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tecavüz ettirdiği müddetten bir 'ayının se
ne zarfındaki mezuniyetine mahsubedilc-
rek bu müddet için kendisine nısıf tahsisat 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 147 

3. — Karesi Mebusu Vehbi, Ergani Me
busu Hakkı beylerle, Karahisarı Sahib Me
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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 1,10 sonra 

BEİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahva), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS —• Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefen

dinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen . kabul olundu. Lâ
yiha Encümenin şayanı müzakere görmüş ol
duğu Gümrük Tarife Kanununun iadei me
riyetine ve Beyiye Resminin malûl gazilere 
tahsisine dair levayihi kanuniye Kavaııini Ma
liye Encümenine havale olundu. 

Heyeti Vekilenin salâhiyetine dair olan lâ
yihai kanuniye ruznameye alındı. Bilâhara Ne-
vahi Kanununun müzakeresine geçilerek 12, 
14, 15, 16 ncı maddeleri tadilen ve 13 ncü mad
de aynen kabul ve on yedinci madde tadil tak-
rirleriyle encümene iade olunarak teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Nevahi Kanununun encümen
den gelen on yedinci maddesinin muaddel şek
li aynen .ve on sekizinci maddesi tadilen kabul 
olundu. 

Perşembe günü. içtima edilmek üzere cel
seye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Mahmud Said Haydar 

REİS —• Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
edildi. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Adana vilâyeti merkez ve Cebelibereket 

sancaklarmdaki memurine iki ay müddetle bir 
misli zammı mam verilmesine dair kanun lâyi
hası 

REİS — Adana vilâyeti merkez ve Cebelibe
reket sancaklarmdaki memurine iki ay müd
detle bir misli zammı maaş itasına dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi, Muvaze-
nei Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Müs
taceliyet karariyle gitsin. 

REÎS — Efendim zaten tahsisat kanunudur-. 
Bir kere müzakere olunur, müstaceliyet kara
rma lazımı yoktur. Tahsisatı munzamına isteni
yor. 

2. — Gebze ve havalisi Kuvayi Milliye Ku
mandamı iken şehidolan Yahya Kaptan ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş itasına dair 
kanun lâyihası 

REÎS — Gebze ve havalisi Kuvayi Milliye 
Kumandanı iken şehidolan Yalıya Kaptan'm 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş ita
sına dair lâyihai kanuniyeyi Kavanini Maliye 
ve Muvazene! Maliye encümenlerine gönderiyo
ruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. —Ş i i r d Mebusu Mustafa Sabrı Efendinin, 
Mensubini ilmiyenin derecatiyle kisvei ilmiyenin 
alâmeti farikasına dair kanun teklifi. (2/377) 

REÎS — Siird Mebusu Hacı Mustafa Sabri 
Efendinin, mesaliki ilmiyenin ihyasına dair tek
lifi kanunisini Lâyiha Encümenine gönderiyo
ruz. 

2. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin, Hıyaneti vataniyeden dolayı fer'an 
zimethal olanların afları hakkında kanun teklifi. 
(2/376) ı 

— 143 — 
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REÎS — Karahisar A£ebusu Mehme.d Şükrü* 

Beyin, Af hakkında teklifi kanunisi var, müs
taceliyet karariyie teklif ediyor. Evvelce müs
taceliyeti reyinize arz edeyim. (Neye dair ses
leri) 

Efendini af hakkında 'bir teklifi kanuni. Es-
îbaibı smııcibesimde müstaceliyetti de teklif ediyor. 
Müstaceliyeti kaıbııl edenler lütfen el kalc^k 
sın. Müstaieelffiyet teahul edildi. Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. 

7. — MAZBATALAR 
1. — t çel Mebusu Ali Efendinin, Baltalık 

Kanununun birinci maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/360) 

BEİS — tcel Mebusu Ali Efendinin, Balta
lık Kanununun tadili (hakkındaki teldifiaıin mıı-
Arafık olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tasını îk'tisaıt Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve 
arkadaşının, Konya hareketi arzından mutazar
rır olanların Müsakkafat vergilerinin affına ve 
kendilei'ine meccanen kereste itasına dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Enuümeni mazbatası (2/364) 

REİS — Konya Meibüsu Kâzını Hüsnü Be
yin tezelz.Mâtı arziye dolayiisiyle münhedim . 
olan emlakinin tamir ve inşaısı halkkındafki tek
lifinin şayanı müzakere olduğuu'a dair Lâyiha 
Encümeni ıtnadbatasını Kavanind Maliye ve Mu-
vazen'eii Maliye encümenllerine göndeaiyoruz. 

3. — Mu§ Mebusu Hacı Ahmed Ilamdi Efen
dinin, Memurini mülkiyenin tesbiti vazaifine dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/367) 

REİS — Muş Mebusu Ahmed Ilamdi Efen
dinin, Rüesayıi »meınurini ımülfciiyenin memle
ketin ümranı için vücuda getirecekleri asarın 
bir programla teshil edilmesi halkkındaki tekli
finin şayanı müzakere 'olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazlbaltaısını Dahilîye Encümeaıine ha
vale ediyoruz. 

4. — Gazicvnteb Mebusu Şahin ve Konya 
Mebusu Musa Kâzım efendilerle arkadaşları-^ 
nın, Eskişehir'e nefyedilmiş olan Konyalı Hasan 
Efendizade Niyazi Efendinin affına dair kanun 
teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Eskişehir'e nefyedilmiş olan Kon-

— 144 
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yalı Niyazi Efendinin affına dair Adliye Encü
meni mazbatası : 

Heyeti Uınumiyeye 
Konya İstiklâl Mahkemesi karariyie gayei 

milletin husulüne değin Eskişehir'e tebidedilmiş 
olan Konya ahalisinden Hasan Efendi Zade Ni
yazi Efendinin affına dair Gazianteb Mebusu 
Şahin Bey ve rüfekâsı tarafından verilip Lâyiha 
Encümeninin inzimamı mütalâasından sonra He
yeti Umumiye karariyie encümenimize muhav-
vel. teklifi kanuni Adliye ve 'Dahiliye Vekilleri. 
Beyefendilerin huzuriyle heyetimizce mütalâa 
ve tetkik olundu. 

Hini müzakerede rüfekadan biri tarafından 
verilen fıkrai hükmiye'ile Lâyiha Encümeninin 
mütalâai anifesinin tetkikinden sonra, mütalâa
sı istihsal edilen Adliye, Vekili Refik Şevket Be
yefendi Meclis namına icrayı hükme mezun kı
lman Konya İstiklâl Mahkemesi Heyetinin müt-
tehaz kararı masun anittadil olup hürriyeti şah-
siyeyi takyidetmiyen ve yalnız teb'itten ibaret 
olan hükmü lâhikııı tamamii tenfizi lüzumunu 
ve Dahiliye Vekili Fethi Beyefendi dahi Konya 
ihtilâli ahirinde methaldar olan eşhası mahkûme-
nin afları hakkında mahallen tetkikat icra edil
diğinden mumaileyh Niyazi Efendinin de ittihaz 
olunacak kararı umumiye tâbi tutulması muva
fık olacağından bahsile keyfiyetin bir müddeti 
müııasebe ile taliki ve maahaza mumaileyhin iş
gali ahir üzerine aynı ilânı ile mahkûm bulunan 
refiki Cambaz Mehnıed'le düşmana iltica ve il
tihak etmiyerek menfasından Ankara'ya gel
mesi gibi ahvali zahireye nazaran mumaileyhin 
affa mazhariyetinde mahzur tasavvur edileme
diğini dermeyan etmekle iktizası ledetteemmül 
mumaileyh Niyazi Efendinin ber minvali mâruz 
İslahı hal etmiş olduğu yolunda Lâyiha Encü
meninin mütalâası hini işgalde Eskişehir'den An-

9 kara'ya iltica etmesi suretiyle ve Dahiliye Veki
linin inzibat ve asayiş noktasından meşrut mü
talâası dahi cereyanı hal ve mâdaleto mutabık 
görülmüş ve binaenaleyh mahkûm Niyazi Efen
dinin bakıyei müddeti cezaiyesinin affı heyeti
mizce do ittifakla tensibedilmiş olmakla lieclit-
tasdik Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

. 7 Teşrinsani 1337 

Adliye Encümeni Reisi Kâtip 
Eskişehir Niğde 

Abdullah Azmi Hilmi 



Aza 
Konya 

Musa Kâzim 
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Aza Âza 
içel Biga 
Sabri Hamid 

REÎS — Adliye Encümeninin mazbatası aley
hinde söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Adliye 
Encümeninin mazbatası ki, affı mutazammmdır. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

5. — Vilâyatı mustahlasa ahalisine, verilmiş 
olan tohumlukların affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Maliye ve iktisat Vekillerinin müş
terek imzalı tezkeresi ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası. 

RElS — Muhtacini zürraa tevzi edilen to
humluk hakkındaki 30 Nisan 1337 tarihli Ka
nunun ateş mmtakası olan mahaller ahalisine 
de teşmili hakkında Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. Evvelâ bu baptaki tezkereyi okuya
lım. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
30 Nisan 1337 tarihli Kanun mucibince düş

mandan istihlâs ve istirdadedilen mahaller aha
lisinden 1334 - 1335 senelerinde verilen tohum
luk bedelâtınm ,affı hakkındaki kanun düşman 
ayağı basmadığı halde ateş mmtakasma tesa
düf ederek senelerce cephe teessüs ve zarureti 
askeriyeye mebni ahalisi dâhile alman ve tama
men istilâ gören mahallerden ziyade hali ha-
rabi ve perişaniyeye mâruz kalan aksama da 
şâmil olması pek tabiî ise de kanunundaki istir
dat tâbirine karşı Meclisi Âlice tef siren karar 
ittihaz buyurulması. 

26 . X . 1337 
Maliye Vekili iktisat Vekili 

Hasan Mahmud Celâl 

REÎS — Efendim, iktisat ve Maliye vekil
lerinin bu tezkeresi Meclisi Âlinizden Kavanini 
Maliye Encümenine gönderilmişti. Kavanini Ma
liye Encümeni, tef siren olmaz, bir maddei mü-
zeyyele tanzimi lâzımgelir, diyor. 

Kavanini Maliye Encümeninin mazbatası 

Vilâyatı mustahlasa ahalisine verilen tohum
luk zahairinin. «îfı hakkındaki 30 Nisan 1337 
tarihli Kanunun düşman ayağı basmadığı halde 
ateş mmtakasma tesadüf etmesi hasebiyle sene
lerce cephe ittihaz edilen mahaller ahalisine de 
teşmili lüzumuna dair Maliye ve iktisat Vekil
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lerinin tefsir tekilfleri encümenimizce tetkik 
olundu. Maddenin gayet sarih olan ifadesine 
nazaran bunun tefsiri imkânı görülememiştir. 
Ancak, dermeyan edilen esbabı mucibe de mar 
hik ve mâdelete de muvafık bulunmuş oldu
ğundan âtiyüzzikir bir maddei müzeyyele ile 
işbu aftan mahali mazkûre ahalisinin istifadesi 
temin edilmiş olacağı encümenimizce münasip 
mütalâa edilmiş ve müzeyyele zirde dercedile-
rek berayi tensip Heyeti Umumiyeye takdim 
olunmuştur. 

Maddei Asliye 

MADDE 1. — 1334 ve 1335 senelerinde 
muhtacini zürraa Hükümet tarafından tevzi 
edilen tohumluk ve yemeklik zahairinin tahsil 
edilmiyen kısımlarının düşmandan istihlâs ve 
istirdadedilen mahaller ahalisinden aynen ve 
bedelen tahsilinden sarfınazar edilmiştir. 

Maddei Müzeyyele 
Düşman ayağı girmediği halde ateş mmta

kasma tesadüf ederek senelerce cephe ittirme 
edilmiş mahaller ahalisine de mezkûr birinci 
maddenin hükmü şâmildir. 

2 . W . 1337 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

Kâtip Âza 
Muş Bitlis 

Ahmed Hamdi 

Namına 
Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
Saruhan 

Ahmed Reşad 

REÎS — Söz istiyen varsa vereyim, (izahat 
versinler sadalan) 

Efendim, esasen tefsir olduğuna göre encü
men tefsire taraftar olmamış, madde tedvin et
miş. Evvelâ* müstaceliyeti reyinize arz edeyim. 
Müstaceliyeti kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Müstaceliyet kabul edildi. 

Maddei müzeyyele hakkında söz istiyen var 
mı? 

TUNALI HtLMl B. (Bolu) — Efendim! Se
nelerce tâbiri vardır ki, bu tâbir bilâhara teşev
vüşü dai olacaktır. Halbuki bir ay, bir hafta 
cephenin ateşi altında kalmış olan yerler de var
dır. Bfnaenaleyh senelerce tâbiri kalmalıdır. 

ENCÜMEN — Muvafakat ediyoruz, 

145 
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NEBlL Ef. (Karahisan Sahib) — Yalnız bu

rada ateş mıntakası mutlak ve müphem geçiyor, 
nereler ateş mmtaka&ıdır ? Lalettayin bir -kanun. 
çıkarsa olmaz. Memleketin hemen her tarafı 
cephedir, tahribedilmiştir. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim bu kanun 
en çpk bizim dairei intihabiyenıize taallûk edi
yor, Bu da Refahiye ve Kuruçay kazalaradır. 
Kemah'ın da bir kısmı... 

HAKKI B. (Van) — Yalnız oralar mıdır? 
EMİN B. (Devamla) — Ben Erzincan'ı söy-

leyim de, sen de çık Van'dan bahset. Ben gör
düğüm mmtakaları söyliyeceğinı.. 

Şimdi efendim vakaa Kuruçay, Refahiye bu
gün ateş hattının gerisindedir, fakat bugün Ku-
raçay'daki tahribat zannederim Erzincan'daki 
tahribattan daha fazladır. Bunların ne mezruat-
ları kalmış, ne mebanisi kalmış ne de emlâki kal
mıştır. Yiyecek ekmekleri bile kalmamıştır. On
dan başka esasen ateş hattı mıntakası dâhilinde 
bulunduğu nazarı itibara alınarak Hükümetçe 
ahalisi çıkarılmıştır, tamamen arazi haliyetül 
haliye kalmıştır. 

LÛTFI B. (Malatya) — Kuruçay'm merke
zini; mi söylüyorsun, mülhakatını mı? 

EMlN B. (Erzincan) — Mülhakatını... 
Sonra bu böyle olduğu gibi bittabi Diyarbe-

kir tarafına isabet eden Palu ve saire de bu su
retle tahribedilmiştir. Binaenaleyh bunun kabu
lünü rica ederim. 

KEÎS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey bendeniz bir takrir verdim. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey kimse 
söz söylemeden kifayeti reye koyuyorsunuz, kaç 
kişi söz söyledi bu hususta? 

.REÎS — Rica ederim, Durak Bey. sükût edi
niz. __ •, ' 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — B u husus
ta söz söylemek zaittir. 

DURAK B. (Erzurum) — Neden fazla imiş ? 
REÎS — Susunuz rica ederim.. Efendim ka

nunun aleyhinde söz istiyen varsa lütfen buyur
sun. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim! Söz söy-
lemiyeyim mi? Rica ederim, ne için böyle yapı
yorsunuz? Bendeniz söz istedim, zaten uzun bir 
müzakere de olmadı, 
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REİS — Efendim kanunun aleyhinde söz is

tiyen zat var mı? Buyursun, söylesin! (Yok sa-
daları) 

Peki müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim! Takrirler var. -

Riyaseti Oelileye 
(Senelerce) tâbirinin (Harb dolayısiyle du

çarı zarar olan mahaller) şeklinde tadilini teklif 
eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafâ Kemal 

Riyasete 
Maddedeki senelerce kaydının ;tayyım teklif 

ederim. 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

REİS — Senelerce kaydının tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Senelerce tâbiri tay-
yedilmiştir. Madde şu şekli alıyor: 

Düşman ayağı girmediği halde ateş mıntaka-
sma tesadüf ederek cephe ittihaz edilmiş mahal
ler ahalisine de mezkûr birinci maddenin hükmü 
şâmildir. 

REİS — Maddei müzeyyeleyi bu şekilde ka
bul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Müstaceliyet kararı olduğu için katiyetle ka
bul edilmiştir. Zaten bir maddei müzeyy eledir. 

NEBÎL Ef." (Karahisan Sahib) — Tâyini 
esami lâzımdır. 

REİS — Efendim, mevcut kanunun birinci 
maddesine bir zeylolarak kabul ettiniz. 

NBBlL Ef. (Karahisan Sahib) — Mademki 
af yapıyoruz. Tâyini\esami şarttır. Hazinei mil
lete taallûk eder. 

REİS — Efendim, tâyini esamiye lüzum gö
rüyor musunuz? (Hayır sadaları, gürültüler) 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — O halde 
elde nizamname yoktur. 

REÎS — Müsaade buy urunuz efendim. Heyeti 
Celile lüzum görürse tâyini esami ile yaparız. 

NEBİL Ef.' (Karahisan Sahib) — Bendeniz 
Nizamhamie Dahilînin tatbikini istiyorum. Ni-
zamnamei Dahilî tasrih etmiştir. 

REİS — Efendim, tâyini esâmiye bluzum gö
renler lütfen el kaldırsın. Lüzum görülmedi efen
dim. 
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6. •— Çapanoğullanndan îhsan'ı kemesinde 

ihfa eden Çubukabad kazasının karatepe Karye
sinden ömeroğlu Kör Hasan'm 10 sene küreğe 
konulması hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REÎS —• Hiyaneti vatan iyeden mahkûm kör 
Hasan hakkındaki hükmün ref'ine dair Adliye 
Encümeni mazbatası: 

Yozgad hâdisei isyaniyesinde nıethaldar oldu
ğu idda olunan Çapanoğullarından îhsan'ı hane
sinde ihfa etmek maddesinden . maznununaleyh 
olan Çubukabad kazasının Karatepe karyesinden 
ömeroğlu Kör Hasan'm bilmuhakeme isyanda 
fer.'an zimethal olmasına binaen on sene küreğe 
vaz'ma dair Yozgad Bidayet Mahkemesinden sâ
dır olan 29 Mayıs 1337 tarih ve 22 numaralı ilâ
mı encümenimizce mütalâa ve keyfiyet müzakere 
olundu. îstima kılman şuhudım ifadatmdan ger
çi maznun îhsan'm merkum kör Hasan'm haile
sinde derdest edildiği anlaşüıyorsa da Îhsan'm 
maznuneıı veya mahkûmen canibi Hükümetten 
taharri edildiğine dair hane sahibi Hasan'm ma
lûmatı olup olmadığı tahakkuk etmediği gibi Îh
san'm derdestinde hane sahibi kör Hasan'm ha
nesinde bulunmayıp değirmende bulunduğu şu
hudım şahadatmdan anlaşılmış ve binaenaleyh 
evrakı mevcude münderecatına nazaran merkum 
Hasan'm îhsanî bilerek ihfa eylediğine dair te
mini kanaate hadim esbabı sübutiyei kanuniye 
mevcudolmadığmdan hükmü vakiin ref 'iyi e mah
kûm Hasan'm derhal tahliyesi lüzumuna karar 
verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzı 
müttefikan karargir oldu. 10 Teşrinisani 1337 

Adliye Encümeni Reisi 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Kâtip 
Niğde 

Mustafa Hilmi 
Âza 

Konya 
Musa Kâzim 

Mazbata Muharriri 
Canik 

Ahmcd Nafiz 
Âza 
Biga 

Hamid 
Âza 
içel 

Ali Sabri 

REÎS — Efendim Adliye Encümeni mazba
tası aleyhinde söz istiyen var mı? (Yok, sadala-
rı) Adliye Encümeninin mazbatasını - ki refi 
hükmü mııtazammmdır - kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir, 
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2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. —• Bâzı şube ve encümenlerdeki münhalle-
re intihap yapılmış olduğuna dair tebligat. 

