paşa Hazretlerinin telgrafların
da pek güzel izah ettikleri veçhile en ehemmiyetli bir 
zamanda bir buhranı vükelâ karşısında kalacağız. (Ne 

i olabilir sadalan.) Bendeniz musırrım sözünden ne de-
J mek istediklerini anlamadım. Reis Paşa Hazretlerinin 
I de telgn flarında beyan buyurdukları veçhile en na-
I zik bir zamanımızda bir sarsıntı karşısında kala

cağız. Buna mahal kalmamak için Heyeti Vekileden 
çok rica ediyorum : Bizi bu kadar kıskıvrak müşkü-

I lât karşısında bırakmasınlar. Meclise; hukuku teş-
1 riiyenizden bir kısmını muvakkaten bir Encümene 

terkederek fedakârlık yapın diye bir teklifle gelme
sinler. Bize on beş gün müsaade etsinler. Bu on beş 
gün zarfında bir tezyidi varidata müteallik olan ka-

I nunlardan şayanı kabul olanlarını kabul ederiz. Şa-
I yanı kabul olmayanları da «kendilerini de ikna et

mek suretiyle» belki reddederiz. Ve zannediyorum ki 
I memleketin derdini, herhalde kendileri kadar brâ de 
| müdrikiz ve ihtiyacatını biz de tamamen biliriz. Bu 
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musırrız sözünden on beş gün için sarfınazar buyur
sunlar, biz de her işimizi tehir ederek ve müzakeratı 
saireye takdimen bu mali kanunları ruznameye alır, 
kısa müzakerelerle müspet veya menfi intaç ettirir 
ve kararımızı veririz. Bu suretle bu iş de buhransız 
ve sükûnetle halledilmiş olur. Yok alelfevr bu teklif 
bu takrir reye konulursa müspet veya menfi nasıl 
bir karar çıkarsa çıksın Heyeti Vekile müthiş bir 
sarsıntı karşısında kalır. 

ŞEVKET BEY (Bayezit) — Heyeti Vekile geniş 
zamanda çekilmiyor. Ve böyle dar zamanlarda çe
kileceğiz diyor. 

REÎS — Şevket Bey, rica ederim sükût edin 
ve arkadaşlarınızın hakkı kelamlarına riayet ediniz. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Meclisi Alinin sıfatı teşriiyesini muhafaza hususun
da göstereceği kıskançlığa bendeniz de iştirak ede
rim. Vekil olmak itibariyle, Meclisi Âliniz azasından 
başka bir şekil iktisap etmiş gibi bir fikirde değilim. 
Aynı salâhiyet kendi salâhiyetimdir. Yani kıskançlığını 
hissettiğim salâhiyet yine kendi salâhiyetimdir; Fakat 
maruzatımı teyiden bu baptaki emsali mütaaddideyi arz 
edeceğim : 

1. Muafiyeti askeriye vergisi; 2. Başkumandan
lık kanunu; 3. Bütçenin Muvazenei Maliye Encü
meninin tespit ettiği esasat dairesinde mevkii icraya 
konması için Heyeti Celilenizin bir kararla verdiği sa
lâhiyet : 18 Haziran 1336 tarihli salâhiyetiniz... Bun
lar gösteriyor ki: ahvali fevkalâdede ve zaruri za
manlarda, Heyeti Celileniz bu salâhiyetini, salâhiyeti 
teşriiyesini ya bir encümene veyahut Reisi muhteremi
ne veya Heyeti Vekileye, Hükümete vermiştir. Yok
sa salâhiyetin, salâhiyeti teşriiyenin kıskançlığı hu
susunda ben de aynı hislerle mütahassisim. Hasan Feh
mi Beyefendi on beş gün zarfında tedabiri maliye hak
kında Heyeti Celilenin -mevcut olan mali kanunları da 
müzakere etmek suretiyle- lâ veya naam diye bir cevap 
vereceğini beyan buyurdular. Bendeniz öyle daha on 
beş gün zarfında kıyametin kopacağına kani değilim. 
Ve Maliye Vekiliniz fülusu ahmere muhtaç olduktan 
sonra da karşınıza gelmiş değildir. (Handeler.) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ha şöyle; biraz ferahlık 
ver.-

