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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reis/velriM Musa 'Kâzımı. Efendinin tah

tı Riyasetlerinde b'ilin'iikat zaptı isalbı'k (hulâsası 
kıraat ve aynen 'kabul olundu. Ardahan Mebusu. 
Server Beyle refiklerinin Çıldır namıiyle bir 'ka
za ile Araş sancağı teşkiline ve Baltalık Kanu
nunun tadilime dair 'teklifleri Lâyiha Encüinrerii-
me, Kars ve Ardahan'da Ziraat Bankası şubeleri 
'küşadma dair takrirleri Tktıisat Vekâletine, El-
viyei «elâse muhacirlerine ımuaıvenet terasıma 
dair .takrirleri Muaveneti İçtimaiye Vekâletine, 
Lâyiha Encümenince şayanı müzakere görülen 
Bolu Mebusu Şükrü Beyin Baltalı'k Kanununun 
tâdili hakkındaki teklifi İktisat ve Muvazene! 
Maliye encüni'e'nlerine, Ereğli havzasındaki ma
den kazalarına dair Tunalı Hilmi Beyim sual 
takriri Adliye ve iktisat vekâletlerine, 24 Şubat 

.1332 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanununun tef
sirine dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi Ma
arif ve Adliye encümenlerine havale olundu. 

Dahiliye Vekâleti Vekilliğine, Maarif Vekili 
Vehbi Beyin vekâlet ettiğine dair Heyeti Vekile 
Riyaseti tezkeresi kıraat edildi. 

Katil fiilinden dolayı küreğe mahkûm edil
miş olan Hasan bini Mustafa'nın maluliyetine 
binaen bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kındaki lâyihai kanuniyenin reddine dair Adliye 
Ihıcüraeni mazbatası müzakere edilerek maz
bata ret ve lâyiha kabul edildi. 23 Nisan 1336 
tarihinden mukaddem suveri muhtelife ile mah
kûm clanlarm affı hakkındaki Ergani Mebusu 
Hakkı Beyle rüfekasınm, teklifi müzakere edi
lip Adliye Encümeni mazbatası mucibince red-
d ol undu. 

Taraklı Nahiyesinin kazaya tahviline, zilyed 
beyyinesi ikamesi usulünün ref'ine dair teklifler 
Lâyiha Kncümeni mazbataları mucibince şayanı 
müzakere görülmedi. 

Lâzistan Livasında iki köyün aşar borçları
nın affı. hakkındaki teklifin savanı müzakere 
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olmadığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
müzakere ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat Lâzistan'da iki köy aşarının affı hak
kındaki teklifin müzakeresine devam olunarak 
Lâyiha Encümeni mazbatası kabul ve teklif 
reddedildi. Tunalı Hilmi Beyin, tanzim encü
meni teşkili hakkındaki teklifi Lâyiha Encü
meni mazbatası mucibince reddedildi. Şahit tez
kiyesi usulünün lağvı hakkındaki teklif, sahibi 
tarafından geri alındı ve teneffüs için celse ta
til olundu. 

Üçüncü celse 
Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat ahvali sıhhiyesine mebni muhassasatmı 
tam almak şartiyle altı ay mezuniyetine karar 
verilen Canik Mebusu Nafiz Bey hakkındaki 
Divanı Riyaset kararı kabul olundu. Pullu posta 
zarfları ile kartpostalların muayyen bir bedel 
mukabilinde Himayeietfal Cemiyeti menfaatine 
füruhtu hakkındaki teklifi kanuni müzakere 
edilip neticede bu hususta bir kanun tedvinine 
lüzum görülmiyerek keyfiyet bir karar şeklinde 
kabul edildi. Kırşehir Mebusu Yahya Galib Bey
le rüfekasının, zürraın Harbi Umumi içindeki 
senelere ait aşarı ayniye zimmetlerinin tecili 
hakkındaki takrirleri badelmüzakere müstaceli
yet karariyle ve bir maddei kanuniye şeklinde 
tesbit edilmek üzere Kavanini Maliye Encüme
nine havale edildi. 

Karesi Mebusu Basri Beyin, Büyük Millet 
Meclisi Âzalarının dâva vekâletiyle iştigal etme
melerine dair teklifi müzakere ve kabul edilerek 
Adliye Vekâletine tebliği karargir oldu. 

Sürüç Kaymakamlığından munfasıl îhsan 
Beyin, mazuliyet maaşına dair İstida Encümeni 
mazbatası tezekkür edilerek Dahiliye Encüme
nine havale edildi. Divanı Temyizi Askerî teşkili 
hakkındaki Kanunun badettabı müzakeresi ten-
sibedildi. Erzincan Mebusu Emin Beyin, telef 
olan hayvanatın müsebbiplerinin tahkikine me
mur komisyondan istifasına dair takriri okundu. 
Ve Pazartesi günü içtima edilmek üzere celseye 
nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Musa Kâzım, Ziya Hurşid 

Kâtip 
Atıf 
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REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 

mıdır? 
FEYZİ Ef. (Malatya) — Dâvavekili değil

dir. Basri Beyin teklifi tashih edilsin. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Kartpostallarla, 

pullu zarflardan alman varidat Himayeietfal Ce
miyetine terk edilir diye yazmış, halbuki bu 
kartpostallarla pullu zarflardan alınacak faz
la varidat Himayeietfal Cemiyetine verilecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bunlar
dan fazla alınacak bir kuruş varidat, Himayei-
etfale aittir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lazistan) — Malûmuâli-
niz zahireden alınacak rüsum hakkında bir ka
nun müzakere edilmiş ve Meclisi Âlice kabul 
edilmişti. Yalnız yazılması için encümene gön
derilmişti. Henüz gelmedi. Bu çok mühim bir 
meseledir. 

REİS — Efendim, söylediğiniz zapta dair 
değildir. Zapta ait söyleyiniz. 

Zaptı sabık tashihan kabul edilmiştir. 
SALÂHADDİN B. (Mersia) — Efendim, 

Heyeti Âliyeden bir ricada bulunmak istiyorum.. 
1338 senesi bütçesinin müzakeresi için önümü
ze bir şey gelmiştir. Yani, 1338 in 1337 bütçesi 
müsveddesi şeklinde müzakeresine Heyeti Âliye 
karar verdi. Encümenimizce bu Muvazene Ka
nununun ihzar ve tetkiki için epeyoe zamana 
ihtiyaç vardır. Çünkü, masraf nukatmdan esas
lı tetkikat yapılması lâzımgelir. Bendeniz di
yorum ki ; şimdi varidat bütçesini müzakere 
edelim. Zira 1338 bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkında söz söylemek için Masraf Kanunu
nun müzakeresi lâzımdır. Eğer onu bugün mü
zakere etmek arzu edersek pek doğru olmıya-
cak zannederim. Çünkü, masraf üzerinde - ki 
bendeniz bunu bir takrir ile Heyeti Âliyeye arz 
etmiştim. Fateat takririm okunmadı - masraf 
bütçeleri üzerinde 1338 senesi için ne türlü ten-
kihat yapılmasını arzu ederseniz bu hususta 
mütehassıs olan zevat ve arkadaşlarımız veya 
her hangi bilenlerimiz encümenlerde bunu tet
kik buyursunlar ve bunlar ile dûrüdiraz meş
gul olsunlar ve muvazenei Maliye Encümenine 
1338 bütçesi için tasavvur ettikleri bütçeye ver
sinler. Encümen bunları nazarı dikkate alarak 
masraf bütçesini Heyeti Âliyenize daha münek-
kah bir surette getirebilir. Uzunuzadıya söz 
söylenmeksizin arzularınızın kabili icra olan 
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kısımları orada yapılsın ve masraf bütçesi bu 
yolda bir tadile uğradığı halde gelir. Varidat 
hakkındaki bütçeyi de Heyeti Umumiyedc mü
zakere ederek önümüzdeki seneye kaç kuruş va
ridatla çıkabileceğimizi her halde tesbit edelim 
diyorum ve bütçenin heyeti umunıiyesiııin mü
zakeresi bendenizce, masraf yekûnu belli olduk
tan sonra kabil olabilecektir. 1337 nin heyeti 
umumiyesi hakkında zaten söz söylemeye imkân 
yoktur. Binaenaleyh benim teklif etmek istedi
ğim, eğer Heyeti Âliye tensip buyurursa, ya 
Salı veya Perşembe günü varidat bütçesinin 
doğrudan doğruya müzakeresine geçerek, bvmu 
çıkarırız. Masraflar da ona göre tenkihat yapıl
mak suretiyle bu da taayyün etsin. Eğer He
yeti Celile bunu tensip buyurursa varidat büt
çesinin hemen müzakeresine başlanmasını bende
niz rica etmek istiyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Salâ-
haddin Beyefendinin beyanatı âliyelerinden ben
denizin anladığım, varidat bütçesini, masarif 
bütçesine takdiınen müzakere edelim demekten 
ibarettir; Gerçi bu, Devlet bütçelerinde mütea-
mel olmıyan bir usul ise de, şekle pek merbut 
olmıyabiliriz. Zaten bütçenin heyeti umumiyesi 
müzakere edilirken, masarifatı Umumiye hakkın
da serdi mütalâa edildiği gibi, varidatı umu
miye hakkında da icmali olarak beyanatta bulu
nulabilir. Bendenizin asıl söylemek istediğim ci
het, masarif at bütçesinde encümen tetkikatta bu
lunacak mülâhazasiyle senei sabıkada olduğu 
gibi, yine lon bir ay encümende bütçe uyumasın. 