REÎS —• Dördüncü şube riyasetine Karesi 
Mebusu Vehbi Bey, kitabetine Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı Bey intihabedilmiştir. 

Dördüncü şubeden Muvazenei Maliye Encü
menine Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Bey, 
Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efendi, Er
zincan Mebusu Emin Bey intihabedilmişler-
dir. Yine dördüncü şubeden iktisat Encümeni
ne Tevfik Efendi Kângırı, Şakir Bey Ankara, 
Mustafa Sabri Efendi Siird, intihabolunmuştur. 
Maarif Encümeni Riyasetine Kütahya Mebusu 
Besim Atalay Bey, mazbata muharrirliğine Kü
tahya Mebusu Cevded Bey, kâtipliğine de Celâl 
Bey intihab olunmuşlardır. 

2. — Mente§e Mebusu Sadeddin Beyin tecavüz 
ettirdiği müddetten bir ayının sene zarfındaki 
mezuniyetine mahsub edilerek bu müddet için-
kendisine nısıf tahsisat verilmesine dair Divanı 
Riyaset kararı 

REÎS — Menteşe Mebusu Sadeddin Bey hak
kında Divan kararı. 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyeti 21 Ağustos 1339 tarihinde hitam 

bulduğu halde otuz beş gün tecavüzle Meclisi 
Âliye iltihak etmiş, olan Menteşe Mebusu Saded
din Beyin tecavüz ettirdiği otuz beş günden bir 
ayının alelûsul sene zarfındaki mezuniyetine 
mahsubiyle bu müddet için nısıf tahsisat itası 
Divanı Riyasetin 6 Terinsani 1337 tarihli on 
dördüncü içtimamda tensip edilmiş olmakla 
keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur efendim. 7 . XI . 1337 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REÎS — Divanın kararı veçhile Menteşe Me
busu Sadeddin Beyin mezuniyetini tecviz buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, 

5. — TEZKERELER 

1 — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
sabık Elâziz Valisi Gfalib Beyin, Kayseri'de bu
lunan emval ve emlâkinin müsadere edilmesine 
dair temenni takririne cevaben tera Vekilleri Ri
yasetinden mevrud tezkere 
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REİS — Sual ve istihzahlara1 gtddik efen

dim. Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin Ma-
muretülâziz valii esbakı Galib Bey hakkındaki 
takririne Heyeti Vekile Kiyasetinden mevrud 
tezfeerei cevabiye var. 

6 .XI .1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kiyaseti 

Celilesme 

7 . X . 1337 tarih ve 904/1709 nunmrailı tez-
kemi ceSi'Meıîııe eenraptıı*. 

MâtoiMîettülâ'Ziz vaiü esbaikı Galib Beyân Kay
seri *de uhdessindfe bir gûna emlâifc olmadığı ve 
yartlhz zevcesi naftnına bâzı emlâJk muteayyed* 
cMtığu Mafiiye VefcM'e^ndıeTi mevrutt 1 . X I . ±337 
tarihli eevaM ^zfcerecfce ıMldiriİHiiş ofenaiMta arzı 
keyfiyet olunur, efendittn. 

İcra VelküHieri Heiyeti Reisi Ve 
Erkânı Harbdyei Umumiye 

Re& Vekili 
Fevzi 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) - - Sual mi 
efendim? 

REİS — Evet. sualdir. Suale cetvapftm*. 
MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bu sual 

değildir. Bir takrirdir. Bendenizee kâfidir. 

8. — SUAHJ3R, CEVAPLAR 

./. — Mu§ Mebusu MahmudSaidBeyin, Vi
lâyetti Şarkiye muhacirini hakkındaki sualine 
Sıhhiye Vekili I)r. Refik Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Efendim Muş Mebusu Maıhımud Said 
Bey ımülteci ve muhabirin hafejkınd'a Sıhhiye 
Vekâletinden şifahen cfcvap <fealte!bkıde tbuiunmıış 
ve Sıhhiye Vekili Refik Beyefesadi de suale şi
fahen cevap verecetoler. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Baye-
zid) — Efendim Muş Mebusu Said Bey arka
daşımız vilâyatı Şarkîiye muhacirini haîkkınlda 
yedi sual sormuştur. Buna birer birer cevap 
vereceğitrn. 

Birinci : Efendim vllıâyaltı Şarkiye mülte
cilerinin 'mesken ve MeValarıtta sev^k ve iadesi 
zımnında 1337 Bütçesine mahsuben sarfına 
'mezuniyet verilen (İSO) hân».Diradan ne (kadarı 
sarf" ediOnıiştir <? Buyuruyorlar. 

Efendim 25 Haziran 1337 ta<rüMnd*&i Ka
nunla Meclis tarafındaın sarfın'a ımezuııîyet ve

rilen; (150 000) Mraidan biz kâf fesini muha-
cirmi Şarfeyeye tahsis etltaik. 

BÎR MıEBUS BEY — Tahsis ettiniz ama ta
mamen vermediniz. 

Dr. REFİK B. .(Devamla) — Tafeiî teâffesi 
verilmedi efemdim. Arz edeceğim. Sevık tah
sisatı bMalbi havaliyi Garbiye ve Adana mu 
hacirinine de ait ise de sevik ve iaşte tahsisatı yal
nız doğrudan doğruya vilâıyatı Şurfciye anuha-
ciriniıne mahsustur. 

Bu verdiğimiz tahsisattan ve havaleden ne 
kadarını sarf ettiklerine dair bütün vilâyetten 
katî cevap alamadıksa da bugüne kadar aldığı
mız cevaplarda şöyle görüyoruz ki, efendini; 
bu livalardan bâzısında yüzde elli, bâzısında 
yüzde on, bâzılarında da hemen tamamına ka-
rip sarfiyat vukubulmuş ve bir hattı vasati ya
pılacak^ olursa şimdiye kadar verdiğimiz yüz 
elli bin liralık havaleden ancak, yarısının tesvi
ye edilmiş olduğunu anlıyoruz. Verdiğiniz yüz 
elti bin liradan yetmiş beş bin lirası tesviye edil
miştir. Bâzı livalarda yüzde yüz, bâzı livalarda 
yüzde elli ve bâzılarında yüzde on derecede te-
diyat vukubulmuştur. 

BİR MEBUS BEY — Görülen işi de söyleyi
niz, Beyefendi. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Devam
la) —- Söyliyeceğim efendim. Birinci suale ce
vabım bundan ibarettir. 

İkinci sualde; bu sene zarfında ne kadar 
mülteci vesaiti zatiyeleriyle bilâmuavenet yola 
çıkmış ve muaveneti hükümetle ne miktarı 
sevk edilmiş, diyor. 

Efendim, muhacirin ve mülteci işlerinin ve
kâlete raptı tarihi olan 15 Haziranda vilâyatı 
şarkiye muhacirininin miktarı bizim elimizdeki 
bir listede 125 - 130 bin olarak gösterilmiştir. 
Bu rakam her halde muhtacı tetkik idi ve nite
kim muhacirin işlerini Sıhhiye Vekâletine Ver
diğiniz zaman şu kürsüden vilâyatı şarkiye mu
hacirini miktarının ancak, yetmiş bin raddesin
de olduğunu zannettiğimi söylemiştim. Bilâhara 
yapmış olduğum tahkikat neticesinde mevcud-
olan muhacirinin de bu yekûna karibolduğunu 
•gördüfk. Filvaki Teşrinievvelin somuna kadar 
memleketlerine müteveccihen hareketleri bildi
rilen ve bu meyanda Kars, Ardahan, Oltu san
caklarına gelen mültecilerle İstanbul'dan vilâ
yatı şarkiyeye gitmek üzere limanlarımıza çı
kan muhacirinin heyeti umumiyesinin miktarı 
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doksan üç bine baliğ oİuyor. Yapılan tediyat 
ile bunlardan ancak yüzde yetmiş beşine iaşe ve 
vesait verebilmişiz. Diğer yirmi beşi kendi va-
sıtalariyle doğrudan doğruya hareket etmiş
lerdir. Yani bu suretle iaşe nazarı dikkate alın
madığı halde bugüne kadar, Teşrinievvel gaye
sine kadar, mahallerine vâsıl olan vilâyatı şar
kiye muhacirininin adedi de (29 750) kişiye ba
liğ oluyor ki, Heyeti Celilenize evvelce de arz 
ettiğim veçhile, sevk masrafından verilmiş olan 
para ile, miktarı tahakkuk etmiş olan mülteci
lerin yüzde otuzu sevk edilmiştir. Tahkik olu
nan mültecilerden birtakımı da doğrudan doğ
ruya bulundukları yerlerden kalkmışlar ve ken
di memleketlerine olan mesafenin hemen hemen 
nısfını katetmişlerdir. Aşağıda şimdi bulunduk
ları yerleri de arz edeceğim. Bu sene zarfında 
yüzde otuz raddesindekiler memleketlerine vâ
sıl olmuştur ve memleketlerine kadar olan me
safenin yarısını katetmiş olanlar da ancak, yüz
de elli derecesindedir. Binaenaleyh, muhacirine 
ancak, yüzde elli derecede muavenet ettiğimizi 
anlıyorum. 

Henüz mahallî ilticasından hareket etmemiş 
olanlara gelince : Bunlardan bir kısmı avdete 
müheyya olmıyan kısımlardır. Bir kısmı da, 
müddeti muayyenesi zarfında müracaat etmiş 
ise de kendilerine tediyat imkânı hâsıl olama
mış olanlardır. Eğer tahsisatın tamamen veril
mesi kabil olsa idi, vilâyatı şarkiye muhacir ve 
mültecilerinin kamilen iadeleri mümkün ola
caktı ve nitekim bu yüz elli bin lira ile bunun 
mümkünülhusul olacağını o vakit Heyeti Celi
lenize arz etmiştim. Yüzde elli derecesinde te t 
diyat olması bunların bir kısmının yerlerine 
gitmesini diğerlerinin de gidememesini mucib-
olmuştur. 

Üçüncü sual : Ahvali ahire münasebetiyle 
havalii garbiyeden vürud eden muhaeirin kesa
feti Kayseri'de ve Sivas'ta mütezayittir, Siai 
maliyenin fıkdanından dolayı muhacir izam 
olunmaması ve muaveneti nakdiye ve fiiliye ifa
sı Sivas ve Kayseri'den biddefaat işar olunmuş-
tur.. Ne muamele yapılmıştır? Deniliyor. 

Efendiler vilâyatı garbiyeden gelen muhaci
rinin Kayseri ve Sivas'a kadar gitmemeleri ve
kâletçe de matlup idi. Bu suretle düşünüldü ve 
Dahiliye Vekâletine müracaat edilerek Kayseri 
ve Sivas'a kadar uzun mesafelere seyahat vesi
kası verilmemesi için yazıldı. Fakat Kırşehri 

i diye vesika alan saatin 4osd#ğiîu -JsaKMp Magpe-
I ıi'ye £İtsB«gi, Y^götTa iliye vesika -aka. aaUıı 
I doğrudan -doğruya iöi\tasJa kadar gitme&i, yani 
I bunlarm oralataiiackıvgitmeaıekrini temin ede-
I eek elimizde venaiti mimkı olmadığından bun-
I lardan kısmı â^aıaı-kalkmalar ta Sivas'a kadar 
I yahut, ta Kayseri'ye kadar .gitmişlerdir. 
I iaşeleri için de verdiğimiz havalelerin tedi-
I yesi kiradan Maliye Vekâletine de arz edildi. 
I Eakat Heyeti Celüeniz pekâlâ takdir buyurur 
I ki; zannederim gezgen ayın yirmi dokuzunda 
I Maliye Vekili Beyefendi Heyeti Celilenize ver-
I diği izahatta ne için tediyat yapılamadığını söy-
I lediler. Binaenaleyh tamamen faaliyet göstire-
I mediğimizi bu mesele izah eder zamandayım. 
I Efendim dördüncü sual : Muhacirinden ahi-
I ren Sivas, Kayseri, Yozgad merkez ve mülha-
I katında iskân ve ikamet talebinde bulunanların 
I müracaatleri bidayeten is'af ve terviç edilmemiş 
t olduğu gibi tahsisat havalenameleri muhteviyatı 
I mal memurları listesinde silsilei tediyatın son 
I rakamını teşkil etmekte ve muhacirin günlerce 
I biaut intizardan sonra bilâmuavenet yola gıka 
I rak mahıv ve perişan olmaktadırlar; bu hususta 
I vekâlet ne delinmektedir? 
I Efendiler, eğer malmemurlan doğrudan doğ-
I rüya bana mensubolmuş olsalardı bu paranın, 
I silsilei tediyatın son rakamı olmasını değil, bel-
I ki silsilei tediyatın birinci rakamı olmasını te-
I miıı ederdim. (Maliye Vekili Bey cevap versin 
I sadaları) 
I Buna dair arz edeceğim daha bâzı şeyler var-
I dır efendim. Vilâyatı Şarkiye mültecilerini mem-
I leketlerine iade için bir müddet tâyin etmiştik, 
I Eylül ^gayesine kadar müracaat edenler etsin 
I dedik. Bilâhara bunu Teşrinievvel gayesine ka-
I dar da temdidettik. Bu müddet zarfında arka-
I daşım Mahmud Said Bey'in Sivas, Kayseri, Yoz-
I gad mıntakasmda bulunduklarını söyledikleri 
I muhacirin bize müracaat ettiler. «Biz bu sene 
I gitmiyelim bize muavenet ediniz» dediler. Hal-
I buki-bendenizin Heyeti Gelileden aldığım karar 
I ve tahsisat, bu muhacirlerin yerlerine şevki için-
I di. Bendeniz cevap verdim. Kendilerinin sevk 
I olunmıyarak mahalli ilticalarında bırakılmala-
I rını istemelerine karşı hükümetten muavenet ta-
I lebetmemeleri şartiyle istedikleri yerde kalabile-
I çeklerini tebliğ ettim. Gitmelerini istiyorlarsa 
I göndereyim dedim. Bu gayet mâkul ve tabiî bir 
I mesele idi. Bilâsebep, bilâmazeret talebettikleri 
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şeyi bittabi tervicedemedim. Bilâhara tediyatın 
muntazaman icra edilememesiyle bunların sefa
lette kalmamaları düşünülerek bu ajan iptida
sında elyevm sevk ölunmıyan muhacirinin bulun
dukları yerlerde kalmalarını ve köylerde kasa
balarda yerleştirilmelerini yazdım. 

Bulundukları yerler şunlardır. Bilhassa Di-
yarbekir, Sivas, Karahisarı Şarki, kısmen Kay
seri ve Yozgad mmtakalarını kendilerine gös
terdik. Ve ilkbaharda şevkleri için inüteraMm 
muhacir ve mültecilerin buralarda mütekâsif 
bir halde kalmalarını yazdık ki ; miktarları da 
arjK ettiğim veçhile; 38 bin ile âzami 42 bin ola
cak: zannediyorum. 

Beşinci sual : Beşinci suale geçmezden evvel 
şunu arz edeyim : Elyevm memleketlerine vâ
sıl olmıyan muhacirin bllundukları yerlerde is
kân ve iva ve iaşe edileceklerdir. Hattâ bunun 
için bâzı livalarda tediyat olmamasından dolayı 
açık kalmış olan havalâtı Maliye Vekili Bey ile 
beraber kararlaştırdık. Bâzı yerlerde muhacir 
yok, havale var, yani muhacirini gitmiş, havale 
kalmış, bu havalâtı resmî telgrafla geri celbe-
diyoruz. Umumi tebligat ve tamim yaptık. Bun
lardan başka kalmış olan' mebaliğ elyevm mu
hacir bulunan yerlere vereceğiz. 

Efendim beşinci sual : Muhacirinden bî kud
ret olanlara verilmekte ulaştırmaya bile kâfi 
olmıyan meblâğ Hazinenin keyfiyeti itası, bil
hassa Konya merkezinde evvelâ kablettediye 
bordrolarının tanzimi ve makbuz hanelerinin 
ashabına temhiri şeklinde mütebariz olmasına 
nazaran, muhasebede para mevcut bulunmadığı 
mânasiyle günlerce badelintizar sıfrülyed ola
rak yola dizilen kavaf ili biçareganın istihkak
ları hangi hesaba irat kaydedilmektedir? 

Efendiler; erimizde. mevcudoİan muhacirin 
nizamnamesi mucibince muhacirin sevk komis
yonu, sevk olunacak muhacirin için bir istih
kak bordrosu yapar, kebir, sagir aile efradiyle 
reisi, ailenin ismi, kaç kuruş verileceği ve saire 
olmak üzere bir bordro tanzimi bizim için usul 
iktizasındandır. Bü bordro iki nüsha olarak 

» tanzim edilmeden bittabi bize maliye para ver
mez. Bu borlrolardan bir tanesi, doğrudan doğ
ruya mal memurunun nezdiîıde diğeri de mu
hacirin komisyonu nezdinde kalır, İmza hanesi 
Vardır, para alırken oraya imza edilir. Konya'
ya tâbi Ereğli'de bunların evVelâ imza edildi
ğini Eylûl 'ün dördünde haber aldık. Efendim 
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Konya vilâyetinin nazarı dikkatini e el bettik. 
Aynı zamanda da Konya Sıhhiye Müdürünü 
Niğde Sıhhiye Müdürü ile beraber Ereğli'ye 
gönderdik, tahkikat yaptık. Niçin bunlar evve
lâ imza edilmiştir ve ne olmuştur? Dedik. Yani 
efendiler yapılan tetkikatta suiistimal olduğu
nu anlamadık, fakat mahallî memurininin ih
mal ve teseyyübünü gördük. 

Sual sahibi Mahmud Said-Bey arkadaşımız 
kendileri, zannederim mezuniyetten geldik
leri zaman bendenize; yer tahsis etmeden, 
bâzı yerlerde para alınmadan bordro temhir 
ettiriliyor dediler. Bendeniz onun üzerine ge-
çen ayın 18 nci günü tediyatta bu kabîl bord
ro usulünü menettirdim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Çok 
isabet etmişsiniz. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. REFİK B. (Devamla) —- Ma
mafih yalnız bordroların tanzimi ve bunla
rın tediye edilmemesi noktai nazarından bun
ların hiçbir yer<5 irat kaydolunamıyaeağmı zan
nediyorum. Filvaki bendeniz usulü maliyeye 
o kadar vâkıf değilim. Fakat bunlar hiçbir 
veçhile t irat kaydolunamaz. 