HASAN BEY (Devamla) — Bendeniz tecrübemin 
kısalığına, vukufumun azlığına, ademi iktidarımın ve 
aczimin büyüklüğüne rağmen işi zaten böyle son ker
teye getirip Heyeti Celilenizin huzuruna gelmek is
temem. Ben vaziyeti maliyeyi ve şekli maliyi vaktu 
zamanında ortaya koymak mecburiyeti vicdani yesi-

ni düşünerek karşınıza gelmek iztırarındayım. Elimiz
de henüz satmadığım ve satılacak bir çok eşyalar var
dır. Fakat bendeniz on beş gün zarfında Heyeti Ce
lilenizin kanaatini izhar edeceğine kani olamıyorum. 
Teklifim kısa bir müddet zarfında tedabiri maliye hak
kında Heyeti Celilenizin söyleyeceğini söylemesi ve 
vereceği kararı vermesidir. Eğer on beş gün zarfında 
bunu söyleyeceğini Heyeti Celile vaadediyorsa ne 
âlâ. Yoksa uzun müddet ve bu yoksulluk içerisinde 
ordunun idaresini ve ihtiyacatını temin etmeği de-
ruhde eylemekten acizim. Zannedilmesin ki bu suret
le ordu aç kalacaktır. Hayır efendiler ordu aç ka
lacak değildir. Ordu vasıtasız kalacak değildir. Or
du; muhtaç olduğu şeyleri doğrudan doğruya ve kim
seye sormadan alacaktır. Ciyaset, kiyaset, idare; or
duyu bu vaziyete koymadan, ihtiyacatını usulü mun
tazam tahtında kavanini mevzua ve nızamatı ile hak
ka istinaden tedarik ederek orduya vermektir. Bunu 
yapmazsanız; ordunun ihtiyacatını kendi kendine ala
cağına bir saniye şüphe etmeyin. Binaenaleyh işi bu 
vaziyete düşürmemek için Heyeti Âliyenin yapması lâ
zım gelen tedabiri bir an evvel ittihaz buyurması lü
zumunu son bir söz olmak üzere arz ediyorum. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Bizi tehdit mi 
ediyorsun Hasan Bey? 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır efendim, tehdit 
etmiyorum. Ben hakikati söylüyorum. Efendi aç or
du durmaz.T. İhtiyacatını kendi kendine temin eder. 

YAHYA GALtP BEY (Kırşehir) — Orduyu bun
lardan tenzih ederiz. 

HASAN BEY (Devamla) — Ordu nasihat istemez 
para ister. (Gürültüler.) İyi dinleyin bendenizi. 

REİS — Efendim; sözünü kesmeyin. 
HASAN BEY (Devamla) — Bendenizi dinleyin. 

Bendeniz söylediğim sözleri tartarak söylerim Yahya 
Galip Bey. Siz de sonra söylersiniz. 

Heyeti Celilenize arz ettim ki dört aydan beri or
du tamamen peşin para ile geçiniyor. Katiyen on pa
ra veresiye aldığı yoktur. Ordunun peşin para ile ida
re edilemediği bir zamanda muhitin bir müşkülâtı 
devam ederse tabii ihtiyacını kendi kendine temine 
çalışır. Bundan yağmayı kastetmedim. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) - Ya neyi söy
lüyorsunuz? 