Derhatır buyurursunuz ki; Müdafaai Milliye 
bütçesi 1337 senesi iptidasında kabulü katiye 
iktiran ettiğini mütaakıp Meclisi Âliden ve Mıı-
vazenei Maliye Encümeninden matbaaya sevk 
edilen devairi saire bütçelerinin müzakeresine 
geçilmesini Meclisi Âlinize teklif etmiştim. Eğer 
teklifim kabul edilseydi henüz tetkikatı hitam 
bulmıyan bir iki dairenin bütçesi de diğerlerinin 
müzakeresi ikmal edilinceye kadar, hitam bul
duktan sonra bir kül halinde Meclisi Âliye 
sevk edilmiş olurdu. Ve bu suretle kabulü kati 
merasimi de icra edilmiş bulunurdu. Şekle ait 
ufak bir ihtilâftan dolayı bütçeyi encümen 
tamamiyle ikmal etsin diye serd edilen mütalâa, 
bütçenin on iki ay tehiriyle ve binnetice Meclisi 
Alinin murakabei maliye gibi en mübeccel bir 
hakkının ihmal edilmesiyle hitam buldu. Bunun 
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için 1338 senesi bütçesi için elimizde güzel 
bir esas vardır. Ve bu da Meclisi Âlinizin kara
rma iktiran etmiştir. 1337 senesi için tanzim 
edilen bütçe, 1338 senesinin ınüsveddesidir. Bu
nun her hangi bir fasıl ve maddesi hakkında 
yapılacak tadilât, tenkihat burada da yapılabi
lir. Mamafih encümenin yapacağı tetkikata mâ
ni yoktur. Encümen de bir taraftan tetkikatına 
devam ededursun. Her dairenin teşkilâtına mü-
taallik ve Meclisi Âlice tahdidi veya lağvı veya 
tevsii hususunda ittihaz edilecek esaslı mukar-
rerat o dairenin bütçesinin heyeti umumiyesi 
mevzuubahsolurken bu kabil mukarrerat mev-
zuubahsedilir. Ondan sonra füsul ve mevadda 
geçilir. O nmkarrerata göre füsul ve mevaddaki 
rakamlar tanzim edilmiş olur. Bendenizce her 
hangi bir sebeple olursa olsun, elimizde bulu
nan bütçeyi tekrar Muvazene Encümenine ver-
miyelim. Muvazene Encümeninin yapacağı yal
nız 1338 muvazenesi lâyihasının mevaddı kamı-
niyesidir. O da 20 - 30 maddeden ibarettir. 
Bunlar üzerinde yapılacak müzakere esnasında 
füsul ve mevadda taallûk eden zam veya tenzi
lât hususunda encümenin mütalâatmı, mülâha
zatını elbette Meclisi Âli nazarı dikkate alma
ya hazır ve amadedir. Bu itibarla müzakere
mize devam edelim. Bütçeyi bir daha tehire uğ-
ratmıyalmı, Ama Meclisi Âli muvafakat ederse 
varidat bütçesini takdimen müzakere ederiz. 
Bu usule.muvafık olmamakla beraber bende
nizce lâbeistir. 

Hulâsa teklifim, bütçe müzakeresine devam
dır. ister varidat bütçesini, ister masraf bütçe
sini müzakere edelim. Encümen şu veya bu su
retle tetkikatını ikmal edecek, diye bütçeyi 
tekrar encümene devrederek, ruznameden çı
karmak doğru değildir. (Pek muvafık, sesleri) 

RElS — Efendim, Hasan Beyefendi ile Sa-
lâhaddin Beyefendi arasında mühim bir fark 
yoktur. Salâhaddin Bey varidat bütçesinin tak
dimen müzakeresini teklif ediyor. Hasan Bey
efendi de bu cihet lâbeistir, diyor. Yalnız Mu-
vazenei Maliye Encümeninden gelecek lâyihayı 
bekliydim. Geldiğinde bir an evvel müzakere 
edelim. Zaten bu da takarrür etmiştir. Reye 
vaz'ma lüzum yoktur. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Salâhad
din Bey bir hususta isabet buyuruyorlar. Vari
dat müstacel müzakere ile artmaz. Masarifatm 
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ise müstacelen müzakeresi lâzımdır ki, daha zi
yade israf vâki olmasın. Zaten varidat mukay
yettir. Onun için varidatın müzakeresini tehir 
edelim. Evvelâ masarifin müzakeratmı yapalım. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurursanız bir kelime ile bir şey arz edeyim. 
Efendim, biz varidatımızın yekûnu hakkında 
bir isabeti nazara malik olamıyoruz. Bu seııeki 
varidatımız gelecek seııeki miktara baliğ olacak 
değildir. Daha az olacak. Halbuki masarifte na
mütenahi ileri gidiyoruz. Haddimizi bilmek için 
elimize bir defa mikyasımızı, ölçümüzü alalım. 
Zam teklif edenler için; «Bunun parasını nere
den buluyorsun?» diye soralım. Bendenizin mak
sadım bundan ibarettir. 

TUNALT HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar; 
vicdan ve insafınıza iltica ediyorum. Şimdi Zi
ya Hurşit Bey arkadaşımızın teklifi veçhile is
tirham ederim; zahire hakkındaki kanunu bir 
an evvel elden çıkaralım. Muvazene! Maliye 
Encümenine bu kanun lâyihası gönderildi. Bâ
zı teklifler metni kanuni halinde tesbit edilecek
ti. Muvazenei Maliyeden iki arkadaşın beş da
kikada yapabileceği bu iş bir haftadan beri Mu
vazenei Maliye Encümeninde sürünüyor. İki, 
üç gün evvel Makamı Riyasete Zonguldak'tan 
gelen bir telgrafı gördüm. 15 - 20 gün evvel ka
nunun kabul edildiğine dair kendilerine tepri-
şatta bulunmuştum. Bu telgrafta diyorlar ki, 
her ne kadar bize böyle gayriresmî bir tepşirat 
vâki olmuş ise de maalesef on beş günden beri 
resmen tebligat icra edilmemiştir. Emin olunuz 
ki, halkın açlığa tahammülü kalmamıştır. Dâ
hilden sahile, bâzı mevani do'layısiyîe zahirenin 
nakledilememesi yüzünden sahil pek ziyade sıkın
tıdadır. Rica ederim encümendeki arkadaşlar 
bir an evvel bunu çıkarsınlar. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim Hil
mi Beyin buyurdukları hakkında söyliyeceğinı. 
Böyle birtakım evrak vardır ki, encümenlere ve
rilmiş, bir seneden beri duruyor. Numunelerini 
gördük. Encümen celse arasında içtima eder. 
Maddesini yapar, bunu Meclise sevk eder. Bu 
hakikaten böyle bir hafta tehir edilecek bir şey 
değildir. 

4. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniyeden dolayı müebbeden 

küreğe mahkûm Arap T ahir* in evrakı hükmiye-
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sinin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi 

REİS —- Hiyaneti vataniye ile mahkûm Ha
cı Tahir hakkında evrakı hükmiye vardır. Adliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Ereğli havzai faJımiyesi maden amele
sinin hukukuna mütaallik Kanunun tefsirine da
ir îcra Vekilleri Riyasetinden mevrut tezkere 

REİS — Maden amelesinin hukukuna mü
taallik Kanununun lüzumuna dair Maliye Ve
kâletinden mevrut bir tezkere vardır. Adliye 
ve İktisat encümenlerine gönderiyoruz. 

3. — İstiklâl Madalyası kur d elasının Mec
lisçe intihal edilmesine dair Maliye Vekâleti tez
keresi. 

REİS — İstiklâl Madalyası kurdelâsı için 
hangi numunenin tensibedileceğine dair Ma
liye Vekâleti tezkeresi vardır, okunacak : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
4 . I I . 1338 tarih 1885/3203 No. lu tezkerei 

riyasetpenahilerine cevaptır. 
İstiklâl madalyaları kordelâlarmın celbi

ne tevessül edildiği evvelce arz edilmiş idi. 
Bu kere numunesi olarak vürudeden kordelâ-
lar leffen takdim kılınmış ve bunlar meya-
nında istiklâl madalyaları hakkındaki, Kanu
nun beşinci maddesinde musarrah olan renk
lere tevafuk eden aksamı mevcut bulunmuş 
ise de, bunların arzı ve rengi itibariyle lef
fen takdim kılman puslalarda muharrer oldu
ğu üzere her birisinin ayrı ayrı madalya ve 
nişana mahsus bulunduğu anlaşılmakta bulun
muş ve İstiklâl Madalyasının mahiyeti asli
yesine göre bu eski nişan ve madalya kordelâ-
larmdan farklı olacak surette nescettirilmesi 
dalıa muvafık olacağı mütalâa kılınmış ve bu 
bapta en ziyade mütehassıs olan ve hattâ ih
tisası hasebiyle Avrupa hükümetlerinin de ni
şan kordelâlarını yapan fabrika Hereke Fab
rikası olduğu muhaberatı cariye neticesinde 
tahakkuk etmiş olduğundan mersul numunele
rin tetkiki ile ya bunlardan münasibinin tef
riki veyahut yeniden nesç ve imal ettirilmek 
üzere arzının tâyin ve işarı rica olunur. Olbap-
ta ferman. 9 Şubat 1338 

11 Maliye Vekili 
Hasan 

— '51 
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REİS — "Efendim numuneler vardır. Ten-

sibederseniz Divanı Riyasete veririz. Arzu 
eden arkadaşlar gitsinler, orada tefrik etsin
ler. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Burada Mâliye 
Vekâletine ait bir mesele yoktur. Bunlar es-
lıabma bedeli mukabilinde verilecektir. Mali
ye bundan mutazarrır olmıyacaktır. Onun için 
en kıymettar bir surette imal ettirilmelidir. 
Çünkü onun parası maliyeden verilmiyecektir. 

4. — Şehbenderhaneler rüsumunun tezyidi 
hakkındaki Kanunim tefsirine mütaallik kanun 
lâyihasının müstaceliyetle müzakere edilmesine 
dair Hariciye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Şehbenderhaneler rüsumunun tez
yidi hakkındaki Kanunun tesrii müzakeresine 
dair Hariciye Vekâletinin tezkeresi vardır. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Türkiye'den Rusya, Azerbaycan, Gürcistan 

ve Ermenistan'a giden kimselerin hâmil olduk
ları pasaportlarla hududa mücavir menatıkta 
geştü güzar eden kimselere verilen seyahat va
rakalarından vize harcı olarak bir buçuk Rus 
altınının mukabili olan (1 200) kuruş ahzı mez
kûr cıımhuriyetlerce usul ittihaz kılınmış oldu
ğu halde muhtelif hare ve rüsumun tarafımız
dan eski tarife üzerinden alınmakta olması za
rarı Hazineyi müeddi bulunduğundan memaliki 
ecnebiyede ifayı vazife etmekte bulunan şehben
derlerimiz tarafından istifa edilen hare ve rü
sumun beş misli tezyidi hakkında geçen Teşrini
sani 1336 zarfında Maliye Vekâleti celilesince 
tanzim edilen ve (475) kayıt numarasiyle He
yeti Umum iyede olduğu anlaşılan mevaddı ka-
nuniyenin ehemmiyetine binaen sürati tezekkür 
ve tasdiki menuti reyi âlileridir efendim. 

15 Şubat 1338 
Hariciye Vekâleti V. 

Mahmud Celâl 

REİS — Esasen bu ruznamemizdedir. Müza
keresini yaparız. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey, bugün müstaçelen müzakere edilsin. Gün
kü varidatımıza taallûk ediyor. 

REİS — Divanı Temyizi Askerî Kanun lâ
yihasının biran evvel müzakeresi için bir takrir 
vardır. Esasen Vekil Paşa Hazretleri de bura
dadır. Bunu okuyalım, 
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I ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim, şimdi tevzi edildi. Daha okumadık. 
REİS — Müstacelen müzakeresini arkadaş

larımız teklif ediyor. Tensibederseniz şimdi mü
zakere edelim. (Yirmi dört saat sonra müzakere 
edilir- sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarla) — 
Müstaceliyet teklif eden arkadaşlardan çok rica 
ederiz. Bu tekliflerini geri alsınlar. Bu nizamna
meye muhalif oluyor. Sonra cereyan edecek 
müzakereden müfid bir netice çıkmaz. Beyhude 
tabedilmiş olur... 

Onun için gelecek içtimaa tehir edilsin. 
REİS — İçtimai âtiye tehir edilmiştir. 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim Seva-

hildeki aç kalanların ihtiyaçlarının ihmal edil
diğine dair söyliyeceğim. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim Ne vahi Ka
nunu için eskisi gibi bir yevmi mahsus ayıralım. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dini mâlûmuâliniz. sene iptidası geliyor. Maliye 
Vekili Marttan itibaren birtakım rüsumu cedide 
teklifinde bulunacaktır ve bunları varidat büt
çesine ithal etmiştir. Rica ederim diğer mesaile 
takdimen varidata mütaallik olan meseleleri 
halledelim. Memleketin selâmetine ait hayatı 
milliye meselesidir. 

REİS — Efendim evrakı varide daha bitme
miştir. 

5. — MAZBATALAR 

i. — Hıyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının aflarına dair Kanunun tefsiri hakkın
da Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 

I mazbatası 

REİS — Hıyaneti vataniye Kanununun tef
sirine dair Adliye Encümeninin mazbatası var-. 

Adliye Encümeni mazbatası 
I Hiyaneti vataniye müerimihinden bir kısmı-
I nın atlarına dair olan Kanun ibaratmın delâlet 
I mânasında bâzı mübayenet görüldüğünden Is-
I tiklâl mahkemeleri tarafından (Devletin kuva-
I yi maddiye ve mâneviyesini tenkis) ve 11 Eylül 

1336 tarihli Kanunun şâmil olduğu firarilik 
I maddeleriyle mahkûm edilen eşhas ile ihtilas ve 

rüşvet ve casusluk mevaddmda fer'an zimethal 
bulunanların aftan istifade edip edemiyecekle- \ 

İ rinin tefsiren tâyini talebine dair Adliye Ve
kâletinden mevrut 10 Kânunusani 1338 tarihli 

— m — 
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tezkere encümenimizce mütalâa ve icabı keyfi
yet tetkik ve müzakere edildi. 

Evvelâ vâzıı kanun olan Meclisi Âlinin bu 
baptaki maksadı tamamen taayyün edebilmek 
için mezkûr Af Kanununun müzakeratma ait 
zabıtnameler tamamen okundu. Badehu istiklâl 
mahakiminin vazaifi kanuniyeleri tetkik edile
rek 11. Eylül 1336 tarihli Kanun mucibince as
kerden firar ve buna müteferri ceraim ile mez
kûr kanuna tezyil edilen 26 Eylül 1336 tarihli 
Kanun mucibince memleketin kuvayı maddiye 
ve mâneviyesini tenkis ve casusluk ve bir de 
29 Nisan 1336 tarihli Kanunda tarif olunan (hi
yaneti vataniye) ceraiminden ibaret okluğu gö
rüldü. 