Efendim, Heyeti Celilenize bir şey arz ede
ceğim; vesaiti teftişiyeden tamamen mah
rumum. Nerelerde ne olduğuna dair hiçbir 
haberim yoktur. Yani muamelâtın selâmet ve 
sekanıeti verilen evamirin hüsnütatbikı ve
ya suitatbikı ancak gelen arkadaşlarımın 
veyahut gelip geçenlerin îhbaratmdan anla
şılıyor. Telgraflardan başka elimde vasıtai 
teftişiyem yoktur. Bunun için bilhassa naza
rı dikkatinizi celbederim. 

SIRRI B. (İzmit) — Rüesayı memurini 
mülkiye zati'âlil erinin de mümessilidir, aynı 
zamanda onlar vasıtasiyle tahkikat icra Du
yurabilirsiniz. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (De
vamla) — Efendim, altıncı sual : Muhacirin
den bikudret olanlara mebdei hareketlerin
den itibaren bir kalem hangi müntehaya ka
dar tahsisat ita olunmakta ve tediyat yedivâ-
hitle mi yoksa bir heyet marifetiyle mi, icra 
kılınmaktadır? ,• 

Efendiler; mültecilerin hareket ettikleri 
mahalde tediyat yapılırsa ora sandığının siası 
nispetinde ve nereye kadar masarifi, rahiye 
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tediyesine muktedir ise o kadar tediyat ya
pılmaktadır. Bunda nazarı dikkate aldığımız 
iki nokta var. Biri; mümkün olduğu kadar 
uzak yerlere kadar tediye etmek, diğeri de 
ikinci hareket edeceği yerin siai maliyesini 
yani vüsati maliyesini nazarı dikkate al
mak. îşte bizim bunlara tediye edebildiğimiz 
parayı tediye esnasında takibettiğrmiz usul 
buduî. 

BÎR MEBUS — Yediyâhitle mi, tediye olu
nuyor? 

SIHHİYE VEKÎLÎ Dr. REFİK B. (Devam
la) — Hayır, yedi vahitle tediye hakkında bir 
emir yoktur. 

Efendiler, muhacirin komisyonları vardır. 
Muhacirin komisyonlarının nizamnamesinin me-
vaddı mahsusası mucibince, sıhhiye müdürü ve 
hükümet tarafından tesbit edilecek komisyonca 
tetkik ve her defasında azadan iki zat mutemet 
tâyin olunarak tediye olunur. Sıhhiye ve mal 
memurları mutemet tâyin edilemezler. Bu nizam
nameye mülhak talimatnamede şevkleri takar
rür eden muhacir ve mültecilerin miktarı memu
rini sıhhiye tarafından tâyin olunarak tasdik 
olunan iade sevk bordroları bizzat ya kendileri 
tarafından veyahut komisyon âzasından bir mu
temet vasıtasiyle tesviye olunur veyahut erbabi 
istihkaka mal sandıklarından yapılan tediyatta 
komisyon âzasından iki zatın iştirak etmesi meş
ruttur. Bize şimdiye kadar yedivâhitle tediyat 
yapıldığına dair bir şikâyet gelmemiştir. 

Mahmud Said Beyin bu hususta malûmatı 
mevcut ise lütfen vekâlete haber versinler. 

Son sual efendiler, zaman ve mevsim ve sev-
kiyat muhitiraizce miadı zeriyat geçmektedir. 
Binaenaleyh muhacirinden arzu edenlerin senei 
âtiyeye kadar intizaren ve muvakkaten iskânları 
muvafık olsa gerektir. Vekâletin bu baptaki mü
talâası, tertibat ve tedabir neden ibarettir? 

Efendiler, muaveneti hükümetle gidecek 
iken bulundukları yerde bilâmazeret kalacakla
rın ve içlerinde muhtacı muavenet olanların 
iaşesi bizce takarrür etmiş ve ayın iptidasında 
her yere tamim tebliğ edilmiştir. Biraz evvel de 
arz ettiğim veçhile bu müddet Teşrinisaniden 
başladı. Binaenaleyh henüz sevkiyat kafileleri
nin hangi noktalarda olduklarına dair tam ma
lûmat toplıyamadık. Bunları da topladıktan son
ra, demin de Heyeti Celilenize arz ettiğim veç
hile, muhacirleri gidip de havaleleri kalmış olan 
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yerlerden bu havaleleri toplayıp diğer muhacir
lere vereceğiz. 

Cevap bundan ibarettir. 
BÎR MEBUS BEY — Muhacirini ne derece

lere kadar sevk edebildiniz efendim °? 
SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. REFÎK B. (Devam

la) — Efendim yüzde otuz derecesinde memle
ketlerine sevk edilmiştir. Yüzde yetmiş derece
sinde de Sivas ve havalisine kadar gönderilmiş. 

REÎS •— Efendim müsaade buyurunuz, mu
havere yapmıyalım, bu bir sualdir. Evvelâ sahi
bi suale cevap versinler de ondan sonra. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Memleketlerine 
yetişmeyip de ara yerde bulunanların muamelçi 
askeriyeleri ne olacaktır t 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ ÎÇTÎMAÎYE 
VEKÎLÎ Dr. REFÎK B. (Devamla) — Efendim, 
bunu Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri
ne yazdım. Paşa Hazretleri bana dediler k i ; on
ların miktarı hakikilerini verecek olursanız mıı-
amelei muktaziyeyi ifa ederiz. Onun için ken
dilerine yazmakla beraber livalara da ayın yir
mi altısında birer birer yazdım. Yavaş yavaş 
cevap alıyorum. Kendilerine vereceğim. Bu yol
da bunları da bu kış yakalamasın. 

DURAK B. (Erzurum) — Vekil Bey, bende
niz bir temennide bulunacağım. Buna dair bir 
telgraf vardır. / •• 

REÎS — Durak Beyefendi söz bitsin de size 
de söz vereyim. 

MAHMUD SAİD B. (Muş) — Efendim, ben
deniz izahatı kâfi görmüyorum. Âti itibariyle 
de temadii himmetlerini bilhassa temenni ederim. 
Yolsuzluklar varsa bunların imkân müsaidoldu
ğu nispette önü alınmasını rica ederim. 

SIHHİYE VEKÎLÎ Dr. REFÎK B. (Devamla) 
— Âti hususundaki faaliyetimizin temadisi an^ 
cak bu hususta lâzımgelen paraya mütevakkıf
tır. Onu da bendenizden ziyade Maliye Vekili 
Beyden istersiniz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Paranın ne kadarı 
iaşe için ve ne kadarı sevk için verilmiştir? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Devamla) 
— Söyliyeyim efendim. Seksen bin lira şevkten 
vermişiz, yirmi sekiz bin lira da iaşeden vermişiz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Yalnız bir şey var 
beyefendi; bu mültecilerin kısmı âzami kendi
lerini mahallerine isal edecek kadar para alıp 
gitmişler mi, yoksa para alıp da gitmemişler mi
dir? 
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SIHHÎYE VEKlLÎ Dr. REFİK B. (Devamla) 
— O ciheti takibediyorum efendim. 

DURAK B. (Erzurum) — Vekil Beyefendi, 
buradan gönderilen mülteciler gerek parasızlık 
dolayısiyle ve gerek mevkiin uzaklığı dolay isiy
le ve gerek vesaitsizlik dolayısiyle şurada, bu
rada kalmışlar. Kış da gelmiştir. Memleketleri
ne gitmek imkânı da kalmamıştır. îşte şu elim
deki telgrafı da dün aldım. Son derecede şikâ
yet ediyorlar. Son derece perişan olduklarını 
söylüyorlar ve diyorlar ki : (Yedi seneden beri 
mevcudumuzun hemen sülüsanmı kaybettik, bir 
sülüsümüz kalmıştır. Eğer bu sene buralarda is
kân edemezsek burada, da. o sülüsü kay
bedeceğiz. Bütün, bütün mahvolacağız.) Ri
ca ederim. Yalnız iş kâğıtta kalmasın. Lâfta, 
sözde kalmasın. Bunların iskânlarına mümkün 
olduğu kadar himmet edilsin. Bunu temenni ede
ceğim. Bunlar askere gönderiliyor. Bunlar as
kerden kaçsınlar, gitsinler, vazifei vataniyelerini 
ifa etmesinler, dediğimiz yoktur. Ancak üç, beş 
kadının başında bir erkek kalmıştır. Bunlara 
memlekete kadınları getirip bırakmcaya kadar 
müsaade edilsin. Memleketlerine gittikten sonra 
isterse hepsi askere gönderiîsin. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Baye-
zid) — Bu ciheti arz ettim. Şimdi başka bir su
al var mı? 

2. — Sürd Mebusu Mustafa Sabri efendinin, 
Malatya'da teşekkül eden Elektrik Şirketi, Gar
zan köprüsü ve bir memurun harcırahı hakkın
daki sual takriri ve Nafıa Vekili Ömer Lûtfi be
ttin şifahi cevabı. 

l iElS — Sürd Mebusu Mustafa Sabri efen
dinin Nafıa Vekâletinden bir suali vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 

1. Malatya'da teşekkül eden Elektrik Ano
nim Şirketinin imtiyaznamesinin tetkikinde müş
külât gösteriliyor, esbabı? 

2. Garzan suyunun üzerinde yapılması hak
kında ve Meclisi Alice tahtı karara alman (köp
rü) hakkında tahsisat verilmemesi. 

3. İstanbul'dan gelen bir memura, harcırah 
verilmemesi hakkında Heyeti Vekilece verilen ka
rara muhalif olarak harcırah verildiği. 

Berveçhi balâ es'ilenin Nafıa Vekâletinden 
j sual olunmasını teklif ederim. 
J 3 Teşrinisani 1337 

Sürd 
j Hacı Mustafa Sabrı 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFÎ B. (Amas
ya) — Efendim bu saate kadar Malatya'da bir 
elektrik şirketi teşekkül ettiğine ve Nafıa Vekâ
letine imtiyaz için müracaat edildiğine dair res
mî bir malûmatım yoktur. Ancak bu mesele hak
kında evvelce şifahi olarak arkadaşlardan birisi 
müracaat- etti. Malatyalılar elektrik yapmak is
tiyorlar. Yapabilirler mi? Dedi. Bendeniz de de
dim ki; onun birtakım kavaidi vardır. Evvel 
emirde projelerini yaparlar. Gönderirler. Ondan 
sonra biz de/tetkik ettiririz, imtiyaz verilmesi 
lâzımgelirse verilir, verilmemesi lâzımgelirse ve-

1 rilmez, dedim. Bundan başka bir malûmatım 
yoktur. Yalnız işittim. Fakat Nafıaya resmî bir 
şey gelmemiştir. Bendeniz kaydını bulamadım. 
Bizzat aradım.. 

Sonra efendim yine işittim. Bu defa bizim 
nafıa memurlarından bir kısmı Kayseri'de bu
lunduğu sırada oradan geçen bir zat memurları
mızdan fen müşavirine evrakla müracaat etmiş
tir. Tabiî bu müracaat gayriresmîdir. Bendenize 
gelmesi lâzım. O zat; evrakın içinde noksanlar 
bulunduğunu ve bu noksanların ikmali lâzım ol
duğunu sureti hususiyede söylemiş bulunduğunu 
henüz işittim. Fakat resmen bendenize bir müra
caat vâki olmamıştır. 

I " * 
ikinci sual: Garzan suyu üzerindeki köprüye 

niçin tahsisat verilmedi? Deniliyor.. Bendeniz 
Vekâlete Meclisi Âli tarafından intihabolundu-
ğum zaman selefim zamanında bunlar mevzu-
bahsolmuş ve bendeıüz de bunları zabıt ceride
lerinde biraz karıştırdım. Gördüm ki; Garzan'
daki köprülerin ismail Fazıl Paşa merhum, 1337 
senesi bütçesinde yapılması için vadetmiştir. Bu 
va'de binaen daha bendeniz Şubat içerisinde istih-
zaratı için Bitlis'e Van'dan mühendis getirttim. 
Bitlis'te mühendis yoktu. Sonra köprünün inşaatı
na medar olmak üzere Mart ayında havale ver
dim. Fakat bugüne kadar ne gelen mühendisin 

j harcırahı verilmiştir, v̂ç ne de altı aydan beri 
verdiğimiz havaleye karşılık bir tediyat yapılmış
tır. Binaenaleyh Garzan köprüsü yapılamamış
tır. 

j Üçüncü sual: İstanbul'dan gelen bir memura 
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Heyeti Vekilenin kararına mugayir olarak harcı
rah verilmiştir. Heyeti Vekilenin kararı harcırah 
verilmemesi tarzında değildir. Hükümetin talebi 
üzerine gelecek olan memura harcırah verilir, 
tarzındadır, bu karar. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — is
tanbul'dan buraya kadar verilir mi? 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFl B. (De
vamla) — Efendim, bendeniz karardan bahsedi
yorum. Fakat umumiyetle harcırahlar hakkında 
Meclisi Âlinizin temayülâtını bildiğimden ve 
bütçede çok tasarruf yapmak mecburiyetini de 
gördüğümden bendeniz o memuru istanbul'dan 
vaktiyle getirmiş' olduğum halde inebolu'ya ka
dar harcırah vermedim ve o adamların hakkına 
belki biraz tecavüz ettim. Kendi toprağımıza ve 
kendi sahilimize geldikten sonra harcırah veril
mesi lazımsa verdim, istanbul'dan itibaren ver
medim. 

SIRRI B. (İzmit) — istanbul'dan getirmeye 
hacet var mı idil 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTFI B. (Devam
la) — ihtiyaç vardı. Getirttik, belki daha da ih
tiyaç var. Çünkü bâzı mütehassıslar lâzım. 

NECİB B. (Ertuğrul) — istanbul bizim top
rağımız değil mi? 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTFl B. (De
vamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin el-
yevm hükümran olduğu toprak var. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim, 
malûmuâliniz bilcümle arkadaşlarla beraber 
Heyeti Vekilemizden> beklediğimiz şey ticaretin, 
sanayiin tarakkisi, elhâsıl memleketimizde servet 
cemi ve iddihar edecek, milleti zenginleştirecek, 
ahalinin refah ve saadetini temin edecek esbabı 
hazırlamak, bu cümlece malûm bir şeydir. Aha
lide, milletimizde ufacık bir gayret olmasa bile 
onu gayrete getirmek, faaliyete getirmek için, 
uykuda ise uyandırmak için çalışmak vazifei na-
zifemiz iken çalışmak istiyen, helâliminellâh 
kazanmak istiyen, ufak tefek, şurada burada ye
tişen erbabıı zekâyı, esham ticareti menetmek 
istiyoruz. 

HAKKI B. (Ergani) — Eden kim, efendim? 
MUSTAFA S 4 P R I Ef. (Devamla) — Mü

saade buyurunuz Hakkı Bey, ben sizi kemali hür
metle dinliyorum. 

Şimdi Malatya'da bir Elektrik Şirketi teşek
kül etmiştir. Biz isteriz ki, memleketimizin her 

T1337 t m : 
yeri elektrikle tenvir edilsin. Bilhassa Malat
ya'da elektrik elzem değil vâcib, çünkü; Malat
ya'da senevi kırk bin lira gazyağı parası veril
diği tüccarının defteriyle sabittir. Bu elektrik 
şirketi ise kırk bin lira ile meydana gelecek. 
Orada erbabı sâyü amel tarafından, fabrikatör 
Mehmed Bey tarafından bir elektrik şirketi yap
mak teşebbüsünde bulunulmuş. Hattâ parası yüz
de on bankaya depo olunmuştur, efendim. 

BlR MEBUS BEY — Muamelesi noksanmış. 
MUSTAFA SABRI Ef. (Devamla) — On bin, 

belki on beş bin lira bankaya depozito edildiği 
halde her nasılsa bunun merciini bilmemişler, 
malûmuâliniz usulen bir imtiyaz alınır. Alına
cak imtiyazı iktisat Vekâletinden alınacak zan
netmişler. iktisat Vekâleti Celilesine müracaat 
etmişlerdir, iktisat Vekâleti bunun kendisine 
aidiyeti olmadığını beyan ile, Nafıa Vekâletine 
raci olduğu cihetle evrakı kamilen Nafıa Vekâ
letine havale etmiştir. Nafıa Vekili buyurdular 
k i ; bana böyle bir müracaat, böyle bir evrak 
yoktur. 

NAFIA VEKlLl ÖMER LÛTFl B. (Amas
ya) — Resmen yoktur.' 

MUSTAFA SABRI Ef. (Devamla) — Var
dır efendim. Vardır. Dairei aliyenizdedir. Nafıa 
Vekâleti o müracaata her nasılsa ıttıla hâsıl et
memiştir. Bendeniz ve bâzı rüfeka şifahi müra
caat ettik. Dedik k i ; böyle erbabı sâyü âmel ça
lışkan adamlar milletimizin, memleketimizin üm
ranına sây ediyorlar. Bunun bir an evvel netice
lenmesini siz de muvafık görürsünüz. Eyet efen
dim, Nafıa Vekili hazretleri; doğru, hakikaten 
böyle bir müracaat vardır. Fakat maatteessüf tru 
imtiyaznameyi tahkik ve tetkik edecek bir mü
hendisimiz yoktur, buyurdular. Niçin? Doksan 
mühendisiniz vardır, dedim. Efendim bu ihtisas 
meselesidir. Elektrik ihtisasına vâkıf hiçbir me
mur yoktur, buyurdular. Bunun umurunu arif, 
hiçbir mühendisimiz yoktur, dediler. 

NEBlL Ef. (KaraMsan Sahib) ~~ Doğru
dur, elektrik mühendisi hakikaten yoktur. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Devamla) — Şimdi 
efendim; para meselesinde, maaş meselesinde 
doksan tane mühendis var. Fakat bir iş mese
lesinde lıic mütehassıs adam yoktur. Deve kuşu 
gibi efendim, Deve kuşuna demişler k i ; yük, gö-
türsene, ben kuşum. Uçsana, uçamam, ben kuş 
değilim demiş. Maaş meselesinde doksan tane 
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mühendis burada. Vekil Beyin şahısları bence 
muhteremdir, mükerremdir, hattâ mukaddes 
tanırım. Fakat millete iş gördürmeli. (Çok ile
ri vardın, sadası) Efendim, şimdi doksan mü
hendisin maaşı meselesinde, onları müdafaa, mu
hafaza, vikaye, sıyanet için bütün varlığı ile ça
lışan Nafıa Vekili, millet için ise bu kadar la
kayt kalıyor, bu muvafık mıdır, efendiler? Bu 
şayanı teessüf değil midir, efendiler ?. 

NAFİZ B, (Canik) — Şu halde mukaddes 
olmadı. 

MUSTAFÂ SABRÎ Eı. (Devamla) — İkin
cisi; malûmu âliniz Heyeti Celileniz bir kanun 
yaptı. Kanun söylerken hâkimlere sükût yakı
şır. Binaenaleyh burada Heyeti Gelilenizin ver
miş olduğu kararı varken Nafıa Vekilinin o ka
rarı icra etmemek elinden gelir mi? O vazifeyi 
ifa etmediği takdirde o vekile bir mesuliyet te-
rettübeder. 