HASAN BEY (Devamla) — Sözümün gerisini din
leyin. Ordunun elinde vesaiti kanuniye vardır. Orta 
yerde mevcut mevkii meriyete vazedilmiş muSaddak 
bir tekâlifi harbiye kanunu vardır. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — O herkes için kabili 
tatbik değildir. 
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HASAN BEY (Devamla) — Onun hükmü geçme
d i , kanun mevcuttur. Kanunu ilga buyurmadınız. Bi
naenaleyh her an kabili tatbiktir. (Gürültüler.) Mü
saade ediniz Kanunu ilga buyurmadığınız için yapı
lacak tedabiri; ahkâmı kanuniyeye riayetten başka 
bir şey değildir. O salâhiyet mevcuttur. Kanunun 
ahkâmına her an müracaat kabildir. Fakat Heyeti 
Vekileniz o salâhiyeti kanuniyeye müracaat etmeği, 
memleketin menafii iktisadiye ve ahvali maliyesiyle pek 
kabili telif görmediği içindir ki başka tedabir maliye 
ile işi görmek cihetini tercih etmiştir. Yoksa tekâli
fi harbiye kanununu tatbik etmekten bizi kim men-
eder? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Kanun yok
tur efendim. 

HASAN BEY (Devamla) — Mevcut (kanun hak
kında bir şeyiniz yoktur ki.; 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Emrimizde 
yoktur. Kanun yanlış yapılmıştır. Salâhiyet almadan 
gasbetmişsinizdir. 

HASAN BEY (Devamla) — Kanun her şeyi ya
par, kanun yapar. 

YAHYA GALÎP BEY (Kırşehir) — Nasıl yapar? 
HASAN BEY (Devamla) — Nasıl yapamaz? 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyiniz. Sükûtu ih
lâl etmeyiniz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bu hususta 
bir sarahat yok ki... 

REİS — Hatibin sözünü kesmemek için saraha
ti kanuniye vardır. 

YAHYİA GALİP BEY (Kırşehr) — Kesiliyor, 
cevap veriyor. 

REİS — Siz kesmeyin... Bilâhara icabederse mü
zakere açılır ve söz isteyen buradan söyler efendim. 

HASAN BEY (Devamla) — Binaenaleyh beyanatı
mı hulâsa ediyorum : Binaenaleyh mevsimin mevsi
mi tahsilat olmaması, varidatımızın şu bir iki üç ay 
zarfında maalesef en ziyade muhtaç olduğu ve varida
tımızın bu işin teminine kifayet edememesi ve yine 
arz ediyorum ki şimdiye kadar olan tedahüllerin ak
si tesir olarak halkın eskiden gösterdiği müsamaha
kârlık muvakkat bir zaman için veresiye vermek gi
bi suretler yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Ordu 
ihtiyacını tazyik etmektedir. Bittabi bu tazyik vazi
yetine Maliye Vekili çare bulamadığını da arz edi
yor. Ve bunun tevlit edeceği netice de arz ettiğim 
şeydir. Sonra yine de biz burada bağırıp çağıracağız. 
Memleketin menafiine muhalif yol tutulduğundan şikâ
yet edeceğiz. Bunun için arz ediyorum. Bunlara ma

hal kalmasın diye söylüyorum^ Eğer Heyeti Celileniz 
bu on beş gün zarfında bu tedabiri maliye hakkında 
lâ veya naam kati bir netice vermeği vaat buyuru-
yorsa ve her şeye takdimen bu işi tesri ve tecrih 
ederek halletmeği tensip buyuruyorsa biz de on beş 
gün daha vaziyetimizi tehir ederiz. Fakat her hal
de bendeniz vazifei vicdaniyemi ifa ettim. Vazifei mec-
buiryetimi ifa ettim.; 

REİS — Efendim; vaziyeti maliye hakkında mü
zakere cereyan etti. Ve takrirler Heyeti Âliyenize arz 
edildi. Usulen takrirlerin reye vaz edilmesi lâzım gel
di. Halbuki bazı arkadaşlar usulü müzakere hakkın-
da beyanatta bulundular. Ve bunu müzakere tar 
zında devamını arzu ettiler. Tekrar müzakere açmak 
için Heyeti Âliyenizin kararı lâzımdır. Şu halde bir 
zatın talebi bence kâfi değildir. Bu mevzu üzerinde 
müzakereyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi. 