Saniyen Hiyaneti vataniye mücrim ininden 
bir kısmının affına dair Kanun dalhi mütalâa 
olunarak, vâzıı kanunun maksadına ve ibara-
tın sarahat ve delâletine nazaran, kanun tef
sir edildi. Şöyle ki : îstiklâl mahakiminin va-
zaifinin başlıcalarmdan bulunan asker firarili-
ği ve buna müteferri ceraimi hakkında Af Ka
nununda hiçbir kayıt ve sarahat mevcudolma-
dığmdan affın bu misillû ceraime şümulü olma
dığı ve muhakimi müşarünileyhanın kezalik 
cümlei vazaifinden bulunan 29 Nisan 1336 ta
rihli Kanunla tâyin edilen hiyaneti vataniye 
ceraiminin af ve casusluk edenlerin istisna edil
miş olduğu kanunun sarahati kâmilesi iktiza
sından bulunduğu cihetle bu hususatm tefsiri
ne mahal olmadığı müttefikan karargir oldu. 

Asıl muhtacı tefsir olan (Devletin kuvayı 
maddiye ve mâneviyesini tenkis) unvanı altın
da içtima ve tekevvün eden ceraimin affa dâ
hil olup olmadığı hususatmdan ibaret bulun
duğu takarrür eyledikten sonra kanunun sara
hat ve delâleti itibariyle maksat ve mânası tet
kik ve tezekkür edildikte (her ne kadar- kanu
nun gerek serlevhası ve gerekse ibaratı yalnrz 
hiyaneti vataniye ceraiminden bahis ise de bi
rinci maddenin istisnaiyat fıkrasında (ihtilas 
ve irtikâbeyliyerek devletin kuvayı maddiye ve 
mâneviyesini tenkisedenler) ibaresiyle kuvayı 
maddiye ve mâneviyei devleti tenkiste yalnrz 
ihtilas ve irtikâbeyliyenler aftan hariç bırakıl-
mış ve şu hale göre küllün bâzı eczası tefrik 
olunarak aksamı mütebakıyesinin afta dâûıil 
bulunduğu siyakı ibarenin delaletiyle anlaşıl-
mış ve binaenaleyh kanunun ibaratiyle maksa-
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dınm telifi iktiza eyledikte Af Kanunu istiklâl 
mahakimine tevdi olunan vazaifin asker fira
rilerine mütedair olanından maadasını (hiya
neti vataniye) tâbirinin dairei şümulü dâhilin
de cemeylemiş ve şu takdire göre kanunun fı-
karatı evveliyesi meyanmda ve hiyaneti vata
niye ibaresinin yanıbaşmda bir de (Devletin 
kuvayı maddiye ve mâneviyesini tenkis) ibare
sinin vaz'ına mahal görmiyerek, yalnız istisna 
edilmiş olanların zikri ile iktifa eylediği karar-
gir olmuş ve takarrür eden işbu aslın furuatmr 
teşkil edip müstesnayatta dâhil ve onun tetim-
mei cürmiy esinden bulunan yeni müstesnayatr 
mephusede fer'an methaldar olmak şevaibinî 
ihtiva eden ef'ali cürmiyenin asla tebaan aı 
kanununun hudut ve şümulünden hariç kalacağı 
ve asker meharimine vukubulacak taarıız mevad-
dı hukuku umumiyeden ziyade hukuku şehsiyeyi 
cami bir faslı mahsus olup işbu of'alin müca-
zatı ayrı bir maddei kanuniye ile takyidedil-
miş olduğundan af kanununun bu nevi cera
imi dahi kasıt ve ihtiva eylemediğine ekseriyetle 
iştihat ve kanaat edilmiş olmakla keyfiyet He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

16 Şubat 1338 
Adliye Encümeni R. Mazbata Muharriri 

Bursa Trabzon 
Osman Nuri — 
Aza Âza Âza 

Canik Karahisarı Sahib Siidr 
Ahmed Nafiz — Mustafa Sabri 

Âza Âza Âza 
Krrşehir Sinob Siird 

Cevdet Hakkı Hami — 
Âza 
Muş 

Kısmen muhalifim 
Abdülgani 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Bir 

kere efendim bu kanunun ruhu cereyanı müza
kerede mevcut idi. Adliye Vekâletinin bununla 
az iştigal ettiğini anlıyorum. Bu musarrahtır. 
Tefsire gelince, bu tefsir gayet muğlâktır. O ka
nunun ruhu gibi bu da muğlâktır. Bunun üze-
rino söz söylenemez. Birçok söz, sayfalarca lâf, 
kanunun ahkâmım tağyir ediyor. Zaten kanun 
evvel beevvel Adliye Vekâletince noksan yaprl-
mıştır. O kanunun ruhu zabıtlarda vardır. Ne? 
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tieei mukarrerat oradan doğar. Onun üzerine 
imali fikredilmeden istiklâl mahkemeleri ta
rafından anlaşılamaması dolayısiyle, selleme-
hüsselâm buraya gelmiştir. Adliye Encümeni bu 
mazbatasında kanunun ahkâmını tağyir edecek pek 
çok şeyler dermeyan etmiştir. Binaenaleyh bu 
tabı ve tevzi edilsin. Yoksa bunun üzerine imali 
fikredilmez efendim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim Hüseyin Avni Beyin 
Adliye Encümeninin ehemmiyetle müzakere et
tiği bir meseleyi bir kulak kabartisiyle ceffel
kalem. tenkid etmesi, diyebilirim ki, insafsızlığa 
delâlet eder. Gerek Adliye Vekili ve gerek Ad
liye Encümeni bu meseleyi lâyık olduğu kadar 
ehemmiyetle okumuş, zabıtları baştan aşağı tet
kik etmiş ve neticede şu kararı vermiş, bu maz
batayı yazmıştır. Bendeniz gerek Adliye Encü
meninin işi tağlit ettiğini ve gerek Adliye Ve
kâletinin vazifesini hüsnü istimal etmediğini ka
bul edemem. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sözle
rimin ağır geldiğini anlıyorum. Bu kanun hak
kında arz ettiğim şıudur ki; ruhu kanunu ben
deniz reddetmedim. Bu mazbata tabı ve tevzi 
edilsin, onun üzerine imali fikredelim dedim. 
Çünkü bu tefsir kanunun ruhunu tağyir ediyor. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Müsaade buyurunuz efendim. 
Adliye Encümeni ve bendeniz bunun üzerinde 
ruhu kanunu anlamak için çalıştık. Nihayet 
bu mazbata meydana geldi. Yalnız muaheze kıs
mını bendeniz kabul etmem. İkincisi, tabı ve 
tevsi hakkındaki teklifler gayet musiptir. Haki
katen mesele mühimdir. Yalnız tabı ve tevzi 
olunurken suallerim ki; tefsire esas teşkil etmiş
tir, onlar da görülsün. Mukayeseye medar olur 
ve mümkün ise efendim malûmat olmak üzere 
asıl kanun da oraya yazılsın. Ve encümenin 
mazbatasiyle karşıkarşıya gelsin ki imali zihne 
medar olsun. (Pekâlâ sesleri) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Gerçi bu tef
sir mazbatasını bir okuyuşta encümenim nok-
tai nazarını ve sonra madde ile ciheti muvafa
katini anlamak güçtür. Bu hususta bendeniz de 
Heyeti Celile ile beraberim. Tabı ve tevzi edil
se belki encümenin nüfuzu nazar edemediği bâ
zı hususat olabilir. Yalnız en ziyade bu mesele
de encümenin nazarı dikkate aldığı şey, Devle-
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tin kuvayı maddiye ve mâneviyesini kesretmek 
suretiyle istiklâl mahkemesine sevk edilip mah
kûm veya maznunen mevkuf bulunanlardır. 
Çünkü diğerleri sarih olduğu gibi - gerçi mad
dede pek müphemiyet yok - casusluk ve saire 
gibi ceraimi irtikâp ile Devletin kuvayı maddi
ye ve mâneviyesini kesredenler işbu aftan müs
tesnadır, kaydının ilâvesiyle istiklâl mahkeme
lerine bir maddei kanuniye ile verilmiş olan, 
Devletin kuvayı maddiye ve mâneviyesini kasi-
ri mahiyetini ihtiva eden diğer kâffei ceraimin 
affedildiği sarahaten gösterilmekte ve bu mad
dei kanuniyenin esnayı müzakeresinde Adliye 
Encümeni namına burada Heyeti Celilenize mâ
ruzâtta bulunan Müfid Efendi Hazretleri dahi 
bu esası nazarı dikkate alarak, bu maddei ka-
nuniyeyi tanzim etmiş olduklarını söylemiş ol
duğu zabıtnamenin tetkikinden anlaşılmış ve bu 
beyanat üzerine maddei kanuniyenin tadilini 
ieabettirir diğer bir takrir dahi verilmiyerek, 
maddenin aynen kabul edilmesiyle artık Devletin 
kuvayı maddiye ve mâneviyesini kesredenlerden 
ancak tadadedilenler müstesna olmak üzere, di
ğerlerinin istifade etmesi lâzımgeleceği pek sa
rih bir surette gösterilmiştir. Bu itibarla 
encümen burada zikredilenlerden maadası
nın affını ve asker firarilerini zaten zikretme-
miştir. Haddizatında onu encümen hiyaneti va
taniye cürmünden addetmemiş olduğu cihetle, 
bunlardan bahsetmiyen bu kanunda asker firari
leri hakkında Meclis şu tarzda düşünmüş, filân 
diye tefsirde birşey göstermemiştir. Sonra irti
kâp, irtişa suretiyle mahkûm olup da müstesna 
tutulanlardan fer'an zimethal olanlar hakkında 
tabiî, asıl alâkadar olanlar istifade edemeyince 
fer'an alâkadar olanlar zaten istifade edemiyece-
ği lâzımgeleceği pek tabiîdir diyerek o suretle 
Meclisi Âliye tefsiren göndermiştir. Mahaza mad
dei kanuniye ile encümenin şu tefsir mazbatası 
tabı ve tevzi edilip tekrar müzakere edilecek 
olursa bâzı nüfuz edemediğimiz hususat meyda
na çıkabilir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Tefsir üzerinde bir 
şey arz edeceğim. 