HAKKI B. (Ergani) —İst izah mı, sual mi? 
Anlıyalım bir kere. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Devamla) — Şimdi 
böyle bir kanun varken o kanunun icra edilme
mesi yüzünden orada senevi yüz elli bin lira irat 
getiren tuz memlehalarmın hebaen mensura 
akıp gitmesi acaba bize günah değil midir 1 
Efendim, Nafıa memurları için para vardır. Bu 
vekâlet keyif için midir? Bu sual efendim. Sâil 
ile mesul arasında maksurdur. Bu kararınız ke-
enlemyekün hükmünde olmamak için, büz üstü
ne yazı yazılması gibi bir şey olmamak için bu 
kanununuzun infaz edilmesi bana terettübettiği 
gibi Heyeti Gelilenizin uhdesine vaciptir. Ben
denizin kuvvei kudsiyem yoktur. Ben böyle He
yeti Vekilenin lüzumu mübrem üzerine fen me
muru davet lâzımgeldikçe ancak harcırah veri
leceğinin, maadasına verilmiyeceğinin tahtı ka
rara alındığını menbaı resmîden istihbar ettim. 
Böyle bunun hilâfına hareket ettiğinden dolayı 
mesul olması lâzımdır. 

Maahaza köprüler yapıldıkça, bu elektrik 
şirketinin imtiyazı verildikçe suale cevap kâfi
dir. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTFİ B. (Amas
ya) —-Bendeniz arz ettim k i ; elektrik imtiyazı 
hakkında vekâlete resmî bir iş 'ar gelmemiştir. 
Yoksa hususi surette müracaat vâki olmuştur. 
Hattâ kendileri de bendenize şurada koridorda 
ondan bahsettiler. Bu işi tetkik edecek mühen
disimiz yoktur dedim. Memleketimizde, Nafıa 
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Vekâletinin kadrosu dâhilinde de, haricinde de 
elektrik mühendisi yoktur. Buna binaen bende
niz bütçeyi Heyeti Aliyenize takdimde bu elekt
rik mühendisini kadroya koydum. Ve kendile
rine de onu arz ettim. Kadromuzda ve 1337 büt
çemizde vardır. Bütçe Heyeti Umumiyece tas
dik olunduktan sonra bir mühendis tahsisatı al
mış olacağız. Ve o zaman bir de mühendis tâyin 
etmiş olacağız. O mühendise tetkik ettiririz 
dedim. Ve kendileri dediler ki; acaba muvakkat 
bir ücretle yaptırsak olmaz mı ben de, o da yok 
dedim. Ve bahusus hariçten böyle ücret muka
bilinde istihdam edilecek bir mühendisin raporu 
resmî değildir. Mesul adamımız değil, dedim. 

Sonra Garzan köprüsü hakkında Meclisin 
kararını yapmadın diyor. Onu arz ettim, maal
esef parasızlıktan yapılamamıştır. Para olsun 
hepsini yaparız. Şimdi efendim bendeniz bir şey 
arz edeceğim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Niçin bunu bir Mec
lis meselesi yapmadınız? 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFl B. (De
vamla )— Para olsun, bugün de yaparız, yarın 
da yaparız. (Gürültüler). Müsaade buyurursanız 
efendim hangi birini Meclis meselesi yapayım. 
Sade Garzan köprüsü değil, bendenizi geçen se
ne Meclisi Âli Vekâlete intihabettikleri zaman 
ay nihayetinde geleyim, Meclisin sıfatı icraiye-
sinden dolayı yaptığım ve yapamadığım işleri 
arz edeyim dedim. Fakat maalesef tasavvuratım 
icraatı vakıaya o İtadar mugayir kaldı ki arz 
edecek kadar mühim bir iş olmadı. Teşrinisani 
ortasına geliyoruz. Nafıanın âdeta sene basışı
dır. İnşaat zamanı oldukça, geçmiş, yeni inşaat 
için istihzarat devridir. Eğer Meclisi Âliyi tasdi 
etmiş olmazsak, kısaca bu müddet zarfında ya
pılan ve yapılım yan işleri arz edeyim. 

REİS — Ömer Lûtfi.Bey müsaade buyuru
nuz. Onun için bir mevzu lâzımdır. Malûmu âli
niz şimdi öyle bir şey yoktur. 

3. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle arkada
şının, mebusların yolcular hakkındaki kefaletle
rinin ademikabulü esbabma dair sualine Dahili
ye Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı. 

REİS — Karesi Mebusu Vehbi Beyin seya
hat vesikası alanlar hakkında bir takririne Da
hiliye Vekâletinden mevrut tezkerei cevabiye: 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim beh-
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denizin Maarif .Vekâletinden bir istizah takririm 
vardır. 

RE t S — Efendim ruznamemizdedir. 

Riyaseti Celileye 
Seyahat vesikası almak üzere müracaat eden

lerden alelusul alınan kefaleti şahsiyede mebus
ların kefaleti muteber olmıyacağı Ankara vilâ
yetinden Polis Müdüriyetine verilen emri şifa
hi' muktazası olduğu maalesef anlaşılmaktadır. 
Hukuku medeniyeden mahremiyeti mut azanım m 
olan bir emrin hangi sıfat ve salâhiyetle veril
diğinin Dahiliye Vekâletinden sual Duyurulma
sını rica ederim. 5 Eylül 1337 

Karesi Karesi 
Mehmed Vehbi Abdülgafur 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
5 . IX . 1337 tarih 710/1398 No. lı tezkerei 

aliyelerine cevaptır. 
Seyahat varakası almak üzere müracaat 

edenlerden seyrüsefer talimatnamesine tevfikan 
aranılan kefaleti şahsiyede mebusların kefalet
lerinin kabul edilmemesi hakkında Ankara vi
lâyetinden verilen emrin mebusların masuniyet
leri noktasından bir fikir ve içtihat hatası oklu
ğu anlaşılarak bu emir derhal hükümden iskat 
edilmiş ve vali hakkında mücazatı intibahiye 
tatbik olunmuştur, olbapta, 

30 Teşrinievvel 1337 
Dahiliye'Vekili 

* .Ali Fethi 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim ; Büyük Mil
let Meclisi hükümeti teşekkül ettikten sonra 
memlekette Büyük Millet Meclisinin hâkim ol
duğu nikatta evlâdı memeleketin ticaret ve sa
nat, seyahat maksadiyle istediği yere serbest ola
rak gitmesi bir hakkı tabiisidir. Hükümet mev-
cudolan yerde halkın seyahatini, erbabı namu
sun seyahatini bilâsebep takyidetmek, o hükü
metin idaresizliğinden, aczinden, suiidaresinden 
başka bir şey değildir. Ben bu memleketin na
muslu bir evlâdı olduktan sonra, kanun beni 
hiçbir surette mahkemeye çağırmadıktan" son
ra beni, nereye gidiyorsun? Neden gideceksin? 
Veyahut gitmek için filânı kefil göstereceksin 
derse, bu; hükümetin vazifesindeki aczinden, 
idaresizlikten, suimuamelesinden başka bir şey 
değildir. Maalesef devri sabıkjfa, devri istipdat-
ta yapılmıyan takyidat bugünkü inkılâbı me

sutta, milletin hâkim olacağı bir zamanda mev
cuttur ve maalesef devam etmektedir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Teessüf
ler, teessüfler. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendiler geçen se
ne seyahatim esn'asmda gördüm, on altı tevellüt-
lü bir çocuk, sekiz ay kasabasından, İsparta'dan 
dışarıya çıkamamış. Bu bir arabacıdır. Bunun 
hayvanlarının, kendisinin ne yiyeceğini nasıl 
Temettü Vergisi vereceğini düşününüz. Yalmz 
belki seni askere çağırırlar diye bu kadar bek
letiyorlar. Efendiler, İsparta'da Hükümet yok 
mudur? Orada şube yok mudur? Orada polis 
jandarma yok mudur? Hizmeti vatamyesinde 
tekâsül gösterse bile ifayı vazifeye icbar edecek 
Hükümetin kuvveti yok mudur? Yoksa, Hükü
met yoktur. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) —Dahi l iye 
Vekili de yok. Müdafaai Milliye Vekili de yok. 

VEHBİ B. (Devamla) — Öyle ise siz kafi 
görüyorsunuz. Ben gayrikâfi görüyorum bu ce
vabı. (Hayır sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Ben de gayrikâfi görüyorum. Ve istizaha kal
bini teklif ediyorum. 

REİS — Vekili aidinin huzuriyle müzakere 
edeceğiz. Şimdi sahibi sual cevabı gayrikâfi gö
rüyorlar. Şifahi suale kalbedildiğini vekâlete 
yazarız. Efendim suallerle bugünlük bu kadarla 
iktifa edelim. Çünkü cevap verecek zevat yok. 

BİR MEBUS BEY — Efendim cevap vermek 
için vekil beyler burada hazır. 

REİS — Biraz daha devam ederiz. Fakat Ve
kil beyler burada değiller. 

6. — TAKRİRLER 

1. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, Köy 
muallimleri hakkındaki kanun teklifinin encü
menden celbiyle ruznameye alınmasına dair tak
riri (2/155) 

REİS — Bir evrak kalmıştır. İzmit Mebusu 
Hamdi Beyin takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tarafı âciziden Heyeti Celilelerine oh ay evvel 

takdftıı kılman ve lieclittetkik Maarif Encüme
nine tevdi buyurulan (Köy muallikleri) hakkın
daki teklifi kanunim bu ana kadar intaç ile He
yeti Umumiyeye sevk edilmemiş olduğundan 
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Nizamname! Dahilînin 23 neü maddesinin bah
şettiği hak ye salâhiyete istinaden mezkûr tek
lifin ruznamei müzakerata alınmasını ve tabı ve 
tevzi edilmesini teklif ve rica ederim efendim. 

İzmit Mebusu 
Hamdi 

REİS — Ruznamemiz çok doludur. Arzu bu
yurursanız bunu da alalım. Ruznameye alınma
sını kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Me
sele anlaşılmadı sadaları) (Nizamname sarihtir. 
Reye konamaz sadaları) 

Efendim müsaade buyurun, Meclis isterse 
alabilir. Alır diye katiyet yoktur. Onun için re
yinize arz ediyorum. Ruznameye alınmasını ten
sip buyuranlar lütfen el kaldırsın (Anlaşılmadı 
sadaları) Efendim Köy muallimlikleri hakkında 
îzmit Mebusu Hamdi Bey teklifi kanunisinin, 
sekiz ay olduğu halde henüz encümenden çık
madığı için; Nizamnamenin bahşettiği salâhiye
te binaen ruznameye alınmasını teklif ediyorum 
diyor. Meclis isterse alır. İstemezse almaz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Encü
men namına arz edeceğim. 

Encümen âzalarının kısmı küllisi istiklâl 
mahkemelerine memuren gitmişlerdi. Encümen 
azalan yeniden intihabedildi. Bu teklif bir haf
taya kadar çıkar. Bir hafta daha. müsaade bu
yurunuz. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Bendeniz bu 

teklifi kanunimi geçen sene yapmıştım. Şimdiki 
Maarif Encümeni değil, Geçen senenin Maarif 
Encümeni bunu intacedemediği gibi bu seneki 
Maarif Encümeni de bir neticeye iktiran ettire
medi. Kemal Bey biraderimiz buyuruyorlar ki; 
yeni encümen intih ab edilmiş onlar tetkikatmı 
yapacak. Bendeniz eminim ki, bu encümen de 
bir senede yine ikmal edemiyecek. Mâlûmâliniz 
Nizamnamei Dahilînin her mebusa verdiği bir 
hak, encümenler üç ay zarfında her hangi bir se
bepten olursa olsun, Heyeti Umumiyenize tak
dim edemediği takdirde teklifler, ruznamemize 
alınır diyor. Binaenaleyh Heyeti Celilenizden 
rica ediyorum. Zaten mesele basittir. Tetkikata 
lüzum yoktur. Bunun ruznameye alınmasını is
tirham ederim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Gayet 
mühim bir maddei kanuniyedir. Bize müsaade 
buyurun, tetkik edelim. 

REİS — Encümende tetkikatı ikmal edil
dikten sonra gelmesini tensip buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Efendim, encümende bir hafta 
daha kalacak. 

Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Maarif Vekili 

istizaha cevap verecekti. 
REİS — Bugün cevap verileceğine dair tez

kere almadım. Gelirlerse başlarım. Değilse me
saili kanuniyeye başlarız. 

(Beş dakika teneffüs) 

İKİNCİ GELSE 
Açılma saati : 3,15 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎP : Mahmud Said Bey (Muş) 

(Yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz hâsıl oldu. Celseyi 

açıyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey kıs-
telyevm emrini veriniz. 

3. — Karesi Mebusu Vehbi, Ergani Mebusu 
Hakkı beylerle, Karahisarı Rahib Mebusu Nebil 

efendinin, yoklamada hazır bulunmıyanlar hak
kında kıstelyevm muamelesi tatbik edilmesine 
dair takrirleri ve Meclis Heyeti Vnıurniyesinin 
bu husustaki kararı, 

REİS — Şimdi efendim üç takririmiz var 
• ki, üçü de kıstelyevm icrasına dairdir. Birisi 
Karesi Mebusu * Vehbi Beyin, ikincisi Ergani 

156 



î : 108 10.1 
Mebusu Hakkı Beyin, üçüncüsü de Karahisar ; 
Mebusu Nebil Efendinindir. Malûmu âliniz Ni- 1 
zamname mucibince üç. yoklamada bulunmıyan-
lardan kıstelyevm icrası katidir. Bundan ev
velki yoklamada kıstelyevm icra edilmiştir. Ni
zamnamenin tatbiki dolayısiyle nazarı âlinize 
arz ediyorum. Mamafih isterseniz bu takrirleri 
reye arz edeyim, isterseniz Nizamname ahkâmı
na riayet edelim. (Nizamname ahkâmına riayet 
edilsin, sadaları) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Nizamnamede mu-
sarrah olan, Meclisin kararma iktiran etmeksi
zin Divanı Riyasetin yapmaya mecbur olduğu 
kıstelyevmdir. Yoksa Meclisin karar verdiği 
mesele değildir. Binaenaleyh, bunu Nizamname 
ile telfik etmiyelim, karıştırmıyalım, reye kor
sunuz. Kabul edilmezse o zaman ekseriyet iste
miyor, demektir. 

REİS — Yalnız Meclise değil efendim, en
cümenlere de devam etmiyenlerden kıstelyevm 
yapılması zaruridir. Bendeniz onu söylemek is- | 
tiyorum. Mamafih, arkadaşlar ısrar ediyorlar. 
Reyinize arz ediyorum. 

Yoklamada mevcut bulunmıyanlar hakkın
da kıstelyevm icrasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi, efendim. 

9. — İSTİZAHLAR 

1. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya beyin, Diyar- I 
bekir Maarif Müdürü ile Sultani Edebiyat Mu- I 
alliminin tebdil edilmelerinin sebeplerinin bildi- I 
rilmesine dair istizah takriri ve Maarif Vekili I 
Hamdullah Subhi beyin cevabı I 

REÎS — Efendim, ruznamei müzakeratımız- I 
da istizah meselesi var. Fakat Maarif Vekili I 
Beyefendi şimdi telefon ettiler. İstizahın Cu- I 
martesi gününe talikini talebediyorlar. (Bugün, I 
bugün sadaları) Müsaade buyurulursa arz ede- I 
yim. Nizamnamemiz ve kavaidi umumiye muci- I 
bince vekilin hakkı talebi vardır. Meclisi Âli bu I 
talebi terviçeder veya istizaha geçer. Bu ka- I 
r a n Meclisi Âli verir. I 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Efendim, bu I 
istizah takriri verildiği zaman kendileri Per- I 
şembe gününe tehirini söylemişlerdi. Binaen- I 
aleyh istizah için iki müddet tâyin edilemez. I 
şimdi de Cumartesiye talikini istiyor. Yarın I 
da Pazara talik eder bugün her halde gel- I 
meşini temenni ederim. I 
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;• REİS — Efendiler, istizah için vekilin 
| hakkı talebi vardır. Binaenaleyh bu hakkı 

is'af edip etmemek Meclisi Âliye aittir. Re
yinize vaz'a mecburum. 

İstizahın Cumartesiye talikini kabul eden
ler, lütfen el kaldırsın (hayır şimdi izahat 
versin sadaları) (şiddetli gürültüler.) İstiza
hın yevmi muayyeni bu gündü. Fakat vekilin 
hakkı talebi vardır. Reye koyduk, şüphelen
dik. Aksini reye koyuyorum. Bugün istizaha 
başlanmasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın (kabul sadaları) kabul edilmiştir efendim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Sivil 
etibba hakkında kanun var. Memuru mahsu
su gelmiştir. Lütfen onu müzakere edelim. 

REİS — Efendim, istizah takriri okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Diyarbekir Maarif Müdürü ile Sultani Ede

biyat Mualliminin altı yedi ay evvelsi teb
dil edilmelerindeki esbap nedir? Bunların 
yerlerine tâyin olunan kimlerdir? Ve asker
likle alâkaları malûm iken Maarif Vekâletince 
tâyinleri neden tasvibedilmiştir ve neden 
alâkaları nazarı dikkate alınmamıştır? Sulta
ni Edebiyat Muallimliğinden açığa çıkarılan 
Hamdı Efendi muallimlikten açığa çıkarıl
mış iken bir sınıfı iptidaiden başka bir şey 
olmıyan Van Sultani Müdüriyetine tâyin olun
ması ne hikmete mebnidir? Diyarbekir Sul
tani Müdürünün esbabı azli ile yerine Ma
latya Maarif Müdüriyetinin lağvı ile açıkta 

I kalan ve tarihi tevellüdü itibariyle asker ol-
I ması lâzımgelen Malatya Maarif Müdürünün 
I tenzili sınıf ile tâyinindeki lüzum neden iba-
I rettir? Buralarının Maarif Vekâletinden isti-
I zahını teklif eylerim. 

3 Teşrinisani 1337 
I Bitlis Mebusu 

Yusuf Ziya 

I REİS — Efendim, söz alan zevatın isimleri-
I nj kaydettim. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
I B. (Antalya) — Efendim, müsaade buyurun 
I evrakı getireyim. 

I 2. — Düşman istilâsından kurtulan mahal' 
I lerde ashabının firarına mebni sahipsiz kalan em* 
I vali gayrimenkule ve mezruat hakkında, haneleri' 
I hedim ve tahritiolunan vilâyatı müstahlasa aha-
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lisine emvali metrukeden verilmiş olan haneler 
hakkındaki -kanun lâyihaları ile Aydın Mebusu 
Doktor Mazhar Beyin, tahtı işgalde bulunan me-
malikten hicret eden niüslümanların emvali met
rukeden meccanen istifade ettirilmesine dair 
kanun teklifinin (2/328) Seriye, Adliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerince müştemian tetkik 
edilmesine dair Muvazenei Maliye Encümeni Ri
yaseti tezkeresi. 

REİS — Efendim, Maarif Vekili Bey evrakı 
getirinciye kadar Muvazenei Maliye Encümeninin 
tezkeresi var. Meclisi Âlinizin iki gün evvel müs-
tacelen ruznameye aldığı meselenin şekli tet
kikine ait mütalâasını serd ediyor. Onu okuya
cağız: 

Muvazenei Maliye Encümeni tezkeresi 
Tevarihi muhtelifede encümenimize tevdi 

buyûrulan berveçhi zir levahii kanuniye müta
lâa ve tetkik olundu. 

Birincisi : Düşman istilâsından kurtulan ma
hallerde ashabının firar ve gaybubetine mebni 
sahipsiz kalmış olan emvali menkule ve.gayri-
menkule ile mezruat hakkında Heyeti V ekilenin 
Kavanini Maliye re Adliye encümenlerince de 
bittetkik kabul olunan lâyihai kanuniyesi. 