Şu halde bu mevzu üzerinde müzakere kabul edil
memiştir.; 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Ne üzerine Reis Bey? 

REİS — Ne üzerine olduğu gayet sarihtir.; Yani 
bu takrirler reye konsun mu, konmasıln mı? mevzuu 
üzerine müzakere yapılacağına dair Haşan Fehmi Bey 
beyanatta bulundular. Dinliyenler anlamışlardır, zan
nederim. Şu halde efendim Hasan Beyefendinin son 
ifadelerinde Heyeti Âliyenizce mevzubahis olan ka-
vanin lâyihası on beş gün zarfında müzakeresiyle in
tacı kabul buyurulursa sarfınazar ederim dediler. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Reis Bey; 
sual soracağım: 

REİS — Sualler akşama kadar gider. Takrir 
verirseniz ona göre muamele yaparız. 

HALİL İBRAHİM EFENDİ (Eskişehir) — On 
beş günde varidata mütaallik kanunlar için Meclisi 
sıkıştırıyor. Halbuki Meclisin tezahüratı birtakım lü
zumsuz israfatm tenkisini istiyor. Buna karşı Hükü
metten suallerimiz vardır. 

REİS — Buna dair takrirleriniz buradadır. Bun
lara karar verildikten sonra. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Bir şey arz 
edeyim : On beş günde deniliyor. Halbuki Muvazenei 
Maliye ile Hükümetin iştirakiyle ya bu kanunların 
tatbikini kabul eder veyahut buradan kanun çık
madıkça icra edilmez. Belki bir günde çıkarırız o ida
ri ve tali bir karardır. Burada mevzubahis olamaz 
bir günde çıkarır bir senede çıkarır. Yani Meclis mu
kayyet değildir. Buradan kanun mutlak çıkacaktır, 

— 267 — 



î : 26 1 3 , 4 . 1338 C : 2 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — On 
beş gün süratten kinayedir. Bunda Meclisin izzetine 
dokunacak bir şey yoktur. Hakikaten sabahtan akşa
ma kadar çalışır, çıkartırız. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Böyle bir takyit ka
bul edemeyiz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Tak
yit değil süratten kinayedir. 

REİS — Salonu terkedip ekseriyeti kaybetmeyin 
ve bunu böyle bırakmayın. Günahı vebali boynunuz-
dadır. 

YAHYA GALÎP BEY (Kırşehir) — Efendim; Ha
san Beyefendinin son ifadatından maksadı tecelli et
ti. Teklif ettikleri kanunların sürati âcile ile çıkarıl
ması ve çıkarılmadığı takdirde kendisine salâhiyet 
verilmesi. Meclisi Âliniz bir kanunu murat ederse 
sürati âcile ile yine çıkarır. Hatip sözlerini kısa söy
ler, mesele üzerine beyanı fikredilir. Bu kavanin vu-
cude gelir. Yalnız anlayamadığım bir mesele var 
ki bunu böyle yapmazsanız buhran husule gelecek 
diyor. 400 kişilik bir meclisten hiç bir veçhile buh
ran vücude gelmez. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLt (Trabzon) — 
Ona şüphe yok. Onu biliriz Yahya Galip Bey. 

YAHYA GALtP BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
bendenizin noktai nazarımca bu kanunların müzakere
sine başlanmak esas beyanatı imiş. Mesele böyle iken 
uzadı gitti. Evvelce bu teklifleri dermeyan etmiş ol
saydılar bir saat evvel bu müzakere neticelenir ve 
bu bir iki gün zarfında bir iki kanun da neticelen
miş olurdu. Şimdi Heyeti Celilenizden istirhamım 
bu meseleyi uzatmayalım. Müzakeresine başlayalım. 
Mesele bitsin ve bunun hakkında diğer arkadaşlarımı
zın teklifatı bir tarafa tevdi edilsin onlara nasıl ka
rar verirseniz onu müzakeresi de bir taraftan icra edil
miş bulunsun. 