REİS — Usulü müzakere hakkında bir mese-
lei müstehire var. Mevzuubahsblan tefsir lâyiha
sının tabı ve tevziinden sonra müzakeresi arzu 
ediliyor. Bunu reyinize vaz'ediyorum. Tehiri mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

— 54— 
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o. — Rusya Şûralar Cumhuriyeti Ankara Mü

messili Mösyö Aralof'tan Meclise ve mebuslara hi
taben yazılmış olan tezkere ve mektubun takdim 
edildiğine dair Hariciye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Rus Mümessili siyasisi Mösyö 
Aralof CcnapJarının bir tezkeresi var, okunacak: 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Rusya Mümessili Siyasisi Mösyö Aralof Cenap

ları tarafından Riyaseti Celilerine yazılmış olan 
tezkere ile tercümesinin ve yine müşarünileyh ta
rafından T. B. M. Meclisinin bilûmum azasına 
hitaben tahrir ve huzuru âlilerine takdimi işar 
kılınmış olan mektup ile sureti mütercemesinin 
leffen takdim olunduğu maalihtiram arz olunur 
efendim. 

15 Şubat 1338 ; j 
Hariciye Vekâleti V. ı 

Mahmud Celâl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Paşa Hazretleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisine hitaben ya
zılmış olan mektubumu huzurunuza takdim ve 
bu mektubu Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Bilûmum azasının nazarı ıttılaına arz eyleme
nizi rica ile kesbi mübahat eder, bilvesile hür-
metkârane hissiyatımı beyana müsaraat eylerim 
efendim. 

Ankara 
7 Şubat 1922 

Rus Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti Hükümeti 
Türkiye Mümessili Siyasisi Aralof 

T. B. M. Meclisinin pek muhterem, âzası 
Sizleri bütün Rusya Merkez tcra Komitesi 

namına ve İşçi ve Köylü Sovyet Rusya'sı tara
fından dostlar ve kardeşler sıfatiyle selamla
maya memur edildim. Türk halâs ve hürriyeti
ni istihsal ve istiklâlini idame maksadijde gi
riştiğiniz muazzam cidal işçi ve köylü Rusya'sı 
zihniyetinin kolayca idrak edeceği bir mahiye
ti haizdir. Kahramanane olan mücadelenizin in
kişafı esnasında yaşanan her an Kızılordunun 
her muharip neferi, her işçi ve her köylü tara
fından takibedilmcktedir. Zaferleriniz her defa
sında bütün milletimizce alkışlanmakta ve me-
nafiine hadim ve aziz olan kendi muzafferiyatı 
gibi telâkki olunmaktadır. Türk Milletinin bu 
büyük mücadelede tahammül ettiği meşakkat
ler ve mahrumiyetler Rus milleti tarafından ko- i 

- 6 6 

.1338 C : 1 
lay anlaşılmaktadır. Çünkü, büyük teşrinievvel 
inkilâbımızm başından beri, son dört sene için
de Rus köylü ve işçisi azim mahrumiyet ve ıs
tıraplara katlanmış ve derecei kifayede tahaf
fuza medar olacak ayakkabı ve melbusatı lâzi-
menin tamamen fıkdanı hasebiyle, kıtlığa ve 
soğuğa mukavemet göstererek yaşayabilmiştir. 
Çocuklarımız ve ailelerimiz ıstırap çekti, müb-
rem ihtiyaçlarından külliyen mahrum oldu. 
Benizleri solgun ve bimeeal, düşe kalka hare
ket edebildi. Ve nihayet birçoğu terki hayat 
etti. Kanlı emperyalizm şedit bir abluka ile bü
tün Sovyet Rusya'sını ihata etti. Ve soğuktan, 
kahtu gıladan ve Rus işçi ve köylüsünün isti
rahatından istifade ederek, Sovyet Hükümeti
ni yıkmak, Rus milletini tahtı hükmüne almak, 
memleketimizde tekrar kapitalizmi tesis ederek, 
saraylarını betbaht işçi ve köylü kütlelerinin 
kemikleri üzerinde yeniden inşa etmek tecrü
besinde bulundu. Çarlık Hükümetinin General
leri ve mürteciler Rus milletine hiyanet ve em
peryalizm hizmetine sadakat göstererek, Gar
bin bankerleri ve muhterisleri tarafından teşvik 
olunan aç bir kurt sürüsü gibi zavallı Rusya'ya hü
cum ve onu her cihetten parçalamaya gayret et
tiler. Fakat Emperyalizmden katiyen halâs bul
mak, onu tamamen imha ile, bilûmum işçileri ve 
mazlumini tahlis etmek fikri muazzamı Rusya'
nın bütün işçi ve köylülerinin kalbi erine hararet 
ve heyecan vermiş ve Rus işçi ve köylüsü pek 
ağır bir yükün ıstırabını çekmekle beraber Sov
yet Hükümetinin rehberliğiyle muzafferiyeti ka-
tiyeyi elde etmek gayei nihaisini musırrane takib-
etmiştir. 

Gece ve gündüz bilâfasıla devam eden ııâşi-
nide mesai ve ikdamat pahasına Sovyet Rusya'
nın en iyi evlâdı soğuktan titremekle ve elbisesiz 
olmakla beraber ellerinde tüfek ve süngülerle 
emperyalizmin timsali altında toplanan ve bizi 
aynı zamanda Şimalden, Cenuptan, Şarktan ve 
Garpten vurmaya gayret eden düşmanlar üzeri
ne hürriyetin kızıl bayrağı gölgesinde savlet etti
ler ve bilcümle mazlumini kurtardılar. 

.Rusya'nın diğer bir kısım evlâdı tezgâhların, 
lokomotiflerin, destere, çekiç, saban ve orakla
rın başına geçtiler ve muannidane ve bilâfâsıla 
çalışarak, babalarının, biraderlerinin ve çocukla
rının meydanı harbde istihsali zafer etmesine 
yardım ettiler. «Her şeyi cephe uğrunda, her şe-
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yi hunriz emperyalizme karşı zafer kazanmak ve 
bilûmum mazlumini tahlis etmek uğrunda» nida
sı (arkanjel)'in noktai müntehai şimalisinden 
Cenupta Kafkasya'ya ve Kırım'a, Şarkta Bahri 
Muhiti Kebir savahiline ve Garpta Baltık vilâyet
lerine ve Almanya'ya kadar Tanin endaz oldu. 