İkincisi : Harbi Umumi esnasında haneleri 
İıed^nı ve tahribedilmiş olan memaliki müstahlasa 
ahalisine emvali metrukeden verilmiş olan hane
lerin bilâbedel kendilerine icar veya teffiz edil
mesi hakkında keza Heyeti Vekileden mevdu 
lâyihai kanuniye. 

Üçüncüsü : Tahtı işgalde bulunan memalik-
ten hicret edenlerin kendi emlâk ve arazilerin
den serbestçe istifade edinceye kadar bulun
dukları mahallerden emvali metrukeden mecca
nen istifade ettirilmesi hakkında Aydın Mebusu 
Doktor Mazhar Beyin Lâyiha ve Dahiliye encü
menlerinden mevdu teklifi kanunisi encümeni
mize tevhiden müzakere ve tetkik olunmak kay-
diyle tevdi buyurulmuş olan bu lâyihalardan her 
üçü de aynı hal ve mahiyette bulunan emvali 
metrukenin sureti idare ve tasarrufu hakkında 
muhtelif ahkâmı muhtevi olup bunlardan Adli
ye Encümenince de tetkik ve tasvibedilmiş olan 
birinci lâyihada yani aslhabmm firar ve gaybu
betine mebni sahipsiz kalmış olan emvali men
kule ve gayrim enimle ile mezruat hakkındaki 
lâyihai kanuniyede bu kabîl emvalin sahipleri 
nam ve hesabına olarak Hükümetçe idare etti-
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rilmesi ve esman ve bedeli icar ile hasılatı saire-
nin emaneten mal sandıklarına tevdi ile bu ha
sılatın avdetlerinde gayrı ez masraf kendilerine 
iadesi hususu esas olarak kabul edilmiş olduğu 
halele diğer lâyihalarda berveçhi mâruz aynı su
ret ve mahiyette bulunan metruk bu kabîl em
valden bâzılarının bâzı yerlerde bilâbedel ahara 
icar veya tevfiz edilerek sahibi asliye ait bir 
hakkın nezi ve ıskatına gidilmesi yekdiğeriyle 
telifi kabil olamıyacak ahkâmı mütezaddeyi 
muhtevi görüldüğünden ve emvali metrukenin 
bilâbedel alhara icara veya tevfiz tekliflerini ih
tiva eden ikinci ve üçüncü lâyihalarda bir kısım 
ahalii mağduremiz için muhik birtakım esbabı 
terfihe ve ikdarı kasdeden ve encümenimizce de 
nazarı ehemmiyet ve itibara alınması vecibeden 
görülen ahkâmı mahsusai mühimine hakkında 
Heyeti Umumiyenin tensip ve havalesi mucibin
ce Seriye Encümeninde ifası icabeden tetkikat 
dahi henüz ifa edilmemiş olduğundan bu bapta 
daha esaslı ve etraflı bir sureti tesviye teemmül 
ve ihzar edilmek üzere mezkûr lâyihaların her 
üçünün de Seriye, Adliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerince müçtemian tetkikiyle tadiline 
encümenimizce karar verilmiştir. 'Binaenaleyh; 
keyfiyet bu dairede Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 1 Teşrinisani 1337 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Sarulhan 

Reşad 

REİS — Efendim, haneleri lıedim ve tahri-
bedilenler hakkında, Muvazenei Maliye Encü
meni, üç encümenin bu üç lâyihayı tevhiden mü
zakeresini teklif ediyor. Evvelâ bu mevzu üze
rine söz veriyorum. Eğer Meclisi Âli bunu tes-
bit etmez de kararı sabıkı veçhile esas mesele
nin müzakeresine geçerse o Arakit söz veririm. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. Efendim emvali 
metruke malûmuâliniz Ermenilerin terk etmiş 

oldukları emval bir de hali harp dolayı siyle 
kalan emvaldir. Fakat, Erivan Hükümetiyle ak
detmiş olduğumuz muahedede bir madde var
dır. O maddede Ermenilerden hükümete isyan et
memiş, silâhla mukabele etmemiş olanlardan bir 
sene zarfında avdet etmiyenlerin bir seneden 
sonra avdet ettikleri takdirde emvali geyrimen-
kuleleri hakkında iddia dermeyan edemez diye 
bir kayıt vardır. Şimdi bu Kars Muahedenamesiyle 
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o meselenin ne şekil aldığını tâyin edebilmek 
için bu mazbatanın her halde Haricye Encüme
nine de gitmesi lâzımdır. Binaenaleyh bu lâyiha-
larm Hariciye encümenine gitmesini teklif edi
yorum. 

RE .İS — Efendim evvelâ Muvazene! Maliye 
Encümeni bir teklifte bulunuyor, ü ç encümen 
içtima ederken bu lâyihaları müzakere etsin di
yor. Evvelâ bu mesele hakkında müzakerata de
vam edelim, bilâhara esas meseleye geçelim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) - -
Efendim malûmuâliniz olduğu üzere; haneleri 
dedim ve harap olanlara emvali metrukeden bina 
ita edilmesine dair diğer bir lâyiha vardı. Ev
velâ o lâyiha ile bu lâyiha birleştirilmek üzere 
Adliye Encümenine tevdi edilmişti. Haneleri he-
dim ve harab olanlara emvali metrukeden bilâ-
bedel hane teffizine dair olan lâyiha, Muvazenei 
Maliye Encümeninde olduğu için Adliye Encü
meninin Heyeti Celilenize sevk ettiği o gibi em
val ve emlâkin usulü idaresi hakkındaki lâyiha 
da oraya gitmiş ve Muvazenei Maliye Encümeni 
gördüğü bâzı lüzum üzerine bu lâyihaların Şer'-
iye, Adliye ve Muvazenei Maliye encümenle-
riyle müştereken müzakeresine lüzum gösteriyor. 
Bendeniz zannediyorum ki emvali metrukenin 
usulü idaresiyle, haneleri hali harp dolayısiyle 
hedim ve tahrib olunanlara bilâbedel emlâki met
rukenin teffiz edilmesi hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin bir münasebeti yoktur. Ve zannedi
yorum ki diğer taraftan emvali metrukenin böy
le bilâbedel hanesi hedim ve tahribedilenlere, 
hali harbden mutazarrır olanlara teffizine de 
imkân yoktur. Çünkü emvali metruke demek, 
emvali mahlûle değildir. Bunların bir sahibi 
vardır. Bunların sahipleri namına idaresine dair 
bendeniz bir lâyiha takdim ettim. Onların Hükü
met marifetiyle idaresine lüzum gösterdim. Çün
kü birçok tecavüzler vâki oluyor. Bunların mu
hafazası cihetine gidemiyoruz. . Mahkemeye mü
racaat edildiği vakit mahkeme Hükümetin bir 
vekili plmadığmdan dolayı dâvayı şahsi olarak 
rüyet edemez. Bu gibi muamelâtı kanuniyeniıı 
tanzimi için bendeniz, emvali metrukenin usulü 
idaresi hakkındaki lâyihai kanuniyeniıı tefriki ile 
münferiden müzakeresini teklif ederim. 

EMİN B. (Erzincan)— Bu lâyiha muahede
deki metni kanuna muhalif değil midir? 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN B. (Devamla) — 
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Hayır efendim, emlâki metrukenin usulü idaresi 
temellük gibi ahvali ihtiva etmez. 

EMÎN B. (Erzincan) — Demek ki, bir sene 
sonra emvali metrukeden bir kısmı münhal ola
bilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Hayır efendim. 

EMÎN B. (Erzincan) — Muahedenin tarihi 
tasdikinden itibaren bir sene geçmiştir. 

MALİYE ArEKlLl HASAN B. (Devamla) — 
Hayır efendim, geçmemiştir. Ve akdedilen mua
hedede böyle bir şey yoktur. 

EMİN B. (Erzincan) —Eskiden vardı efen
dim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bendeniz bu hususta bir lâyiha takdim ettim. O 
lâyihanın münferiden ve müstakillen müzakere
sini teklif ederim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) --Etendim,.ev
velce emvali metrukenin usulü idaresi hakkında 
mühim müzakerat icra edildi. Binnetice hâsıl 
olan efkâr üzerine reddedilmesi takarrür eyle
diği bir esnada bir defa İktisat Encümenince 
müzakere edilsin denildi ve İktisat Encümenine 
havale edildi. Şimdi de Seriye ve Adliye ve Mu
vazenei Maliye encümenlerinden mürekkep müş
terek bir encümende müzakeresi tensibedilmiş, 
bendeniz de muvafık görüyorum. 

Emvali metrukenin usulü idaresi hakkın
daki kanun, bâzı hukuku kanuniye ve ta-
biiyeyi ihlâl şeklinde kuyudatı şâmil ve muh
tevidir. Bu .kuyudatın ne dereceye kadar mu
vafık olup olmadığını tâyin etmek için Se
riye Encümeninin mütalâası alınmak ve 
mevaddı kanuniyeyi tetkik ve adlî bir şekle 
ifrağ etmek için Adliye Encümeninin de mü
talâası alınmak lâzımdır ve sonra emvali 
metruke bedelinin emaneten maliyeye kaydo-
lunmasına ve maliye tarafından idare edil
mesine binaen Muvazei Maliye Encümenine de 
taallûku vardır. Binaenaleyh bu kanunu ma
kûl ve meşru bir şekle ifrağ etmek için üç 
encümenin müştereken ciddi bir surette mü
zakere etmesi lâzımdır. Ancak bir teklif 
varıdır ki, bununla birleşmiş, emvali metru
kenin muhacirine vesaireye verilmesi hak
kındadır. O kanunun bu kanunla tevhİden 
müzakeresine ihtimal yoktur. Çünkü bu kanun 
ya kabul edilmek veya reddedilmek üzere 
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müzakere edilecek. Bir kere bu kanun kaimi 
edildikten sonra bu emvali bilâbedel diğer
lerine tevfiz caizdir. Caiz değildi?, demek 
için, ayrıca bir kanun lâzımdır. Onun için 
münferiden müzakeresi lâzımdır. Ondan tef
riki lâzımgelir. 

DOKTOR MAZHAR B. (Aydın) — Efen
dim, teklif edilen ve bir araya getirilen tak
rirlerden bir tanesi bendeniz tarafından ve
rilen takrirdir. Fakat esasta az çok ayrı 
olan takrir de belki bendenizin takriridir. 
Bendeniz bu takriri vermeye saik olan esbabı, 
kısaca arz edersem belki maksadım ve tak
ririn mahiyeti iyice anlaşılmış olur. 

Bendeniz takririmde bilhassa Yunanlılar 
tarafından işgal ve tahribedilen sahaları ve 
oradan muhacerete mecbur olan ahalinin her 
suretle gerek Hükümet tarafından ve gerek 
su veri saire ile ikdar edilememesinden ve Yu
nanlılar tarafından işgal edilen memleketler
den, o havaliden hicret etmiş olan müslüman-
larm emval ve emlâki vesairesi hakkında 
yapılan muamelâttan müteessir olarak bir şey 
teklif ettim. 

Bendeniz diyorum ki; Yunanlılar, işgal etmiş 
oldukları mahallerden hicret etmiş olan müslü-
manlarm mallarını mahâli muhtelif eden getir
dikleri rum muhacirlerine mülkün getirebileceği 
ieari hakikinin onda ve yirmide biri nispetinde 
bir icar ile kiraya veriyorlar. 

Ondan da yalnız yüzde otuz derecesinde bir 
para -kabzediyor. Şikâyetleri kapatmak için 
mal sahipleri narama Yunan Hükütaıeti bu pa
rayı kendi «mal sandıklarında muhafaza •ediyor, 
ve ihtimalti bunun bir kısmı da bu (husustaki 
ımasıarifini kapatıyor... Halbuki bizde emvali 
metruke büyük eehitlerle kıymeti hakikıyesinden 
daha yüikseîk fiyatlara çıikartılairaJk mü l̂üaman-
lara veriliyor. Fakat bunun içinden bâdisatın 
ihdasettiği vekayi dolayısiyle ziyan ile kurtu
luyorlar ve bunu da Hüfkümet kendi sandığım
da 'emaneten muhafaza ettiğinden yarın saM-
(bi hakikiyelerine iade gidecektir. Neticede edi
lecek istifade mefmileket içiin muzir olun eşha
sın menfaatlerini arzularından fazla tetmin et-
fmek ve fedaikâr olan kendi milletinin fedakâr
lığının karşılığını mazarratla (mukabele etmek 
fm'alhiyetibde toiluyıor. Evet, biz gerçi memle
ketlimiz dâhilinde adaleti kanun daireisinlde to<-
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muin etmdk vazifesiyle muvazzafız. Fakat aynı 
zamanda şunu da düşünmeliyiz ki - ve düşünmek 

! mecburiyetindeyiz ki - bizim dâhilimizden her 
ı türlü tekâliften azade kalarak firar etmiş olan 

înısanlarlia ımemûıeket dlâMlinde servetlerini işle-
temamderâne rağmen memleketinle ıgeırelk kan 
ve gerek vergi ve suveri saire ile fedarkârlık 
yapan insanlar arasında tesavi, müs'avfat yok
tur. Birisi memlekette her surette çalışmakta; 
vatanın müdafaasında kanâyi'e, caniyle ç'alış-
mafeta, diğeri ise Yunanistan'a iltihalk etmiş, 
oratda onun için çalışmakta ve biz de onun ma-

] lım muhafaza ettimekteydz. Bununla aıdeletsizllik 
elbnıîş. olımuyor muyuz? Bendeniz bu hususta 
kendi tahassüsatımı ve düşüncelerimi arz edi
yorum. Binaenaleyh .bundan ımaiksadüm, bu-
yurdulkları gibi - diğer ttakrirleri biliyorum -
büsbütün tefviz değildir. Düşmandan muta
zarrır olan ahalinin bilâibedel Mitfadelerini te
min için yapılmış bir teklifdir. Tefviz meselesi 
imevzuutbaıhis değildir. İstifade ettirîmök ımese-
İtesi mevzuubathisıtir. Binaenaleyh bar şahsın 
hukukuna tecavüz değil, Hükümet iyi bir şe
kilde muhacirini müstefidetmek için daha iyi 
bir uısul, bir nizamname vaz 'edebilir ve bu
günkü hale ıgöre Ibâzı tadilât yapabilir. Yoksa 
teklifim hakkı tasarrufu ip^âl mahiyetinde 
değildir. Bir şahsın hakiki taöarı*ufunu diğeri
ne tahvil değMir. Bu gün ibanndıraımadığımız, 
yaratamadığımız birçok muhacirin vardır. 

Meselâ bendeniz Antalya'da bulundum. An
talya'da geçen sene bulunduğum esnada yirmi 
küsur Yunanlı şehir haricine tebidedildi. Yirmi 
otuz ev tahliye edildi. Bu otuz ev medrese ve ca
mi avlularında, hattâ bütün bütüne açıkta, kır
da kalmış olan muhacirlere verilerek az - çok ih
tiyaçlar temin edilmek cihetine gidilmedi. Bun
ları doğrudan doğruya müzayede suretiyle en 
çok para veren memleket ahalisi aldı. Falan ve 
filân şahsın malı, getirebileceği icarın on misli 
ile yerli müslümanlara veriliyor. Halbuki yüz 
küsur inas ve zükûr muhacirin evlâdı mektebe 
kaydedilmeleri için her gün müracaat ettikleri 
halde bendeniz bu evlerden bir tanesini muha
cirin evlâdına mektep yapmak için ne kadar 
uğraştı isem bunu yaptıramadım. Acaba hakkı 
tasarruf meselesi düşünülürken diğer taraftan 
Yunanlıların ika eylediği mezalim mukabilinde 
yaptığı birçok şeylere karşı biz milletimize kar
şı ufacık bir menfaat temin edersek pek mi ay-
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kırı hareket etmiş olacağız? îşte bendeniz bu 
kanunun tetkikinde bu nikatı nazardan muha
cirinin istifade ettirilmelerini Heyeti Oelileniz-
den rica ederim. 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — (Mazhar Beye hita
ben) Müsaade buyurun bir şey arz edeceğim. 

RElS — O mazbata muharriri değildir. Bir 
mebus diğer mebusa sual soramaz ve mebus da 
cevap veremez. 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — Efendim hukukun 
muhafazası hakkında bizim Fransızlarla yaptı
ğımız itilâf nameye bu tertip muvafık mıdır? 
Onu soracaktım. 

REİS -— Memuru mesulünden sorarsınız. 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, şimdi müza
kere buyurduğunuz kanunlar üç muhtelif tek
liften ibarettir. Bunların üçü de şekli müzake
reye ait bir tekliftir, yani üçü de emvali met
ruke hakkındaki tekliflerdir. 

İkisi hükümet tarafmdandır. Hükümet; 
teklif ettiği lâyihai kanuniyenin birinde, bu 
emval, sahipleri nam ve hesabına olarak idare 
edilsin, bu mallardan alınacak hasılat ve emva
li metrukei menkule, bedelâtı sahibi hakikileri 
namına emanet olarak mal sandıklarında mu
hafaza edilsin, deniyor. İkinci teklif de haneleri 
hedim ve tahribedilmiş olan ahalimizin istifade 
etmeleri içindir. Üçüncü teklif de, yine emval 
ve arazisi elyevm işgal altında bulunup da bu
rada bulunan muhacirlerin istifadelerini temin 
içindir ki, bu muhacirlerin bu emvali ınetruke-
den meccanen istifade ettirilmelerine dairdir. 
Bunlardan birinci teklif, vaktiyle Heyeti Celi-
lenizce müzakere edilmiş, Seriye Encümenince 
de "tetkiki esası kabul edilmiş, fakat henüz Seri
ye Encümeni tetkikatı icra etmemiştir. Sonra 
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[ arz ettiğim gibi, mahiyetçe aynı halde oldukla

rı halde bu emvali metrukenin bir kısmı sahibi 
hakikileri namına idare ediliyor. Diğer kısımla
rı, nmhtaein ve muhacirinin istifadesine hasre
diliyor. Bu noktai nazarlardan her üç kanunun 
da Adliye, Şer'iye, Muvazenei Maliye encümen
lerince mecmuan müzakere edilmesi esasını ka
bul ettik. Müçtemian Heyeti Celilenize arz edi
yoruz. Başka türlü bunun içinden çıkılacak gibi 
değil. Seriye Encümeni tarafından tetkik edile
cek birtakım ahkâmı seriye de vardır ki, henüz 
tetkik ve tebliğ edilmiş değildir. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Reis Bey esasa mü-
taallik müzakere açıyor muyuz? 

REİS — Efendim esasa dair müzakere aç-
I mıyoruz. 

LÛTFl B. (Malatya) — Mesele şu veya şu 
encümenler tarafından müzakere edilip edilme
mesi meselesidir. 

REİS — Mevzu da odur.- Söz alan zevat söz
lerini söylediler. 

Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni, Se
riye, Adliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
bunu müştereken müzakere ile yekdiğerine mü-
tearız olan kararları tevhideylesin diyor. Bunu 
reyinize arz ediyorum. Muvazenei Maliye En
cümeninin teklifini kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

MAI^YE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) —. 
Reis Bey müstaceliyetle müzakeresini teklif edi
yorum. 