BASRt BEY (Karesi) — Efendim; verilen tak
rir içinde Heyeti Vekile şu süratle intacını istedik
leri Levayıhı kanuniyenin maddelerinden hariç ba
zı tedabir de mevcuttur, işte 300 arkadaşlardan mü
rekkep olan bir Mecliste muhtelif fikirler, muhtelif 
kanaatlar olmak gerektir. Bu gibi muhtelif fikir ve 
kanaatlardan, muhtelif içtihatlardan birtakım hakikat
ler çıkmakta muhtemeldir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Aglebi ihtimaldir. 
BASRt BEY (Devamla) — Herhalde 11 arkada

şımızın zannederim pek kısa bir zamanda yalnız sü
ratle intaç istemek mahiyetindeki teklifleri kadar ve 
belki bundan pek fazla bu Mecliste tedabir derme
yan edilir, ve edilmiştir. Binaenaleyh mesele... 

REİS — Basri Bey teklifinizi söyleyiniz. 
BASRt BEY (Devamla) — Mesele, meselenin mih

veri Heyeti Vekilenin içtihatları, lâyihaların süratle 
tetkiki değil, buhranın izalesidir. Bu buhranı mali
nin izalesi keyfiyeti de herhalde bu takrirlerle alâka
dardır. Onun için hedefi, mihveri, yalnız bu levayıhı 
kanuniye olmak üzere göstermek doğru değildir. 

Saniyen memleketin, dinin menafiini elbette he
pimiz her şeyin fevkinde tutarız. Hepimiz bir an 
evvel gayeye vasıl olmak derdiyle, endişesiyle yan
maktayız. Böyle ortada bir dert var. Böyle bir derde 
deva bulmak bir vazife ve muktazayı hamiyettin 
Bizim kalblerimiz elbette hamiyetle çarpıyor. Müd
detle takyit meselesi zannederim ki doğru değildir. 
On beş gün müddetle diyorlar. Yalnız biz bunları 24 
saatta çıkarırız. Belki o lâyihalardan daha faydalı ve 
maddeten ve neticeten daha nafi .tedbirler buluruz. 
Bu tedbirler sayesinde milleti ezmeden buhranı maliye 
bir çare bulabiliriz. Binaenaleyh kabul edilmediği su
rette nokta nokta gibi şeylerle cümlelerle rica ede
rim karşımıza gelmesinler. Gaye müşterektir. Daha 
samimi olalım. Gaye, dert müşterektir. Meclis surat
la bunları intaç etmeğe elbette çalışacaktır. Müza
kere kâfidir. Takrir okunsun ondan sonra müzakeremi
ze başlayalım. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim: usulü mü
zakere olmadığına dair söz söylememe müsaade eder 
misiniz? 

REİS — Hayır efendim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; iki 
gündür Meclisi Âlinin müzakere ettiği tekâlifi mev
cuttur. Bendeniz diyorum ki bugün ne Maliye Veki
linin teklifine doğrudan doğruya cevap verebilecek va
ziyettedir Meclis. Çünkü tenevvür edemediği bazı esas
lar vardır, ne de burada mevcut olan tekarir yani bu
rada derakap okunmakla her birinin mahiyeti, beka
sı, tatbikına imkân olup olmadığı ne vakit ve ne 
zamanda yaraya merhem olmadığı meselesi görüle
mez.. Binaenaleyh şimdi burada alelimyada takrir de 
okunamaz. Efendiler; esasata geçersek bu buhran bu 
tedabirle kabili tedavi değildir. Fakat bir kere En
cümeninizi dinlemediniz rica ederim. 