Sovyet Rusya'sının işçi ve köylüleri düşman
larını bilcümle istikametlerde dağıttılar, tarlala
rını tekrar ele geçirdiler ve yeni ve hür hayatla
rını tanzime koyuldular. 

Büyük Türk Milleti kezalik Garp boyunduruğu 
altında bulunduğundan bizimle birleşti. Rıbkai 
tazyik ve itisaftan ancak muannidane bir sayı 
ve şedit bir mücadele ile kurtulabileceğini anla
dığından Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun 
Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri etrafında 
toplandı ve bize imtisal ile müthiş azap ve ıstı
raplara katlanarak, istiklâlini müdafaaya devam 
etti. 

Rus köyü ve işçisi yed - i uhuvvetlerini büyük 
. komşularına uzatarak ona hitaben: «Cesur ol, ıs
tırap tanıma, düşman önünde başını eğme, çün
kü senin için zafer mukadderdir, hürriyeti kâmi-
lenin fecrine bir kere vusul müyesser olunca ço
cukların sana ebediyyen teşekkür edecekler, bu 
cidalde senin büyük biraderlerin olan bizler eüm-
leten ıstırapların karşısında pek ziyade mütehas
sis bulunuyoruz. Fakat tekrar edelim: Nihayete 
kadar mücadele... Zira istihlâsı tam günü senin 
için yakındır. 

Yalnız tahammül ve cesaret emperyalizm 
hortlaklarını mahvedebilir, fakat onların iğfali-
kârane teklifatı ve şirin sözleri koyun kıyafetine 
girmiş olan kurdun sözlerine çok benzer ve bu 
sözlerin tek bir kelimesine bile inanmak tehlike
lidir.» diyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin pek muhte
rem âzası, siz yalnız değilsiniz, bütün Rus milleti 
zahriniz olduğu halde, mücadele ediyorsunuz. 
Çünkü gayelerimiz müşterektir. Garp emperya
lizmi açık bir mücadele ile Türk ve Rus milletle
rine galebe çalmak ümidini kaybeylediğinden mü-
zakerata başlamakta, konferanslar tertibetmekte-
dir. Düşman bizi ayırmaya gayret etmek suretiy
le daha kolayca aldatabileceği ve bu veçhile eze
bileceği için menafii müşterekemiz bütün bu kon
feranslarda müttehit ve birlikte bulunmaklığımı-
zı istilzam eder. Çünkü zaferimiz ittihatla kabil
dir.. 
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Rus Sovyet Hükümeti kardeşlerinin menafii-

ne kalble alâkadar olduğu ve Türk Hükümetinin 
(Cenova) Konferansına davet edilmemiş olduğu
nu bildiği cihetle, cihanın bütün milletlerine pek 
şiddetli protestolar tevcih etti. Rus işçi ve köylü
sü, aramızda teessüs eden muhadenetten Türk 
Milletiyle iktisadi, ticari, malî ve mânevi esasat-
ta samimî bir ittihat husulü gayesiyle istifade 
edecektir. Bu samimî ve kerdeşçe temas, dostlu
ğumuzu ebedî ve lâyetezelzül kılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin âzası efen
diler, ve dost ve büyük kardeş olan siz o Mecli
sin Reisi Paşa Hazretleri, sizleri bir. defa daha 
selâmlar ve Sovyet Rusya'sı namına, bu selâmı bü
tün milletine ve kahram anane mücadelede onun 
pişdarı olan Büyük Türk Ordusuna, bu ordunun 
kumandanlarına, zabit ve askerlerine tebliğ bu
yurmanızı rica ederim. Türkiye'nin katî ve serî 
bir sulha vusulünü ve bütün Türk Milletinin san
cağınız altında birleşmesini temenni etmekliğime 
müsaade buyurunuz. 

Anadolu'nun Sancağı, İstanbul ve bütün 
bahrisefit sahilleri üzerinde yükselsin ve zafere 
kavuşsun. 

Yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türkiye Büyük 
Alille1: Meclisi, yaşasın Kahraman Türk Ordusu. 

Yaşasın bütün Şark'm Emperyalizm boyun
duruğundan istihlâsı- mutlakı. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, Rus milletini yakînen tanırım. Şarklılık 
ruhu o milletin cidden tamamiyle ruhunda mev
cuttur. Bizimle mizaç, ahlâk, etvar ve harekât 
itibariyle tevemdirler. (Çok doğru sesleri) Ken
dilerinin zâlim tanıdığı, beşeriyetin zâlim kay
dettiği çarlık devrinde bile pek çok kardeşleri
miz Rusların arasında müreffehen yaşamışlar
dır. Bütün beşeriyeti kavuran sermayedarın 
aleti mesabesinde olan insan kütlelerini onların 
zulmünden, işkencesinden kurtarmak için ilk 
bayrağı açan Rus Milleti oldu. İşte efendiler, 
bir misalini söylüyorum. İngilizlerin paraları, 
Yunanlıları kendi amali fevkine çıkararak sürü 
sürü kırdırmaktadır. İşte bu füsunkâr tesir 
karşısında ilk evvelâ isyan eden Ruslar oldular. 
Ferdin hukukuna hürmet etmek, zayıfları bes
lemek ve onları esaretten kurtarmak için beşe
riyete karşı ilânı harbi ilk evvelâ Ruslar yaptı
lar. Bunların komşusu bulunan Türkler, yine zâ
lim birtakım hislerin esiri haline getirilmek is-
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tendi. Fakat Türklerin de o Şarklılık ruhunda, 
o azim, isyankâr bir surette meydana çıktı. 
Türklere her taraftan taksimler, her taraftan 
hücumlar vııkubulurken, muaveneti kendisine 
muktazayı insaniyet bilen Rusya Türk'e elini 
uzattı, Çünkü, Rusya'nın da menafii bizimle 
müşterektir. Ruslar menafii siyasiyesinden de 
fedakârlık ederek bizim mukaddesatımıza hür
met ettiler ve ebediyen hürmet edeceklerdir. 
Ve bu millet ebediyen bize bu suretle zahir 
olacaktır. Mukaddesatın en büyüğü, ferdin hu
kukuna hürmettir. 

Efendiler, Raisi ar ferde hak bahşetmek, yük
sek sınıfların tahakkümünden, esaretinden hal
kı kurtarmak istiyorlar. Bizim mukaddes tanı
dığımız dinimiz de bunu emreder. Binaenaleyh, 
bizim esir olmaktan kurtulmaklığımız için bize 
zahir oluyorlar.. Onlar bize böyle hürmetkar 
oldukça fikren ve mizacen tevem olan Türkler
de ebediyen onlarla yaşayacak ve onlar da bü
tün zulümlerden halâs olacaktır. (Alkışlar) 