REİS — Zaten evvelce lâyihaların birisi hak
kında müstaceliyet kararı verilmiştir. Müstace
liyeti tekrar reye vaz'etmeye lüzum görmüyo
rum. On dakika teneffüs. 

I (3,45 sonra Celseye nihayet verildi.) 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
4, 15 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Efendim celse küşadedildi, istiza
hın müzakeresine geçiyoruz, istizah takriri oku
nacak. 

Riyaseti Celileye 
Diyarbekir Maarif Müdürü ile Sultani Edebi

yat Mualliminin 6, 7 ay evvelisi tebdil edilmele-
rindeki .esbap nedir ? Bunların yerlerine tâyin 
olunan kimlerdir ve askerlikle alâkaları malûm 
iken Maarif Vekâletince tâyinleri neden tasvi-
bedilmiştir? Ve neden alâkaları nazarı dikkate 
alınmamıştır? Sultani edebiyat muallimliğinden 
açığa çıkarılan Hamdi Efendi muallimlikte açı
ğa çıkarılmış iken bir, iki sınıfı iptidaiden baş
ka bir şeyi olmıyan Van Sultani Müdüriyetine 
tâyin olunması ne hikmete mebnidir? 

Diyarbekir Sultani Müdürünün esbabı azli 
ile yerine Malatya Maarif Müdüriyetinin lağvı 
ile açıkta kalan ve tarihi tevellüdü itibariyle as
ker olması lâzımgelen Malatya Maarif Müdürü
nün tenzili sınıf ile tâyinindeki lüzum nl&en iba
rettir? Buralarının Maarif Vekâletinden istiza
hını teklif eylerim. 

3 Teşrinisani 1337 
Bitlis Mebusu 
Yusuf Ziya 

REÎS — Buyurun Yusuf Ziya Bey. 
YUSUf ZIYA B. (Bitlis) — Efendiler, hâ-

tırıâlinizde olsa gerektir ki, vâki bir istizah do-
layısiyle takriben bundan yedi ay evvel vekili 
muhterem ile bir daha karşılaşmış idik. Vekili 
Muhterem o gün basit bir mukaddeme ile isti
zah edilen mevaddı şahsi bir infial suretiyle ka
patmış, birçok hakaikı, şahsiyat perdesine bürü-
yerek efkâr ve mütalâatını fevkalmemul, müm
kün olduğu mertebede leMne çe'virmeye çalış
mıştı. Bu defa da aynı çığır üzerinde aynı akıbe
te düşmemek üzere nazarı dikkati âlinizi, o gün 
mestur kalan birçok hakaik üzerine celbedecek 
ve o günün müzakere safahatım hatırlatacağım... 

O günün müzakere safahatı hatırlanırsa hatı
ra birinci olarak şu gelir; Bendeniz Bitlis'te 
mektebi iptidai olmadığını söylemiştim. Vekili 
muhterem buna cevap verirlerken bilâtereddüt 
Bitlis'te mektebi sultani olduğunu iddia buyur
muşlardı. Bendeniz yokluktan bahsediyordum. 
Sözlerim acı idi. Vekili muhterem varlıktan ba
his buyuruyorlardı, sözleri tabiî tatlı idi. Ben
denizin acı acı yokluk sadasını Vekili muhtere
min tatlı sadası boğmuş ve alkışlanmıştı. Hakika
ti hale gelince - ki nazarı dikkatinizi bu nokta 
üzerine celbederim - Bitlis'te ne o gün, ne de bu
gün ne sultani ve ne de iptidai mektebi yoktur, 
fakat maksat, temini galebe olmasına binaen o 
tarzı beyan Maarif Vekili muhteremince hoş gö
rülüyordu. Yalnız! bir şeyde zühul ediyorlardı; 
birgün gelecek, bir vesile ile yine bendeniz bura
ya çıkacak ve şurasını arz edeceğim ki; Bitlis'te 
mektebi iptidai yoktur, mektebi sultani yok
tur. Vekili muhteremin Bitlis'te mektebi 
sultani var demesi, mücerret lehine celbi 
kanaat içindi, işte bu defa da yine aynı akibe-
te düşmemek için nazarı dikkatinizi Vekil beye
fendinin beyanatı üzerine celbederim. Hakikati 
isterseniz hakikat böyledir. IJakikatm böyle oldu
ğuna şahit isterseniz işte levh, işte kalem. İşte 
telgrafhane, işte Bitlis Vilâyeti... 

ikinci olarak bendeniz arz etmiştim ki, istan
bul'dan gelen memurların yüzde yirmi, yüzde 
otuzunu, Vekil bey hizmete almışlardır. 

Vekil bey buna cevap verirlerken bilâtereddüt 
buyurmuşlardı ki; Gelenlerden topu topu 2 - 3 
kişiyi hizmete aldık. O da şu ve şu ilimlerinden 
istifade etmek içindir. Hakikati hale gelince; Ve
kil bey istanbul'dan gelenlerin yüzde yirmisini 
hizmete almışlardı. Sonra istanbul'a harcırahı 
gönderilerek gelenler pek fazla idi. Daha garibi; 
harcırah alıp buraya gelenlerden, hizmet kabul 
etmeyip avdet edenler de vardır. 

Üçüncüsü: Bendeniz iddia etmiştim ki; uıes-
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1 ekten yetişenleri, Vekil bey haksız, sebepsin, 
hiçbir esbabı kanuniye olmadan azil buyuruyor
lar.- Vekil bey buna cevap verirlerken buyurmuş-
lardı k i : Topu topu iki kişi azlettim, bunları da 
şu ve şu sebeple azlettim. Hakikati hale gelin
ce; Vekil Beyin azlettiklerinin adedi yüzü mü
tecaviz idi. 

(BÎR SES) — Sürünüyorlar... 

YÛSUF ZİYA B. (Devamla) — Bunları az
letmesi, sırf İstanbul'dan gelen ve kendilerine 
iddiayı mensubiyet edenleri, birleştirmek için
di. Azillerinde hiçbir esbabı kanuniye yoktu. 
Ancak, keyif ve arzu mevcut idi, Vekili muhte
rem mesleki yıkıyorlardı ve yeni bir meslek te
sis etmek istiyorlardı. Meslekten yetişenlerin 
hepsi haksız ve sebepsiz kovuluyorlardı.. İlim
leriyle, fazıllariyle, hüsnüahlâklariyle bulun
dukları mahalde kendilerini sevdirmiş, meslek
ten yetişmiş olanları kulağından tutup atıyor
lardı. Yerlerine ya bir gazeteye bir makale yaz
mış veya bir gazeteye şiir vermiş, tecrübesiz 
insanları getiriyorlardı ve bu haller yalnız Ve
kil Beyin zihniyeti mahsusundan doğuyordu. 
Efendiler işte nazarı dikkati âlinizi celbettiğim 
nokta budur. Nazarı dikkatinizi evvel beevvel 
bu nokta üzerine celbettikten sonra hâtıranızı 
biraz daha maziye irca edeceğim, tâ Bedeli 
Nakdi Kanununun esnayi müzakeresine, malû
mu âlinizdir ki, Bedeli Nakdî Kanunu müza
kere edilirken o kanun etrafında toplanan fi
kirler başlıbaşma ikiye ayrılıyordu. Biri lehin
de, diğeri aleyhinde, lehinde bulunan rüfekayi 
kiram buyuruyorlardı ki, bu kanun bir ihtiyaç
tır. Ahzı asker muamelâtında yüzlerce, binlerce 
yolsuzluklar oluyor. Bu kanunu kabul ve yol
suzlukları defedelim. Esasından defedemezsek 
bile tadil etmiş oluruz. Kanunun aleyhinde bu
lunan rüfekayi kiramın bu kanaati şundan ileri 
geliyordu. Niçin? Nasıl oluyor da yolsuzluğun 
önüne geçmiyoruz da, bu yolsuzluğa bir kanun
la mı geçmek istiyoruz? Fakat efendiler, za
man, vakayi zannedersem kanunun lehinde bu
lunanları teyidetti. Bu defa getireceğim misal 
de bunu müeyyiden mâruzâtım üzerine lütfen 

işaret bırakınız, Diyarbekir'de eşraftan iki ma- j 
i 

ruf zat tevellütleri itibariyle silâh altına davet 
olunuyor. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Saded mi ! 
bu? (Devam, devam sesleri) i 
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NAFİZ B. (Canik) — Reis Bey, bu zatı Ri

yasete oturtun, ikide bir saded, saded diyor. 
Vazifeyi o ifa etsin. (Devam, devam sesleri) 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Diyaribekir 
eşrafından iki zat silâh altına davet olunuyor. 
Ahzı asker şubesi bunları sevk etmek için silâh 
altına davet ediyor. Bunların, ebeveyni Elcezire 
Cephesi Kumandanı Nihad Paşaya müracaat 
ediyor. Nihad Paşa bunların* muvakkaten tah
liyesini bildiriyor. Bunlar muvakkaten kurtu
lunca bunun maksatlarını temin etmiyeceğini 
bildikleri için esaslı bir surette kurtulmak çare
lerini arıyorlar. Bunların birisinin hatırına Ve
kil Bey geliyor, telgrafla lütfen telgraf başına 
gelmesini istirham ediyor. Vekili muhterem de 
lütfen telgraf başına gidiyor (Saded mi, değil 
mi sadaları) aralarında uzun bir muhabere cere
yan ediyor. Nihayet mesele takarrür ediyor, fer
dası günü Maarif Vekâleti şu suretle tebligat ya
pıyor. Diyor ki ; Diyarbekir Maarif Müdürü Kâ
mil Bey azil ile yerine İhsan ve Sultani edebiyat 
muallimi Hamdi Efendinin açığa çıkarılarak ye
rine Şeref Beylerin tâyinleri tensibedilmiştir. 
Askerden muvakkaten Nihat Paşa tarafından 
tahliye edilmiş olan Şeref ve İhsan beyler işe 
başlıyor. Bittabi makamı vilâyet bu emri İska 
ediyor. İcabını ifa ediyor.'Bu defa açıkta kalan 
Maarif Müdürü sabıkı Kâmil Beyle sultani ede
biyat muallimi Hamdi Efendi bağırıyorlar. Bi
raz sadaları haklı, biraz da sert çıkıyor. Diğer
leri tekrar vekili muhtereme müracaat ediyor
lar. Diyorlar k i ; bunlar feryadediyorlar. Mese
le dedikodu tevlidetmiştir, bunlara bir çare bu
lunuz. Bunun üzerine vilâyetin de inzimamı mu
avenet ve himmetiyle esasen ziraatte hizmeti 
uıesbuk olan Kâmil Bey, Ziraat Müdüriyetine 
tâyin ediliyor. Sultani edebiyat muallimliğinden 
açığa çıkarılan, yani azledilen efendi de üç gün 
sonra iki sınıfı iptidaiden başka hiçbir şeyi ol-
mıyan Van Sultanisi Müdüriyetine tâyin edili
yor ve bittabi bu hakkı sükût kâfi geliyor. Sü
kût ediyorlar. Bendeniz gerek dairei intihabiye-
me giderken ve gerek gelirken Diyarbekir'e uğ
radıkça bu dedikoduyu işittim. Bunu tahkik için, 
tetkik için müracaat ettim. Meseleyi olduğu gibi 
teyidettiler. Bendeniz de olduğu gibi arz ediyorum. 
Bir de telgrafhaneye uğradım. Bildiklerimden bâ
zıları meselenin vukuunu sarahaten ve bâzıları 
kısmen itiraf ediyor. Şubeye gittim. Kaydı ge
tirttim. Takriben biri üç yüz on bir, diğeri de üç 
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yüz on iki tevellütlü idiler. Her ikisi de ihtiyat 
zabiti ve hizmeti maksura esabmdan idi. Hattâ 
Maarif Müdüriyetine tâyin olunan zat nakliye 
ihtiyat zabiti idi. Bu namla sevk olunuyordu. 
Bendeniz makablinden sual ettim. Ne danışıklı, 
ne de konuşuldu bir mesele. Yalnız vekili muh
tereme bir sual soracağım. Bunları tâyin eder
ken tereümei hallerini tetkik buyurdular mı? 
Bunların hangi hizmeti; diğerlerinin azliyle 
bunları tâyin etmeye kendilerini icbar etti? 
Bunların asker olduklarını görmedi mi? Sonra 
bunların tarihi tevellütlerini tetkik etmek vazi
fesidir. Ettikten sonra tâyin etmesi lâzım gelir. 
Bunların asker olduğunu görmedi mi? Asker ol
duklarını gördü de neden tâyin etti? Tahattur 
buyurmadı mı k i ; bu Meclisi Âli askerden ka
çanlar için şedit cezalar, en ağır cezalar vere
cek kanun tesbit etmiştir. Bugün istiklâl mah
kemeleri aynı vazife ile iştigal ediyorlar. 

Efendiler, faslı evvel budur, faslı saniye ge
lince : Muvazenei Maliye Encümeni birçok ma
arif müdüriyetlerini ilga ediyor. Bu mey anda 
Malatya Maarif Müdürü de açıkta kalmıştır. 
Şimdi faslı sani pek acıklı, açıkta kalan bu zat 
da tarihi tevellüdü itibariyle silâh altına celbe-
dileceği hissediliyordu*. Macerayı nispeti her 
tarafa aksettiği gibi Malatya'ya da akseden T)i-
yarbekir Maarif Müdürüne müracaat ediyor ve 
beni kurtar diyor. Diyarbekir Maarif Müdürü ne 
yazıyorsa yazıyor, vekili muhterem derhal Di
yarbekir vilâyetine şu telgrafı yazıyor. Sultani 
müdürü (Ne ise ismini bilmiyorum) açığa çıka
rıldığından Malatya Maarif Müdürü filân efendi 
tenzili sınıfla yerme tâyin, olunmuştur. İşte bu 
suretle bu asker de o kapıdan geçmiştir. Beride 
sultani müdürü, fazliyle, kemaliyle, ilmiyle bi-
hakkin kendisini sevdirmiş, mağdur ediliyor. 
Perişan ediliyor. Yirmi senelik muallimdir. 

Şimdi efendiler, mukadderatı milleti kuv
vetli ellerine bıraktığımız zevattan biri de vekili 
muhteremdir. Müdafaai memleket ile uğraştığı
mız bir sırada askerlikten kaçanları ve kaçakla
rı askerden kurtaranları tecziye etmek şanın
dan olan vekili muhterem, bilihtiyar ve bililti
zam şunu, bunu kaçırırsa, diğerlerinin günahın
dan hesap sormak günah olmaz mı? (Yaşa bravo 
sesleri) 

Efendiler, kanunlar yalnız âcize has değildir. 
Eğer kanunlar yalnız âcize göre vaz'edilirse ada
let olmaz. Hepiniz bilirsiniz ki; bir asker silâh 

altından kaçıyor. En ağır ceza ile tecziye edili
yor. Fakat yine hepiniz görüyorsunuz İd; vekili 
muhterem, benim bildiğim yalnız üç kişiyi kaçı
rıyor. Hiçbirisi bir ceza görmüyor. Hiçbir suale 
mânız kalmıyor. 

Efendiler, faslı sani bu suretle kapanıyor. 
Faslı salise gelince; (Oo sadaları) (Kaç bab, kaç 
fasıl sadaları) Antalya, Kütahya, Konya, mek
tep muallimlerinden üç efendi üç tane risale mi, 
kitap mı ne ise telif ediyorlar. Bunları Vekili 
muhteremin nazarı dikkat ve tasvibine arz edi
yorlar. Vekili muhterem bunu kimseye gös
termiyor. Kendisi takdir ediyor. Kendi ka
rihalarından emir veriyor. Üçer yüz lira ma
sarifi tab'ıye veriyor ve her birini de yüz 
elliler lira mükâfatı nakdiye ile taltif edi
yor. Bugün üç kitap millete (1350) liraya mal 
oluyor. Bâzıları bu kitabın mevhum olduğu
nu iddia ediyorlar. Bendeniz mefruz oldu
ğunu iddia ediyorum Bu iktaplar mevcut ise 
bu bin üç yüz liraya baliğ olan kitaplar için 
bundan altı ay evvelisi veyahut dört ay ev
velisi masarifi tab'ıye verildiği halde ne için 
şimdiye kadar meydana çıkmadı? O kitaplar 
hangi kitaplardır? Neden tabolunmadı? Ne
den sahayi istifadeye vaz 'olunmadı. Efendiler 
vekili muhterem bir eseri kendi kendisine tak
dir salâhiyetini haiz midir? Telmih ve Ter
cüme Encümeninin bunda hiçbir vazifesi yok-
mudur? Vekili muhterem yalnız kendiliğinden 
milletin bin üç yüz lirasını sarf etmek salâ
hiyetini haiz ise Telif, Tercüme Etme Encü
meninin teşkilinden maksat nedir? 

Faslı şalisin ikinci şıkkı : Efendiler An
kara Sultanisinin Tarih Muallimi ya, Hikmet 
veya Midhat Bey isminde bir zat var. Bu efen
di eyyamı tatiliyeden bilistifade İstanbul'a git
mek, validesini getirmek ister, İstanbul'dan 
getireceği validesi için. bir harcırah takarrür 
eder, hesabedilir. Verilecek harcırah masarifi 

; zaruriyeye kifayet etmez. Avdet, azimet mas
rafını korumaz. Yumurtaya kulp aranır. Mit-
had veya Hikmet Beye bir iş bulmak lâzım-
gelir. İstanbul'dan kitap getirtmek vazifesi 
tevdi edilir. Bakınız yumurtaya kulp nasıl 
bulunuyor? Bu vazife ile tavzif edilen Hikmet 
veya Mithad Bey Temmuzda harcırahına mah
suben avans olarak iki yüz veya iki yüz elli 
lira alır. Temmuzda İstanbul'a gider. Şimdiye 
kadar gelmez. Tereddüdedilir. acaba neye gel-
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miyorf Hatıra geliyor ki, memuriyeti mual
limliktir. Belki muallimliğe tenezzül edip av
det etmiyor denir. Kendisi burada hazır de
ğil iken terfi ettirilir. Ankara Sultanisine 
müdür olur. Halen kendisi burada değildir. 
Ankara Sutanisine müdür tâyin edilmekle be
raber harcırah gönderilir (O! yaşasın! ses
leri) Şimdi bendeniz vekili muhtereme sora
rım; acaba meslekten yetişmiş bu kadar mağ
dur insanlar mevcut iken, mensubini maarif 
mevcut iken, istiğnasını gördüğü bu adamı 
neden getirmek için bu kadar fedakârlık ih
tiyar buyuruyor? Validesini getirmek için giden 
birisine niçin milletin, dört yüz lira parasını 
veriyor? Ve neden kitaplar gelmiyor? Ve 
gelen kitaplar nedir? Onun bundan istifade 
edeceği nedir? Ve kaç yüz lira kitap ısmarla
mış ki, dört yüz lira ona masraf ediyor? 