REİS — Esas hakkında söyle beyefendi. 
SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Yani ne bu 

takrirleri ok utmak doğrudur, ne de Maliye Vekilinin 
teklifini kabul etmek doğrudur. Bu takariri bir yere 
veriniz. Beherinim kıymeti nedir? Kaç ayda kabili he
saptır? Değer mi, halkı izaca değer mi? Kâfi mi hal-< 
fca? Yoksa daha iyisi var mı? Bunu bir kere size arz 
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eftsJin. Kalbul buyurun. Binaenaleyh bendeniz bu tak
rirleri bir encümene havale ederek orada tasnif ve 
tertip edilerek: ve değerleri yine Hükümetle anlaşıla
rak: huzuru âlinize bir içtimain mebdeinde arz edilsin. 
Şunlar muvafıktır, şunlar değildir, şunlar kabili ka
bul veya kabili rettir, denilerek bir mütalaa yürütül
mesini ve o mütalaada heyetin tebellür edecek kanaa
tin a göre işin neticesini işitiyorum. Doğrusu da bu
dur. (Doğru sesleri) 

İkinci bir mesele vardır. Tekâlifin hepsini bura
da bir kanunla geçirmek: fevkalâde güç ve gayrı kabili 
tatbiktir. Ne yapacağız o hadde? Benim kani olduğum 
nokta şudur: Esasları Heyeti Âliyenizce kabili kabul 
görülen tekliflerin dahli miktarları burada görüşüle
bilir. Tekâlif i maliyenin bir kere aslı ikinci madde
leri. Miktar meselesidir haizi ehemmiyet olan. Bu He
yeti Âliyenizde burada sırasiyle müzakere olunarak 
bu kabul edildi mi ondan sonra artık kanun yazıdan 
ibarettir. Binaenaleyh bu takrirlerin neticesinde taay
yün edecek netice Heyetlinize arz edildiği zaman an--
lanm burada münakaşa edilir. Miktarları ve baliğ-
ları da burada münakaşa olunur. Onlara rey verdiniz 
mü onlar bitmiş demektir beridenizce. Ondan sonra 
yazısına gelir. Arz edebildim mü efendim. Artık ba
sar veririz ellerine. 

Üçüncü mesele şu beş on gün zarfında buna mün
hasır bırakalım. Tekâlifi maliyeden etimizde bulu
nanlara geçelim. Ezcümle çay kahve, şdk«r, gaz, pet
rol vesaire gibi İstihlak ât Resrrü iki milyon liradır. 
Niçin okumuyoruz? Niçin Maliye Vekili gelip de ayın 
iki veya üçünde bunun okunmasını söylemedi? Mü-
zakeratı saireyii bırakıp yalnız Maliye üzerine görü
şelim. Bendeniz bunu görüyorum. Bu suretle hem ka
nunlar çıkacak, hem kanunların yalnız esaslıları ve 
miktarları burada münakaşa edilecek. Her şey malu
mattı âlinizle ve faîcalt elzem olarak tatbik olunacak
tır. Binaenaleyh bugün müzakereye mahal görmüyo
rum. Binaenaleyh bunu istediğiniz encümene vererek 
«eükik ettiririiz. 

LÜTFt BEY (Malatya) — Efendiler, Maliye Ve
kilinin bize teklif ettiği kanunlarına karşı biz Maliye 
Vekilinden sual ettöik ki; bunlar bugünkü buhranı ha
zin izafeye gayrı kâfidir dedi. Biz şimdi aynı naza
riyeyi takip ediyoruz. On onbeş güne kadar bunları 
Çıkaralım. Pekâlâ.. Mademki bunlar buhranı izale
ye gayrı kâfidür. Hakikaten derde deva olacak bir 
şekil bulamamışız dernektir. Şimdi esas mesele iti* 
bariyle yapacağımız şey herhangli bîr kanunu vaz'ede-
cekîsek tekâlifi malîye kanualanndan herhangisini 

olursa okun kalbiiliyeti tatbiküyesini iktisap edebilmek 
için en evvel şu teşkilâtı muazzamayı bir kere bugün
den itibaren kökünden yıkmak lâzımdır. Millete karşı 
sizin. .< 

REİS — Rica ederim usulü müzakere hakkında 
söyleyiniz. Nasıl yapalım bundan bahsediniz. Teşkilat
tan ve salireden bahsetmeyiniz efendim. 