SALİH E l (Erzurum) — Alkışlarla selâmı
nı karşıladığımız Aralof Yoldaşa bizler kemali 
samimiyetle şükranlarımızı arz ediyoruz. Hü
seyin Avni Bey biraderimiz meselenin her cihe
tini söylemiştir. Bendeniz de Rus milleti hak
kında iki söz söylemek isterim ki, üç yüz sene
den beri birbirimizin ceddini, babasını, cibilli
yetini mertçe boğazladığımız, gırtlakladığımız 
halde Rus milleti namusludur. Nezih ve mert 
bir millettir. Çünkü mükerreren memleketle
rimizi işgal ettikleri vakit ırza, dine sureti ka
fiyede tecavüzde bulunmamışlardır. Ruslarla 
biz çok seneler harb ettik, fakat mertçe har-
bettik. Garp komşuları gibi hiyle ve desayis ile 
onun, bunun emvaline, ırzına, namusuna teca
vüz ve yağma etmek gibi Ruslar bir maksat ta-
kibetmemişlerdir. Bundan dolayı Çar Hüküme
tinin ilgasiyle hatime çekilen o husumet bir 
meveddete inkılâbetmiştir ve bu meveddetimiz 
ve samimiyetimiz komşu olmak dolay isiyle ile
lebet payidar olacaktır. Meclis namına ve Mec
lisin Heyeti Umumiyesine yazılan şu kâğıt do-
layısiyle, Aralof cenaplarına biz de samimiyet
le ve kemali hürmetle selâmımızı ve şükranımızı 
arz ederiz. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Ar
kadaşlar, yeni Rus Sefirinin milletimiz ve Bü
yük Millet Meclisimiz hakkında söylediği dos- I 
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tane sözleri hep beraber dinledik. Benden ev
vel söz almış olan Erzurum Mebusu Muhteremi 
Hüseyin Avni Beyin sözleri ekseriyetimizin (hiç 
olmazsa kanaatini izhar etmiştir. Hakikaten 
Rus milleti ile Türk milleti arasında gayet ha
kiki müşabehetler vardır. Rus milleti derin bir 
surette hak ve adalete inanmış olan bir millet
tir. Rus milleti asırlar arasında zulüm görmüş
tür. Bizim halkımızın asırlar arasında zulüm 
gördüğü gibi, Rusya da en eski devirlerden baş
layarak en son zamanlara gelinceye kadar kuv
vetli asil zadegan sınıfı memleketi âdeta bir nevi 
çiftlik aleti makamında kullanmış ve bütün ta-
bakatını kendi nef'i için mütemadi soymaktan 
çekinmemiştir. Biz bugün halka doğru bir ha
reket yapmak iddiasında bulunuyoruz. Fakat 
zanediyorum ki, samimî bir surette düşüncele
rimizi söylemek istediğimiz vakit itiraf etmek 
lâzım gelir ki, halka, aidolaıı muhabbetimiz çok 
derin olmakla beraber, halkı sevmekle bera
ber onların nef'ine yaptıklarımızı tetkik edecek 
olursak zannediyorum, pek müspet bir şey söy-
liyemeyiz. O halde Rus milletiyle kendi mille
timiz arasında en büyük emel noktai nazarın-
dajı bir muvafakat vardır. Rus milleti zulme 
karşı isyan etmiştir. Türk milleti, mensuboldu-
ğumuz millet asırlarca ezildikten sonra kendi 
hakkını aramaya başlamıştır. Fakat daha yo
lunu bulamamıştır. Halk için yapmak istediği
miz şeyler kalbimizin içinde, fikrimizin içinde 
rüşeym halindedir. Ve biz onun için henüz 
müspet hiçbir şey yapmadık. Bu noktai nazar
dan Rus milletinin yaptıkları bizim için şayanı 
dikkattir. Fakat aramızda birçok müşabehet 
noktaları mevcudolmakla beraber kaydedelim 
ki, ayrılık noktaları da vardır. 

Efendi]eı-, biz Rus milletinin harekâtını tet
kik edeceğiz. Rus ihtilâlinin mevaidi bizim için 
ayrı ayrı şayanı tetkik ve kayıttır. Hiçbir ih
tilâl mevaidinin kâffesiııi tutamamıştır. Hiçbir 
ihtilâl başladığı noktada kalamamıştır. Her ih
tilâl açlıktan doğan ihtilâl değil, efrada karşı 
tuğyandan değil, fakat fikirlerden doğan ih
tilâl, asırların hitiyacatından mütevellit ihtilâl 
bir kazanç temin etmiştir. Bu itibarla Fransa 
ihtilâli Kebiri asırlardan beri inkişafında devam 
ediyor ve bu devam yeni bir Avrupa vücuda 
getirdi. Şark milletleri araşma girdi. Şark 
milletlerinin üzerine tagallübetmiş olan muaz
zam kuvvetleri sarsılmaz ve kökünden yıkılmaz 
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zannedilen kuvvetleri kökünden yıkmaya baş- I 
ladı. Rus İhtilâli de aynı şeyi yapacaktır. Rus 
İhtilâli Fransa ihtilâline nazaran çok daha 
samimidir. Çünkü tefevvuku fikriye malik 
olan bir milletin kalbinden doğmuştur. Rus j 
edebiyatını tetkik ediniz. Göreceksiniz ki, Rus 
edebiyatında şahikalar vücuda getirmiş olan 
büyük muharrirler bütün beşeriyete bir id
diada bulunmuşlardır. Rus milleti dünyaya ye
ni bir söz söyleyecek demişlerdir, iş te; Rus 
ihtilâli o yeni sözdür. 

Arkadaşlar : Rus milletinin mazlum taba-
katmdan tuğyan ederek çıkmış olan bir tek 
söz vardır. O diyor ki ; beşeriyet sen mazlum
sun, sen hakkını arayacaksın, sen mütegallip 
sınıfların zincirlerini kıracaksın, sen şafaklara 
doğru yürüyeceksin ve haklarını i-stirdade-
deceksin. Biz de Rus milleti ile beraber bu 
yoldayız. Mazlum milletlerle beraber yürüye
ceğiz. 

Arkadaşlar; yine Rus milletinin dehasını 
temsil eden muharrirlerden birinin üç keli
mesini söylemek suretiyle sözüme nihayet 
•vereceğim. Bu muharrir diyor ki : Bugünkü 
medeniyeti göz önüne getirecek olursak ne 
görürüz? Müdepdep mutantan nurlara batmış, 
altınlar içinde yüzen saraylar vardır. Fakat 
sarayların arkasında hastaneler var. Mariz bir 
beşeriyetin doğurduğu hastaneler var. Tiyatro
lar var. ipeklere sarılmış kadınlar oturuyor. 
Mücevherat içerisinde tuvalet edilmiş saçlar 
gözüküyor. Erkekler kadınların yanında zevk 
ve sefa hayatına dalmış, bu tiyatroların arka
sında kışlalar var. Orada şunun bunun men
faati için muharebeye sürüklenen zavallı ne
siller ile dolmuş olan askerler vardır. Zevk 
ve sefa yerleri var, ondan sonra güneşin al
tında pişmiş ve elleri nasırlaşmış ve alın te
ri döke, döke nihayet bir kara ekmek kaza
nan mazlum bir beşeriyet var; bugün
kü beşeriyet ve medeniyet sahtedir. Di
yor. Hakiki medeniyet akalliyetleri mesude-
den medeniyet değildir. Ekseriyeti mesude-
den medeniyettir; bu itibarla bunları göz önüne 
(getirelim. Acaba bu akalliyetin bütün bu 
mazlum kütleler üzerinde saltantmdan başka 
bir şey görüyor muyuz? O halde biz de aynı 
hakikati itiraf edeceğiz. Biz de bütün dünyaya 
karşı diyeceğiz ki ; burada mazlumlar hakla-
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rını alacak, refaha vâsıl olacak, başaklarının. 
nef'i için çalışmıyacak vâsi kütleler vardır. 
Demek ki, emelimiz maksadı intihaisi noktai 
nazarından, Rus milletinin emeli ile beraber
dir. 

Biz Rus milletinin mümessili olan Aralofıı, 
memleketimizde bir devletin hasis menafimi mü
dafaaya gelmiş, haklarımızı koparmak istiyen, 
düşüncesi ve sözleri daima Türk Milletinin elin
den hakkını almak fikrini takibeden bir adam 
olarak telâkki etmiyoruz. Rus Milletinin mü
messili bugün bir fikrin mümessilidir. Biz, ka
fası olan, muhakemesi olan, hayır ve şerri bir
birinden ayrı makta olan bir milletiz. Evet; Rus 
hareketi inkilâbiyesi bir şey takibediyor. Onun 
sevabını görüyoruz. Hatalarını görüyoruz. Ha
talarının bir kısmından kendileri rüeu etmeye 
başlamışlardır. O muhik, o büyük ihtilâl yalnız 
bizim için değil, bütün cihan için dersler ihtiva 
ediyor. Biz istifade edeceğiz. Bir fikir mümes
sili olan Rus Sefirini dost ve samimî bir kalble 
karşılıyor ve bize karşı söylediği hayırhah söz
lerden dolayı teşekkürlerimizi tekrar ediyorum. 
(Alkışlar) 

DOKTOR FİKRET B. (Kozan) — Münasip 
bir suretle kendisine bir teşekkürname yazılsın. 

REİS — Efendim, münasip bir şey yazıl
ması için Salâhaddin Beyefendi ile bir arkada
şımızın teklifi var. Teşekkür yazılmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

6. — Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine 10 
milyon lira tahsisat ilâvesine dair kanun lâyiha
sının bir an evvel müzakere edilmesi hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Efendim; on milyon küsur liralık 
tahsisat kanunu hakkında Müdafaai Milliye 
Vekâletinin tezkeresi vardır. Mııvazenei Maliye 
Encümeninde derdesti müzakere olan kanunun 
bir an evvel buraya gönderilmesini rica ederiz. 

