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“Hasan ?evket Adalan ile 1988 y?l?nda yap?lan söyle?inin teyp kayd?n?n özgün metnidir”

“1901 y?l?nda ?zmir’de do?dum. ?zmir Sultanisini, 1923 y?l?nda da Mülkiye’yi (?stanbul) bitirdim.
1926 y?l?nda Maliye Müfetti? Muavini oldum ve Tefti? Kurulu’na kat?ld?m.

1936?da Maliye Vekâleti Te?kilat Kanunu’nun kabulü üzerine Maliye Müfetti?lerinin bir k?sm? idari
görevlere atand?lar. Ben de Tahsilat Umum Müdürlü?üne atand?m. Daha sonra (1938?de), Muhasebat
Umum Müdürlü?üne, ertesi y?l da ?stanbul Defterdarl???na getirildim.

Hasan ?evket Adalan Tefti? Heyeti Reisi olmam 1942 y?l?na rastlar. Bu görevdeyken, 1942 y?l?nda, bir
gün Ba?vekil Rü?tü Saraço?lu beni ça??rarak, Parti Genel sekreterinin de haz?r bulundu?u bir
toplant?da, ara seçimlerde beni ?zmir’den milletvekili aday? göstereceklerini söylediler. ?stekli
olmad???m? belirtmeme ra?men ak?am radyodan milletvekili aday? olarak aç?kland???m? duydum.

Milletvekili seçildikten sonra Parti Muhasipli?i yapt?m. Recep Peker ve ?emsettin Günaltay
hükümetlerinde önce Tar?m (1947), sonra Gümrük ve Tekel (1947), daha sonra Maliye (1948-49) ve
Bay?nd?rl?k (1949) bakanl?klar?nda bulundum.

1950?den sonra ?zmir’de ticaretle i?tigal etmeye ba?lad?m. 1960 y?l?nda Kurucu Meclise kat?ld?m.

1965 y?l?nda ?zmir Milletvekili olarak politikaya tekrar döndüm. Aral?ks?z 1973 y?l?na kadar
sürdürdü?üm politikay?, bu tarihte, sa?l?k nedenleriyle b?rakmak zorunda kald?m.

Benim zaman?mda, Maliye Müfetti?leri politikaya fazla ilgi göstermezlerdi. Buna ra?men partiler,
Maliye Müfetti?lerini devlet adam? olarak siyasi görevlere seçtirirler ve bunlar?n memleketin iktisadi ve
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mali hayat?nda önemli görevler yapmalar?n? sa?larlard?.

Müfetti? Muavini olarak ilk turneme 1927 y?l?nda ç?kt?m. O tarihlerde Maliye Müfetti?leri çok uzun
turneler yaparlard?. Turne mahallerinde otel, misafirhane gibi yatacak yeri bulunmad???ndan, hükümet
konaklar?n?n bize ayr?lan bölümlerinde ikamet ederdik. Tabii ki turnelere portatif yayl? karyolalar?m?z
ve kahvalt? haz?rlayabilece?imiz erzaklarla birlikte giderdik.

Benim ilk turne mahallim Malatya idi. Oradan Van’a, daha sonra da Mardin’e gidecektim. ?stanbul’dan
trenle yola ç?kt?m. Tam iki gün sonra ?ark??la’ya kadar gidebildim. Buradan sonra tren çal??m?yordu.

?ark??la’da özel bir araba kiralad?m. Karayollar? muntazam de?ildi. Özel araba ile tekrar iki gün yol
ald?ktan, yani ?stanbul’dan ç?kt?ktan dört gün sonra Malatya’ya vas?l olabilmi? ve tabii ki
yorgunluktan bitap dü?mü?tüm…”
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