LÜTFt BEY (Devamla) — Esas ftbariyle söylü
yorum. Bir gün her hangi bir kanunu vazedecek 
olursak bu kanunu tatbi'k edeceğiz. Kanunu bu mil
lete karşı tatbi'k edecek m'illet bizim bu israfımızı gör
düğü zaman ne diyecektir? c/c 40 itibariyle aldığımız 

itekâlifi mi-lliyenin bugün hesabı katîsini alabildiniz 
mi efendiler? 

REİS — Lütfi Bey ne teklif buyuruyorsunuz? Ma
liye Vekili Beyin teklifiyle Rüfekâyı Kiramın teklifi-; 
ne nasıl muamele yapılsın, bunu söyleyin. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Tarh ve tahsil fevaidi 
ve mazarratı burada mevzuübahtis değildir. Bendeni
zin teklifim evvelemirde tasarruf işlerini müzakere 
edelim. Sonra da varidat kanunlarını müzakere ede
lim. Bu olmadıkça katiyen olamaz. 

REİS — Ömer Lütfi Bey. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Bendeniz de 
efendim SalâhatCin Beyin söylediklerini söyleyecek
tim. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim, bendeniz de Salâhatün Beyin fikirlerini kabili 
tatbik görüyorum ve mütalaatına iştirak ediyorum. 

REİS — Efendim bu ı. susta başka söz istiyen 
yok. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Müsaade 
buyurursanız Reis Bey, tasarruf hakkındaki fikrimi 
söyl iyeyim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Takrirle
ri okuyoruz. 

B.M.M. Riyaseti Celiİesdne 
Mesele tenevvür etti. Dert anlaşıldı. Çaresi kika-

dımca berveçhi atidir: 
1. Müdafaai MiMıiyenin geriye ait teşkilâtını ta-. 

dilen bütçesinde beş milyonluk bir tasarrufat yapıla* 
caktıf, 

2< Mülkî, adlî devairi merkeziyede ve bilhassa 
İktisat, Nafia Vekâletlerinin tevhidi ile bunlarda ve 
gayrıez Dahiliye ve Malîye vesair Vekâletler Müste
şar ve kalemli mahsûslarla mümkün müdiriyetlerlin 
tevhidinde ve varidatı masarifatma tekabül etmiyen 
liva, vilâyetler kadrosunun varidatı nispetlinde tanzi* 
minde bir milyon liralık tasarruf temin «/olunacaktır. 
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3. Meselâ efradı mükellefini askeri yei rslâmliye-
den her ferdin vererniyeceği ve yalnız Lortlar ve bü
yük sermayeli tüccarlar velhasıl sermayeci onbin li
rayı tecavüz edenlere has olacak bir Bedeli Nakdî Ka
munu ve mlilfete ağır gelmiiyecek tekâlif kanunlariyîe 
dört milyon liralık varidat temim eder kavanîn tânzim 
olunacaktır. 

4„ Balâdaki dört maddeye göre Muvazenei Ma
liye Encümeni! bütçede tadilât ve tasarrufa! icrasına 
mezundu/. 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celifeye 
Her gün sabah ve akşam içtimai umumî akdiyle 

tezyidi varidata ait kavanînin kısa bir zamanda Mec
listen müzâkere edilerek çıkarılmasını teklif eylerim. 

Karahisarı Sahip Mebusu 
Mehmet Şükrü 

Riyaseti Cehleye 
Meclisin tezahüratını esas itibariyle israfat ve 

teşkilâtın tenkisi olduğundan bir taraftan varidat lâ
yihaları müzakere olunurken Hükümetin yapacağı 
tenkisi teşkilâtın on gün zarfında intacını teklif eyle
rim. 

Antalya 
Halil îbrahim 

Riyaseti Celileye 
1. Heyeti Vekileden müstacelen müzakeresi tek

lif edilen mâlî kanunların her işe tercihan ruznameye 
ithaliyle müzakeresini. 