Efendiler, istanbul Darülfünun müderrisle
rinden İsmail Hakkı ve Mehmed Emin beyler 
İnebolu'ya gelirler. Burada hizmete almışlar 
gibi buradan İnebolu'ya harcırah!an gidiyor. 
Bunlar buraya geliyorlar, hizmet kabul etmiyor
lar. Harcırahı alıp avdet ediyorlar. Vekili muh
terem neden' bunların harcırahlarını gönderdi? 
Bunlar zaten esasen mezun oldukları için gelmiş
lerdi. Mutlak buraya geleceklerdi. Buraya geldik
ten sonra kendilerine bir hizmet teklif etmek 
mümkün iken neden onları İnebolu'dan para ile 
karşıladı? Eğer onların şerefine bir semahat yap
mak lâzımgeliyorsa bunu milletin kesesinden de
ğil, kendi kesesinden yapmalı idi. 

Efendiler malûma]inizdir k'i, harbin en hâd 
bir devrinde, top tarrakaları içinde Vekili 'muh
terem bir muallimler kongresi toplamışlardı. Bu, 
muallimler ve muallimler kongresi., bu mahlut 
kongre on bin lira masrafa mal olmuş. Bir on bin 
lira da gelenlerin zararlarını hesabedersek yirmi 
bin lira masrafa mal olmuştur. Rica ederim, bu
nun temin ettiği faide nedir? Bunun temin etti
ği faide, vekili muhtereme arzı tazimat-dan iba
ret ise rica ederim, milletin 20 - 30 bin lirası bir 
arzı tazimat için feda edilemez. Bu millete ya
zıktır. Paranın ne suretle toplandığını d üşüne
lim, ve ona göre sarf edelim. Bu millete yazıktır. 

Efendiler, vekili muhterem buyuruyorlarmış-
ki: Ben gerek kongreye ve gerek suveri saireyc 
sarf ettiğim paşaları esbabı hayırdan birisinden 
almışımdır. Acaba bu ashabı hayır, şu paramı 
bilâkaydüşart sarf et. diye mi verdi? Yoksa al 
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beni ebediyen tezkâr ettirecek bir müessese vücu
da getir, diye mi vermişler? Tevatüren diyorlar 
ki: Ben bu paraları bir ashabı hayırdan almışım 
ve sarf ediyorum, diyorlar. Bunu bendeniz ne 
görmüş ne de kendilerinden işitmişim ve ne bu 
hususta kendilerine bir şey sormuşum. 

İsim tasrih etmiyeceğim. Vekili muhteremin 
bu anda mağdur ettiklerinin adedi yüz elliyi mü
tecaviz olduğunu, sarahaten arz edeceğim. Kana
at buyurmıyanlara işte maarif dairesi, işte maa
rif kuyudatı diyeceğim. Mahaza efendiler sizi te
min ederim ki, bu halleri, bu karektcrleri doğu
ran yalnız ve yalnız Vekili muhteremin zihniyeti 
mahsusasıdır. Bir defa daha burada tekrar etmiş
tim. Onun benliğidir. Onun benliği devam ettikçe 
emin olunuz ki, maarifte daha pek çok tahribata 
şahidolacaksmız. Binaenaleyh bendenizin bu gör
düklerim, nazarımın yetiştiği şeylerdir. Belki bu 
kadar görürsem daha neler olduğunu siz takdir 
edersiniz. Tabiîdir ki görmediklerim gördükleri
min binlerce kat fevkmdedir. 

Rica ederim efendiler, bu milletin maarifi 
bu zihniyet ve bu fikirle mi yürüyecek? İşte ben
deniz takdiratı âlinize terk etmek üzere bu ka
darla iktifa ediyorum. (Alkışlar). 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ B. 
(Antalya) — Arkadaşlar! Bitlis Mebusu muh
teremi Yusuf Ziya Beyefendinin dedikleri onda 
iki nispetinde doğru ise size itiraf edeceğim ki 
karşınıza kötü bir adam olmak üzere çıkıyorum. 
Değü bir Vekil olmaya, aranızda mebus olmaya 
dahi hakkım kalmamıştır. Fakat muhterem ar
kadaşımızı sonuna kadar dinlediğiniz gibi, istir
ham ediyorum, bendeniz de bizzat tetkik edebi
leceğiniz vesaiki birer birer nezdinizde zikrede
ceğim. Bendenizi dinleyiniz, göreceksiniz ki bu
yurdukları şeylerin onda dokuz buçuğu; evvel
ki istizahta vâki olduğu üzere, küçük bir tetkika 
bile lüzum görmeden, delâile istinat etmeden 
söylenmiş şeylerdir. Onun için bizzat nazarı dik
katinize arz edeceğim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis).— Bendeniz delâ
ile istinaden söylüyorum. (Gürültüler). 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Vekili de din
leyiniz. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Devamla) —. 
Tetkik altında bu itirazat, bu tenkidat, güneş 
altmda kar gbi eriyecek, hiçbir şey kalmıyacak-
tır. Sabır buyurunuz, bendenizi dinleyiniz efen
dim. 
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Mebusu muhteremin beyanatı arasındaki bi

rinci kısım, maziyi tahattüründen ibarettir. Bit
lis'te bir sultaninin mevcudiyetini inkâr etmiş
ler. Ben mevcudiyetini iddia etmiştim. Mahallin-"* 
de tetkikat yapmışlar. Mahallinde mektep bu
lamamışlar. Arkadaşlar, takdir buyurursunuz, 
Vekil alelade bir adamdır. Van'ı görecek. Van'
da iki gözü, Erzurum'u görecek. Erzurum'da 
iki gözü yoktur. Memurları vardır. Elinin al
tında kâğıtları vardır, vesaiki vardır (Maşaaliah 
sesleri). (Handeler) Arkadaşlar! Sizden istir
ham ediyorum. Bizzat kendi gözünüzle tetkikat. 
yapmadığınız yerde sizin tetkikat aletleriniz ne
den ibarettir? Mektuplardır, arkadaşlarmızdır, 
muhaberatmızdır. Eğer bir memur vaziyetinde 
iseniz bendeniz gibi buna ait toplanmış vesaiki
niz vardır. Bendeniz mebusu muhtereme cevap 
verirken tedrisatı tâliyeden Bitlis'te ne vardır 
sualini sordum. 

Benim vekâletimden evvel aynı müdüriyette, 
aynı makamda çalışan adamlar bana böyle söy
lemişlerdi, bana Bitlis'de bir sultaninin mevcu
diyetinden bahsettiler ve dediler ki... 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Var mı, yok mu? 
REİS — Efendiler hatibin sözünü lütfen kes

meyiniz. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 

B. (Devamla) — Mebusu muhteremi dinlerler
ken bendeniz bir şey söylemedim, mebus beyin 
de bendenizi dinlemesi lâzımdır (hay hay ses
leri) 

HÜSNÜ B. (Bitlis) — Bitlis'te mektebin 
mevcudiyetine dair bir şey söyleyebilir misiniz? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Sözlerim bitsin, sonra siz 
de söyleyiniz. Bendenize kısmı tâlisi bilâhara 
teşkil edilmek üzere mektebin yalnız kısmı ip
tidaisi mevcudolduğunu memuru mahsusu ha
ber veriyor. Bendenize de istizah karşısında 
elimde benden evvelki, vekilin istihdam ettiği 
memurların verdikleri bir vesikada bu malûmatı 
zikrediliyordu, bendeniz ona binaen cevap ver-
mişdim. Fakat pek çok yerlerde mekteplerimiz 
kapandığı gibi vaktiyle oradaki, sultaninin da
hi iptidai kısmını teşkil için yapılan teşebbüs
ler akamete uğramış ve bu mektep de kapan
mıştır. Şimdi arz ediyorum efendiler; mebusu 
muhteremin bütün beyanatı arasında hakikat 
olmak üzere elinizde kalabilecek tek bir madde 
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bundan ibarettir. Bundan başka ne varsa, sizi 
ikna edeceğim, bu benim elimde olan bir hakdır 
ve göreceksiniz ki beyanatın kısmî mütebakisi 
havadan ibarettir. Burada iptidai teşkilâtı ya
pamamışlar. Mektep kapanmış, işte mebusu 
muhterem bu iddiasında haklıdır. Yalnız bu hu
susta bana verilen malûmatı zikretmeye mecbu
rum. Benden gayrı olanlara sorsanız onlar da 
memurlarının vereceği malûmata istinadetmeye 
mecburdurlar. (Pek doğru sesleri) arkadaşlar 
madem ki, muhterem mebus ilk izahata aidolan 
bâzı şeyleri derhâtır buyururlar. Yalnız sizin ha
tırınızda bulunan o istihzahtan iki maddeyi tek
rar edeceğim. O zaman demişlerdi k i ; eğer hafı
zam beni yanıltmıyorsa, istanbul'dan Anadolu'
ya ceraidi münteşire gibi yayınların yüzde yet
mişini Maarif Vekâleti istihdam ediyor demiş
lerdi. Bu defa kuvvetli bir tensikat yaptılar. 
Yüzde yirmiye indirdiler. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Zabıt ceridesi 
elinizde mevcuttur. Bakınız. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Devamla) — .Ha
yır arkadaşlar; Ben bugünkü adedi nazarı iti
bara alıyorum. Evet Maarif Vekâleti bâzı zevatı 
davet etmiştir. Ben mebusu muhteremin o za
man ki, sözü üzerine Emniyeti Umumiye Mü
dürlüğünden sordum, İstanbul'dan ne kadar 
adam gelmiştir diye, on bin kişi denmişti. Bu
nun yüzde yirmisini ben davet etmişsem iki bin 
kişi eder k i ; bunun imkânı var mıdır efendim? 
Ve bir mebus istizah yaparken bu kadar müba-
lâğakâr sözlere yer var mıdır soruyorum? 

Şimdi arkadaşımızın bugünkü istizahlarında 
beyan ettikleri maddeyi alacağım ve beraber 
düşüneceğiz. 

Diyorlar ki : Diyarbekir Maarif Müdürü ile 
Edebiyat Mualliminin tebdil edilmelerindeki 
esbap nedir? Efendim nezdimde Diyarbekir va
lisinin mektupları vardır. Bu vali maarif mü
dürü sabıkından şikayet ediyor ve bendenize 
diyor k i : Bu zat esasen ziraat mütahassısıdır. 
Ziraat mektebi âlisini bitirmiştir ve Avrupa'da 
ziraat tahsilinde bulunmuştur. Bu zat ihtisası 
dâhilinde istihdam edilse memlekete daha nâfi 
olmaz mı? Arkadaşlar, mevcut olan kavanin ne
ticesi olarak bendeniz bunu tebdil, tefrik etme
mek hakkına mâlik değilim. Her vali ve müsta
kil livanın mutasarrıfı bizim mümessilimizdir. 
Bugün mesaimizde kendileri ile istişare eder ve 
kendilerinin reyini alarak onların noktai naza-
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rıhı, eğer kendisinden itimadımız zail değilse, 
büsbütün reddetmeyiz. Vali diyor k i : Bu zat 
menşe itibariyle ziraat meslekinde kullanılır. 
Ben bunun üzerine iktisat Vekili beyefendiye 
müracaat ediyorum, diyorum ki ; Diyarbekir 
Valisi Mazhar Beyin böyle bir müracaatı vardır. 
Diyor ki ; Bu zat kâfi derecede maarif işlerinde 
çalışamıyor. Esasen maarif meslekinden yetiş
memiştir. Mebusu muhterem mesleki himaye et
meyi arz edioyrlar. kendilerine bu noktayı 
ehemmiyetle ihtar etmek istiyorum. Eğer mes
lekte ihtisas anyorlarsa ziraatten yetişenin yeri 
neresidir soruyorum? 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Bendeniz de ih-
teır kelimesini reddediyorum. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Devamla) — ik
tisat Vekili bu zatın ihtisasını nazarı dikkate 
alıyor. Kendisini bir gün açıkda bırakmıyor. Ay
nı maaşla aynı yerde istihdam ediyor. Demek 

""ki; müdiri sabıkın mağdur olması mevzuubahis 
değildir. Demek ki ; bu zat mağdur değildir. Bu
gün aynı maaşla müstahdemdir. 

REİS — Hamdullah Suphi Beyefendi ihtar
dan bahsettiniz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH stfPHt 
B. (Devamla) —- ihtar kelimesini hatırlatmak 
mânasında kullandım. 

Evet arkadaşlar, şimdi buyuruyorlar ki, Ni
hat Paşa ile vali arasında ihsan Beyin yerine 
tâyin edilen Maarif Müdürünün askerliği noktai 
nazarından bâzı muhaberat geçmiş, bunu da iti
raf edeyim k i ; birtakım adamların, memleketin 
en son noktalarında, kendi aralarında yaptıkları 
muhaberatı buradan öğrenmek için bendenizin 
esrarengiz hir kuvvetim yoktur, büyücü değilim. 
Arkadaşlar asıl mesele budur k i ; yerine tâyin 
ettiğim adam o makam için icabeden evsafı haiz 
değil mi? O zatın sizi memnun edecek şeyleri ya
pacağına kaaniim. En evvel ihsan Tahir Bey 
hakkında Diyarbekir Valisine müracaat ettim. 
Dediler ki, bu zat ehliyetli bir gençtir. Bu vazi
feyi yapabilir. Sonra mebusu muhteremin iste
diği şeyi yaptım, istedikleri, meslekten müdür 
değil midir? Bu zat Diyarbekir Sultanisinde ri
yaziye ve edebiyat derslerini senelerce vermiştir. 
Hem memleketin mâruf gençlerinden biridir. Ve 
mektebi âli tahsili görmüştür. Meslektendir. Bu 
zatı tutuyorum, tâyin ediyorum. 

Sonra askerliği mevzuubahis ediyorlar di-
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yorlar ki; askerden kaçmak için bunu yapmış
tır. Arkadaşlar Mebusu Muhterem Parlâmento 
tedabiri noktayi nazarından hiç şüphe yoktur 
k i ; gayet musip bir tedbir ittihaz etmişlerdir. 
Fakat bu tedbirin boşa çıkacağını bendeniz 
göstereceğim. Müdafaai Milliye Vekili Muhte
remine sorunuz; Maarif müdürleri ne vakit as
kerliğe davet edilmişler?. Benim tâyinimle bu 
davet arasında dört ay bir zaman geçmiştir. 
Efendiler size karşı mesul ve muatebim. Ben o 
zatı vazifeye davet ettiğim zaman askerliği yok
tu, askerliği mevzuubahs değildi. Vaziyeti har
biye neticesi Müdafaai Milliye Vekâletinin hiz
meti maksure ashabından ve ihtiyat zabiti olan 
maarif müdürlerini hizmeti askeriyeye davet et
mesi üzerine iki ay evvel Refet Paşa ile ikimiz 
arasında muhabere cereyan etti. Yalnız o mev-
zuubahistir. 

Arkadaşlar, eskiden beri Maarif müdüriye
tinde bulunan ve yeniden tâyin edilmemiş olan 
Maraş Maarif' Müdürü de mevzuubahistir. Kars 
ve Antalya Maarif müdürleri de mevzuubahsol-
du. Efendiler, bendeniz sizlerin istediğinizi yap
tım. Birçok arkadaşlarımız da, muallimlerimizin 
askere alınması dolayısiyle mekteplerin kapan
dığından, binaenaleyh bu suretle çocukların tah-
silsiz kaldığından şikâyetle muallimlerin tecili 
hususunda uzun boylu görüştük. Dedim ki, Mu-
vazenei Maliye Encümeni birçok maarif müdür
lüklerini lâğvetmiştir. Elimizde pek az maarif 
müdürü kalmıştır. Bunların sahası ise genişle
miştir. Binaenaleyh bunların eğer tecilleri müm
kün olursa maarife karşı büyük lütufkârlıkta 
bulunmuş olacaksınız. Bunun üzerine bunları, 
beş maarif müdürünü tâyinimden dört ay sonra 
tecil etmişlerdir ve seasen onların da tecili ka
nun iktizasındandır. Efendim, asıl cay i dikkat 
olan mesele, eğer büâhara askere davet edilmiş 
olanları hizmeti maarif de kullanmıyacak isek, 
ben arkadaşlardan sorarım; acaba mekteplerde 
bir tek muallim istihdamına imkân var mıdır 
efendim? Mektep ve maarif müdürleri her halde 
askere alınacak kimselerdir. Yani dâhili esnan 
olan kimselerdir. Eğer bunları dört ay sonra 
çağıracaklardır diye hizmeti maarife davet etmez 
isem lütfen bir karar ittihaz buyurunuz da mek
tepleri beraber kapatalım. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Bunlar -tâyin 
buyurduğunuz zaman ne idiler? 
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MAARİF VEKİLÎ HAMDULLAH SUBHl 

B. (Devamla) — Efendim; Yusuf Ziya Beye ce
vap veriyorum. Nihat Paşa ile geçen mügâlematı 
nereden bilirim? Ben bütün maarif müdürlerim 
gibi karşımda gördüğüm meslekten yetişmiş ve 
mketebi âli tahsili görmüş bir adamı Diyarbe-
kirden Van Sultanisine nasbetmişimdir... 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Rica ederim 
tercümei halini tetkik ve tarihi tevellüdünü gör
mek yok mudur? (Gürültüler, devam sesleri) 

MAARİF VEKlLl HAMDULLAH SUBHl 
B. (Devamla) — Arkadaşlar, aynı mektebe men
sup bâzı kimselerin hizmeti askeriye noktai na-

. zarından muallimliğe girmeleri için yine bâzı 
mebus arkadaşlarımla istişare ettim. Yusuf Ziya 
Beyin müdafaasının en nazik ve en hassas ve en 
mahir noktası bu olmuştur. Evıet bunu itiraf 
ediyorum. Askerlikten kurtulmak istiyen mual
limler hakkında bendeniz ne yapmışımdır? Bu
rada, ora mebuslariyle istihşadedeceğim. 

TUNALI HİLMİ (B. (Bolu) — Ziya Bey ma-
kina başında görüştüğünüzü iddia etti. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHl 
B. (Devamla) — Ona da cevap vereceğim.' 

Arkadaşlar, tâyin valinin inhası üzerinedir. 
Bâzı mebus arkadaşlarım mektebi âli tahsili gör
müş zevattan olmak üzere bu sultani için muallim 
almak hususunda bendenize müracaat ettiler. Ken
dileri de sizinle beraber burada beni dinliyorlar. 
Dedim ki; meslekten midirler1? Cevaben hayır 
değildirler. Evvelce asker idiler, askerlikten çı
kar çıkmaz muallim olmak istediler, dediler. Ben
deniz de almam, dedim. Dört mebus tarafından 
bu teklif vâki olmuştur ve Trabzon Mebusu Re-
cai Bey bana gelip ora maarif müdürünün da-
irei intihabiyelerinde bâzı muallimleri, askerden 
kurtulmak istiyen adamlar arasından intihabet-
tiğini söylediler. Metni Maarif Vekâletindedir. 
Getirmeyi emir buyurunuz. Bütün maarif mü
dürlerine tamim yaptım ve dedim ki : Ehliyeti 
olmıyan, mesleke mensubolmıyan, ehliyetnamesi 
olmıyan ve darülmualliminden mezun olmıyan 
adamları tutup da muallim yaparsanız sizi en 
şedit surette tecziye edeceğim ve bu tamim ken
dilerinin istifasından on gün evvel yapılmıştır. 