2. Rüfeka tarafından verilen diğer takrirlerin 
aidiyet cihetiyle encümenlerine havale olunmasını tek
lif eylerim. 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekilinin takririnde mezkûr varidatı ce

dide lâyihalarından Muvazenei Maliye Encümenin
de bulunanların derhal Meclisin celsei ati yesin de mü
zâkeresine başlanmak üzere Heyeti Umumiyeye şevk
leri ve Heyeti Umumiye ruznamesinde bulunanların 
da her şeye teroihan ve müstacelen müzakerelerine 
başlanılması ve mevcut takrirlerin Muvazenei Mali
ye Encümenine havalesiyle kabili kabul olanlarla ol
mayanlar hakkında acilen beyanı mütalaa edilmesi 
hususlarının kabulünü teklif eyleriz. 

Erzurum Bursa 
Hüseyin Avni Muhittin Baha 

Mersin Çorum 
Salâhattin ismet 

Rifyasdöİ Ceîifcye 
Talkdim kılınan takrirlerden ekserisi tasarrufa ve 

ıfldiisajdiiyata mütaaltikftir. Varidat kanunları müzakere 
edilirken aynı esasatı ihtiva eden tasarruf kısımlarının 
da ihmal edilmiyerek birlikte müzakere edilmesim 
teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Hasan Bey! Bu takrirlerden hangisini in-
itlihap buyuruyorsunuz? 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Salâ
hattin Beyin takrirlerini efendim. 

REİS — O halde efendim Salâhattin Bey, îsmet 
Bey, Muhittin Baha Bey, Hüseyin Avni Beyin takrir
lerini Heyeti Celilenize arz ediyorum. Hükümet de 
bunu kabul ediyor. 

(İsmet ve Salâhattin Beyle rüfekasının takrirleri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; takrir reye konmadan evvel Ri
yaset bir şeyi Heyeti Celilenize hatırlatmak mecburi
yetindedir. Heyeti Celileniizin karariyle ruzname ter
tip edilmiştir. Bilâhare müstaceliyet suretiyle ittihaz 
buyurulan kararlar neticesinde salname suretinde iki 
ruzname vücut bulmuştur. Biri müstacel, diğeri gay-
rimüstacel olmak üzere. Bu takriri kabul ettiğirtiz 
surette ruznamede mevcut müstacel ve gayrımüstaceî 
bilcümle mevad alahalini terk edilecektir. Her şeye 
taikdimen ve hiç bir mazeret kabul edilmiyerek malî 
kanunlar müzakere ve intaç olunacaktır. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... 

Ekseriyeti azîme ile bu takrir kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey; 
tasarrufat hakkında bir no'ktai nazarım var müsaa
de buyurursanız arz edeyim : 

REİS — Müsaade buyurun efendim... Efendim 
bu arkadaşlar tarafından verilen takrirlerin birinde 
sabah ve akşam müzakeresi teklif edilmiştir. 

(Karahisarı Sahip Mebusu Şükrü Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri reyi âlinize vazediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

LİJTFİ BEY (Malatya) — Yapamayız bunu. Gel
mezler efendim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim.. Ayağa 
kalkmak suretiyle... Efendim her gün sabah ve ak
şam içtima etmek suretiyle malî kanunların bir an ev
vel müzakere ve intacını kabul buyuran zevat lütfen 
ayağa kalksın... Ekseriyeti azîme ile sabah ve akşam 
içtima kabul edildi. 
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Efendim sabah ve akşam deyince öğleden evvel ve 
sonra demektir. Ana lisanımızda kullanılan budur. 

HAKKI BEY (Van) — Ramazanı şerif takarrup 
ediyor. Hiç olmazsa bu alkşam saibah kaydının Ra
mazanı şerifin iptidasına kadar konmasını.. (Ret sa-
daları.) 

REİS — Efendim kararı âlüniz veçhile takriri En
cümene gönderiyorum ve Cumartesi günü öğleden 
evvel saat onda içtima etmek üzere celseyi tatil edi-
yorum1 
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