Yusuf Ziya Bey beni asker kaçaklarına yar
dım etmekle itiham ediyor. İstizahlarının bir 
noktası budur*. Diyor ki ; Hamdi Efendi ismin
de Diyarbekif Sultanisinde çalışan bir muallim 
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niçin mevcudu olmıyan Van Sultanisine müdür 
tâyin ediliyor? Bugün yine elimdeki şeye isti-
nadederek size arz ediyorum. Van Sultanisinin 
ancak iptidai kısmı mevcuttur. İkinci kısmı 
mevcut değildir. Tâli kısmı açılamamıştır. Mu
maileyh başmuallim olarak oraya gönderilmiştir. 
Demek ki, mumaileyh mevcudolmıyan sultaniye 
müdür olarak değil, mevcudolan sultaninin baş-
muallimliğine tâyin edilmiştir. 

Bir de Diyarbekir Sultanisi Müdürünü siz 
niçin azlettiniz, diyorlar? Arkadaşlar; bende
nizin makamında her hangi biriniz olsanız, em
niyetiniz kendisinden zail olmıyan bir maarif 
müdürü ile elinizin altındaki sieillât, bir müdü
rün ademiiktidarının ve malûmatının ademiki-
fayesine dair size malûmat verirse ne yaparsı
nız? Ya maarif müdürü gözü görmez bir adam
dır. Onu çıkarırsınız veyahut ademikifayeti id
dia edilen müdürü azledersiniz. Sultani müdü
rü hakkında» da yapılan şey bundan ibarettir. 

Cemil Beye gelince; Malatya Maarif Müdürü 
sabıkı Cemil Bey hakkında burada hazır olan 
ve beni şimdi dinliyen mebuslar o defa da bana 
müracaat etmişlerdir. Mektebi mülkiyeden me
zun, senelerce emektar, ehliyeti belli olan bu 
adanv mağdur ettiniz, dediler. Demek ki arka
daşlar ben mesleke müntesip, maarif müdürlüğü 
derecesine çıkmış ve mektebi mülkiyeden mezun 
ye evsafı kâfiyeyi haiz ve sizin tarafınızdan tav
siye edilen bir adamı sultani müdürünün yerine 
geçirdim ve vazifemi ifa etmekten başka bir şey 
yapmadım. 

Arkadaşlar; üçüncü olarak buyurdular ki ; 
o da Antalya, Kütahya ve Konya'da bir, iki mu
allim ile talebe kitap yazmış ve bunlara iki yüz 
lira para verilmiş meselesinden ibarettir. Bunu 
da arz edeceğim. Taralınızdan tasdik edilmiş 
ve Muvazenei Maliye Encümenince tasdik olun
muş bütçemde bir kısım vardır. Telif karşılığı 
olan paradır. Bu parayı alanlar kimlerdir? Arz 
edeyim. Antalya Sultanisinde tariki ilmîden ye
tişmiş Şükrü Efendi isminde bir zat vardır. Bu 
zat bütün ömrünü .kendi memleketi dâhilinde 
gelip geçmiş olan hükümetlerin ve orada da 
mevcudolan asarı atîkanm tetkikine hasretmiş
tir. Romalılar, Selçukiler, Osmanlılar, Bizans 
devrini kitap halinde toplamıştır. (Gürültüler) 
Hattâ kendisine bu kitap için İtalyanlar müra
caat etmişlerdir. Ve demişler ki; kitabını bize 
sat, istersen biz Roma'da bastıralım. Ben dairei 
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intihabiyeme gittiğim zaman kendisiyle görüş
tüm. Kitabını eve getirttim, tetkik ettim. Ar
kadaşlar, Avrupalılar bütün memleketlerde, bü
tün muasır ve medeni memleketlerde tetkikat 
yaptırıyorlar ve bunu eğer muallim kendisi 
yapmazsa hükümet birtakım heyetleri memur 
ederek memleketleri parça parça tetkik ettirir. 
Anadolu yabancı bir memleket kadar bizim için 
yabancı bir yerdir. Ne asarı atîkasım tetkik et
tik, ne kitabelerini, ne şarkılarını toplamışın
dır. Anadolu bizim için meçhul, olan bir mem
lekettir. Arkadaşlar bunları kim tetkik etmiş
tir bilir misiniz? Ermeniler tetkik etmiştir. 
Komidas Vartakes isminde bir Ermeni Anado
lu'nun bütün Şarkılarını toplamıştır ve bütün 
bunları Avrupa'da kitap halinde tab'ettirmiş
tir. Avrupa'da bu şarkılar Ermeni musikisi ola
rak çalınıyor. Bir Macar gelip Anadolu'da ke
limeleri ve şarkıları toplamıştır. Birtakım'ya
bancılar memleketimizin aksamı muhtelif esini 
ve ezcümle Konya havalisini tetkik etmiş, git
mişi Sivas'ı tetkik etmişi^fakat biz memleketimizi 
tetkik etmemişizdir. Eğer hocalar arasında hu
susi bir meram ile kendi yaşadığı bir memleke
ti, kendi milletine aidolan tarihini ve oradaki 
asarı atîkayı tetkik etmiş bir zata mükâfat ver-
dimse bundan dolayı takdir mi, yoksa, tenkid mi 
edilmelidir? (Bravo sadaları) 

Arkadaşlar; suallerinin Konya'ya ait*kısmı
na-da cevap vereceğim. Bu hususta Konya me
buslarını işhadederim. Konya'da kitap yazan 
mektep talebesi değildir. Bu zat 45 yaşına gel
miş, irfanı ile temayüz etmiş Abdülkadir .Efendi 
isminde telit'atiyle, .gazetelerdeki neşriyatiyle 
mâruf bir zattır. Selçuk devrini bundan daha 
iyi tetkik etmiş bir adama tesadüf edilmemiştir. 
Selçuki devrine ait ne varsa tetkikine bütün vü
cudunu hasrederek tetkik etmiştir. Bu zata ese
rini telif etmesinden dolayı iki yüz lira ücreti 
tab'iye ve yüz elli lira mükâfatı nakdiye- vermek-
ligim bir hata mıdır? 

Arkaadaşlar, bir de Kütahya'da, Kütahya me
buslarını işhadediyorum. Germeyan devrik Os
manlı devrini bütün meşahiriyle beraber tetkik 
etmiş olan Tarih ve Coğrafya Muallimi ismail 
Hakkı Beye masarifi .telifiyesine medar olmak 
üzere para gönderdim. Kendisi mükemmel bir 
muallimdir. Eseri için, vücuda getirdiği kitap 
için vüz elli lira hakkı telif ve 250 lira kadar da 
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mükâfat olarak bir para verdim. Töhmet olmak 
üzere söylenilen şeylerin biri de budur. 

Arkadaşlar, buyuruyorlar ki Mithat Bey ve
yahut Hikmet Bey isminde bir zatı istanbul'a 
göndermişim o. zatin ismi Hikmet değil Mithat 
Beydir. Arkadaşlar; eğer bu zat kendisine tevdi 
edilen vazifeyi ifa ettikten sonra buraya ana
sını getirirse zannetmem ki, aramızdan birisi 
çıkıp, niçin ananı getirdin diye tenkid etsin. 
Maliyenin bütün hesabatmı gözden geçirmek için 
nâmahdut bir salâhiyete maliksiniz. Kendisine 
verdiğim para harcırah olmak üzere iki yüz lira
dan ibarettir. Fakat mukabilinde ne istemişim
dir? Bilirsiniz ki, vaktiyle Harbi Umumide Ana
dolu mektepleri için Almanya'dan celbedilmiş 
pek çok levazımı tedrisiye vardır ki, Vefa Sul
tanisinde sandıklar içerisinde mahfuz olarak kal
mış ve Anadolu'ya gönderilmemiştir. Eğer bu 
levazımı tedrisiyeyi şimdiki paramızla tedarik 
etmeye kalkışacak olursak, vaktiyle istanbul 
Hükümetine mal olduğunun yirmi mislini ver
sek, elde etmenin imkânı yoktur. Yaptığım muha
beratın neticesinde bu levazımın bir kısmının 
istanbul'dan buraya gönderileceği cevabını al
dım. Aynı zamanda üç bin kitabın bedava gön
derilmesini temin ettim. Bu zait bu para ile 
tevazıımı tedrisiyeyi geltdrımeye memur olarak 
gitmiştir. Ve bendenize çekmiş olduğu telgraf
ta diyor ki; istanbul'da en büyük bir müesse
senin yardımı ile bu kitaplar sandıiklarıaı içe
risine yerleştirilmiştir ve il'k vasıta ile inebo
lu'ya gönderilecektir. tşite o zata verdiğim iki 
yüz lira bunun içindir. (Bravo sesleri) Şimdi 
nakliye ücretine aidolmaık üzere gönderlmiş ol
duğu kâğıdı cebimde gezdiriyorum. Maliye 
Velkiili Beyefendinin büyük işlerden bu sırada 
bu gibi işlere bakmaya vakit bulamadığı bir 
günde bunu (kendisine gösterdim ve nakliyeye 
karşılık olmak üzere yüz elili Mra istedim. De
mek arkadaşlar Mıidhad Bey İstanbul'a gidi
yor, istanbul'da geziyor ve harcırahlar alıyor 
değilmiş. 

Şimdi arkadaşlar, ikinci bir şeyleri daha 
var : Midhat Bey memur olarak, yahut mual
lim olaraik buraya gelmeye razı değilmiş. Bu
nun için tutmuşum »kendisini mektep müdürü 
yapmışım. Filvaki buradaki Sultani Kayseri'-
ye nakledildikten sonra şüphesiz ki Sultaniye 
(bir müdür tâyin etmek lâzıimgeldi. Ve kimi 
tâyin etsem. mutlaka Ziya Beyefendi itiraz 
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•edecefctir. Yalnız size arz eitmîeik isterim kır; 
hu zaıtta lâzımgeilein evsai ve şerait mevcuttur. 
Ankara Sultanıiyesin'e tâyin ettiğim zait tarih 
ımu'allililmidir. Me&âtifci âliye'den ofen mülkiye! 
şahaneden mezundur, İsltan'buii'da yedi se'kiz 
sene mektepl'erde hizmet etmiştir ve arlkadaş-
:lar yine arz ediyorum : Anlkara Sultanisi mü-
diriyetine tâyin a t iğ im zait evsafı ahlâkiye ııok-
tai nazarından bütün ımiliMilmin gençlıeri içi ti te-
ımenni ettiğim en nezih ve en afif bir ruha mâ
lik jbir gençtir. Demelk ki Ziya Beyefendinin 
ıburadaki «dtirazatı da Ikuvvetöli bir esasa istinad-
eitmiyor. 

İtirazatmdan biri de Darülfünun (müderris
lerinden İsmail Hakiki ve Mehmed Emin BeyHer 
ımemur olarak îstaınibulldan davet edilmiş, ken
dilerinin harcırahı İnebolu'ya gönderilmiş, 
(bunlar burada vazife Skabul etmeimiştir. Te>krar 
İstanbul'a avdet etmıişlterdıir. Maliye Velkilimiz; 
ittihaz buyuracağınız bir kararla tetkik eder
ler. Eğer ben İsmail Hakkı Bey ile Mehmed 
Emin Beye harcırah vermişsem karşınızda ya
lan söylemiş olurum. Evet, onlar memleketin 
iki büyük müderrisidir. İstanbul, fazlu ir
fan ile mümtaz bir memlekettir. İstanbul be
nim memleketimdir. Rum ve Ermeni ve Av
rupalının değildir. O hocalar da bu memle
ketin hocasıdır. , (Alkışlar) (bravo sesleri) 
İstanbul bizim elimiz altındadır. Halbuki ben 
bana tahsis ettiğiniz paradan İsmail Hakkı 
ve Mehmed Emin Beye beş para vermemi
şimdir ve onları buraya memur olarak davet 
etmemişim. Eğer mebusu muhteremin eli al
tında onları memur olarak davet ettiğime 
dair bir vesika varsa lütfen ibraz buyursun
lar. 

Sonra muallimler kongr&si arkadaşlar, biliyo
rum, tafsilâtiyle derhatır ediyorum en faz
la kıylükali mucibolan işlerden birisi bu Mual
limler Kongresi meselesidir. Bunun için ku
laktan kulağa şikâyetler, oldu. Bana gelip, söy
lediler. Birçok arkadaılarımı nâhoşnut ettim. 
Birçok arkadaşlarım istizah yapmaya karar 
verdiler. Bu muallimler kongresi benim için 
en belâlı işlerden birisi olmuştur. (Gürültü
ler) fakat arkadaşlar istihzahta sebebi şikâ
yet olmak üzere serdedilen kongre hakkın
da yine kendi ııo'ktai nazarımı söyliyeyim ki, 
bıı hususta bir zerre nispetinde nadim ol
muş değilim. Her maarif vekilinin; teşkilât 
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j başında olan her adamın, tüccarın, esnafın 

her sene yapmaya mecbur olduğu bir şey var
dır k i ; beraber çalıştığı adamları toplamak 

i ve muayyen iş hakkında konuşmaktır. Dün
yanın bütün ilerlemiş milletleri kendi mede
ni kongrelerini toplarlar, tabipler tababet 
kongresini toplar. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Fakat 
kadınlarla birleşme iyi olmamış. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUB-
Hî B. (Devamla) — Bendeniz ide hocaları 
topladım. Yalnız arkadaşlar muhtacı teem
mül bir şey vardır. Efendiler benim daveti
mi tarihiyle tetkik buyuracak olursanız da
ha Afyon^ Kütahya, Eskişehir üzerine Yunan 
taarruzu başlamamıştı. Ben davetimi taarruz
dan üç ay evvel yapmıştım. Eğer bana kusur 
isn^dedecek olurlarsa; sen ne için taarruzun 
olacağını keşfetmedin derlerse, ben kâhin deği-

I lim, ilhama malik değilim, istikbalde olacak va-
kayii evvelce kaşfetmejv sırrı bende mevcut de-

I ğildir. 
I Şimdi arkadaşlar; bir noktaya daha temas 
I ettiler. Dediler ki; mahlut kongrede muallimler 
I de bulunmuş. (Gürültüler). Bu bahsi mahsus 

açıyorum. (Şiddetli gürültüler, istemez sesleri) 
Pekâlâ geçiyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
I — Kadınlığı tahkir demektir. 
I REİS — Bu sualin mevzuu değil, sual hari-
I cindedir. 

BİR MEBUS B. — Anlıyalım Reis Bey ne-
I den işitmiyelim, ve dinlemiyelim. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
I B. (Devamla) — Arkadaşlar bendeniz noktai na-
I zarımı söylemeye amadeyim. (Hacet yoktur ses

leri) bu davet için on bin lira sarf olmuş bu
yurdular. Halbuki sarfiyatın mecmuu iki bin 

I liradır. Hesabat benim elimin altında olduğu ka-
I dar sizin elinizin de altındadır. Tetkik buyurunuz. 

Ben bu muallimleri eşya dengi gibi naklettim. 
Eğer harcırah vermeye razı olsaydım, değil on 
bin, daha fazla tutacak idi. Efendiler böyle 
yapmadım. Doğrudan doğruya kendilerine, üç 
dört zat bir araya toplanarak gelmeleri için 
emir verdim. Dünyanın hiçbir tarafında kon
greye böyle davet vâki olmamıştır. Para husu
sunda memleketin darlığını, imsak lüzumunu 

l nazarı dikkate aldım. Sivas'tan çağırdıklarıma 
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dedim ki; bir araba tutunuz arabanın parasını 
vereceğim. Siz başka bir şey istemiyeeeksiniz. 
Otel parasını, iaşe parasını vermedim. Mektep
lerde yatırdım ve hepsini beraber bir kazandan 
yemek yedirdim. Hepsinin parası 3 - 4 bin lira
dan fazla olmamıştır. Böyle on bin liraya çıka
rılması müthiş bir mübalâğadır. 

Bir de mebusu muhterem diyorlar ki; bende
niz tarafından mağdur edilmiş yüz elli kişi var
dır. Yirmi sekiz maarif müdürü açığa çıkarıl
mıştır. Birtakım aziller ve nasıplar yapılmıştır. 
Benim çıkardıklarımın adedi hakkında şüphesiz 
sarih bir şey yoktur, sabit bir aded yoktur. 
Fakat tahmin ediyorum ki, bu kadar değil. Fa
kat bir sual sormak istiyorum. Acaba efendiler 
vekilinize, kifayetsizliğini gördüğü memurları
nı çıkarmak salâhiyetini verdiniz mi, vermedi
niz mi? Müsaade ettiniz mi, etmediniz mi? (Et
tik tabiî sadaları) Arkadaşlar tasavvur buyuru
yor musunuz ki, bütün- mesleklerimizi ele ala
lım. Maarif meslekini ele alalım, askerîyi ele ala
lım, adliye meslekini ele alalım; maziden akıp 
gelen, birtakım hataların neticesi olmak üzere 
bu teşkilâtın dâhiline zayıf adamlar girmemiş 
midir? Yine bâzı mebus arkadaşlarımı işhadede-
rim. Gelip bana dediler k i ; senin filân sultani 
müdürü (terbiyevi) kelimesini (Triboy) okuyor. 
Siz bu adamı nasıl tutarsınız? Eğer ben bu şi
kâyetler üzerine hakikaten sultani müdürünün 
terbiyevi kelimesini triboy okuduğunu görür
sem ve onu tebdil etmezsem menfi eketimi mağ
dur etmiş olmaz mıyım? (Bravo sesleri) Onun 
için bendeniz birçok aziller yaptım. Nasıplar 
yaptım. Bunlar arasında iddia etmem ki, hata 
ettiklerim de vâki olmuştur. Hata yapmamak 
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için vekilinizin elinde ne kadar salâhiyet varsa 
hepsini bir vicdan meselesi olarak tetkik etmi
şimdir. Bir misal arz edeceğim. Kendileri Kas
tamonu Maarif Müdüriyeti için üç mebus arka
daşla beraber müracaat ettiler. İpka etmek hu
susunda ısrar ettikleri halde yapmadım. Çünkü 
Kastamonu mebuslariyle yaptığım istişare üze
rine onu kaldırmıştım. (Bravo sesleri) (Bravo 
vazifeni yaptın sesleri) arkadaşlar Bitlis Sulta
nisinin iptidai kısmının mevcudol mamasından 
maada mebusu muhteremin elinde tutulacak 
hiçbir şey kalmamıştır ve bunları takdir etmek 
de size aittir. (Şiddetli gürültüler) (Şiddetli al
kışlar ayak patırdıları) 

REİS — Efendim söz alan yirmi arkadaşımız 
vardır. 

EMİN B. (Erzincan) — Maarif derdi mem
leketimizin en büyük derdidir. Binaenaleyh bu
nun hakkında hepimizin de söyliyecek pek çok 
sözlerimiz vardır. Böyle dar zamanda, akşam 
üzeri gürültüye getirip meseleyi bitirmek zan
nedersem doğru değildir. Bunu Cumartesi günü 
müzakere edelim. Binaenaleyh bu teklifimi reyo 
koyunuz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ B. 
(Antalya) — Efendim Emin Beyin noktai naza
rına bendeniz de iştirak ediyorum. Rica ederim, 
arkadaşlar bu mesele hakkında bütün düşün
düklerini söylesinler, kendilerinin itimat ve 
ademiitimadi takarrür etsin. (Bravo sesleri) 

REİS — Söz^alaıı zevat yirmi olduğuna göre 
vaktin darlığı münasebetiyle müzakereyi Cu
martesi gününe talik ediyorum. Söz alanların 
sözleri mahfuzdur. 
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