3. — TEKLİFLER 

i. — Lâzistan Mebusu Esadr Beyin, Bâzı nahi
yelerde tapu daireleri ihdası hakkında kanun tek
lifi (2/457) 

REİS — Lâzistan Mebusu Esad Beyefendi
nin, Bâzı nahiyelerde tapu dairesi ihdasına dair 
bir lâyihai kanuniyesi var. Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 
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2. — İsparta Mebusu Cemal Paşanın, Nizam- \ 

namei Dahilînin üç maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifi (2/457 mükerrer) 

REÎS — İsparta Mebusu Cemal Paşa Haz
retlerinin, Nizamnamei Dahilînin birkaç; madde
sinin tadili hakkında bir teklifi vardır. Onu da 
Kanunu Esasi ve Nizamnamei Dahilî Encümeni
ne havale ediyoruz. 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Ergani Mebusu Emin Beye tam tahsi
satla üç ay mezuniyet ı^erilmesine dair Divanı 
Riyaset kararı 

REÎS — Mezuniyetler hakkında Divanı Ri
yaset kararı var. 

Heyeti Umumiyeye 
Kalb hastalığından muztaribolduğu cihetle 

beş ay müddetle ve tahsisatı verilmek şartiyle 
mezun addine dair Ergani Mebusu Emin Bey 
tarafından muta ve sureti musaddakaları mer
but takrir ile melfüfü tabip raporu Divanı Ri
yasetin 16 Şubat 1338 tarihli ve 23 ncü içtima-
mda tezekkür olunmuş ve mumaileyhin merbut 
rapor mucibince üç malı müddetle ve tam tah
sisatla mezun addi ekseriyetle tensibedilmiş ol
makla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tak
dirine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Birinci Reis vekili 

Musa Kâzim 

REİS — Efendim, Ergani Mebusu Emin Be
yin tam tahsisat almak şartiyle üç ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

(Aksini reye koyunuz efendim, sesleri), (Ta
yini esami ile reye koyunuz, sesleri) 

CEMİL B. (Kütahya) — Kabul edenler aya
ğa kalksın. Nasıl olur, efendim? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, tahsisat meselesi bir kanunla mukayyettir. 
Yani mezunen giden arkadaşlarımıza usulen yüz 
lira vereceğiz. Bunun fevkine çıkıldı mı tâyini 
esami ile olur. Bu reyi işari ile olmaz. Bu yeni 
masarifi ihtiva eder. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Em-
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şali vardır, efendim. Faik Bey ve saire var ki, 
su suretle olmuştur. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Geçen gün Nafiz 
Beye de verdiniz. Bugün niçin vermiyorsunuz f 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Ekseriyet 
yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Esasen 
tahsisat bütçede kabul edilmiştir. Binaenaleyh, 
yeni masraf mevzuubahis değildir. Burada yal
nız nısıf tahsisat verilmeli, nısıf verilecek iken 
o da tam verilmiş oluyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reyi işaride ayak
ta bulunan arkadaşlar görüyorki ekseriyet yok
tu. Tekrar bunu tâyini esami ile reye koymak 
doğru değildir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahip) — Yoklama 
yapınız Reis Bey: Mecliste ekseriyet yoktur, ıs
rar ediyorum, yapınız. Nisabı müzakere yoktur, 
reye konamaz. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Tâyini esami meseleyi 
halleder. 

REİS — Tâyini esami için bir takrir yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim ekseriyet yoksa ayağa kalkılmalıdır. O su
retle belli olur ondan sonra tâyini esamiye mü
racaat ediniz. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bunda gü
rültüye ne lüzum var? Ekseriyet varsa tâyini 
esami ile meydana çıkar. Bunda olmasın demek 
nedir? Arkadaşımız Nafiz Beyde kalb hastalığı 
varmış, Hakkı Behiç Beyde hasta imiş. O d a bu 
suretle tam tahsisat almıştır. Gürültü niçin olu
yor? Tâyini esami ile olmasın demek; reyi işari 
ile yanlış muamele çıkıyor demektir. Bu suretle 
bir zaıf hâsıl oluyor. Rica ederim. Arkadaşımız 
hasta ise Meclis ona karşı da fedakârlığını ya
par. 

REİS — Efendim, tâyini esami ile reye ko
yuyorum. 

FEVZİ Ef. (Malatya) — Öyle ise Nafiz Be
yin de mezuniyetini tâyini esami ile reye koyu
nuz. 

REİS — Tahsisatsız mezuniyetler var. Onla-
ı*ı reyinize arz ediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey tâyini esa
mi teklifini yapanlar kimlerdir? Okuyunuz, 
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Makamı Riyasete 

Emin Beyin mezuniyeti hakkındaki Divanı 
Riyaset kararının tâyini esami ile reye vaz'mı 
teklif eyleriz. 

Karesi Siird İsparta 
Abdülgafur • Salih Mehmed Nadir 

Kütahya Karesi Kütahya 
Cemil İbrahim Seyfi 

İzmit 
Hamdi Namık 

2. — Bâzı mebuslara mezuniyet verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Diyab Ağa (Dersim) in bilâtahsi-
sat 13 Kânunevvel sene 1337 tarihinden itibaren 
üç ay mezuniyetinin temdidini kabul edenler el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

Hacı Mehmed Bey (Bayezid) in dört ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Haydar B. (Kütahya) ivin hastalığına bina
en iki ay mezuniyetini kabul edenler, lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Muvazenei Maliye Encümeninin, Tekâlifi 
milliye için tasfiye komisyonları teşkili hakkında 
kanun teklifi (2/456) 

REİS — Efendim, tekâlifi milliye takip ve 
tasfiye heyeti teşkiline dair Muvazenei Maliye 
Encümeninin bir teklifi var. Onu okuyacağız. 

Muvazenei Maliye Encümenine teklif edilen 
lâyihai kanuniye 

Tekâlifi Milliye Takip ve Tasfiye Heyeti teş
kiline ve bu heyetin vazaif ve salâhiyetine dair 

1. — Tekâlifi Milliye Takip ve Tasfiye Heyeti 
namiyle Meclisi Âliden müntahap beş zat tekâlifi 
milliye işlerine memur edilmiştir. 

2. — Heyet, tekâlifi milliye suretiyle alınmış 
olan bilcümle emvalin hesabını tetkik ile vesaika 
raptını temin ve cetvellerini celp ve cemi ve tev
hit ile miktarını barapor Meclise arz edecektir. 
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3. — Heyet bu işe mütaallik kâffei muame

lâtta millî ve mülki ve askerî alâkadar bütün 
makanıat ve devair nezdinde bizzat ve bilvasıta 
icrayı tetkikat ve teftişata ve ledeliktiza terahi 
ve suiistimalâtı görülenler hakkında istiklâl mah
kemeleri misillû cürmüıı derecesine göre tatbiki 
mücazata salâhiyettardır. •- • 

4 . — Merkez ve mülhakatta tekâlifi milliye 
ınııanıelâtiyle meşgul mülki ve askerî bilcümle 
memurinden lüzumu kadarını heyet kendi eni
rinde istihdam edebilir. 

5. — Heyet, Azayı Meclisten her hangi bir su
retle mülhakatta bulunajn zevatı bulunduğu ma
halde icrayi tetkikat ve takibat için teşrikimesa-
iye davet edebilir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, bu 
biı- lâyihai kanuniye tarzında Meclise gelmiştir. 
Bendenizce bu mesele hakkında bir lâyihai ka
nuniye tanzimine lüzum yoktur. Bu Meclis 
tarafından bir anket tarzında yapılacak bir mese
ledir. .Evvelce devair hakkında idari bir ka-
rarlaı bu anket meselesini yaptık. Tatbik ettik. 
Takibatı teşriiye meselesi Meclis karariyle teey-
yüdetmişti. Sonra Koçgiri'ye bir heyet, gönde
rildi. Biı heyete, salâhiyeti icraiye, hattâ kısmen 
salâhiyeti kazaiye de verildiği halde bir kanun 
tanzimine hacet görülmedi. Böyle her dairenin, 
!her meselenin teftiş ve taJhkifeı için 'kanun tan
zim edecek olursak o vakit kanunların bir kıy
meti kalmaz. O naide bunu bir kanun lâyihası 
diye değil, bir kararı idam müsveddesi olarak, 
tetkik edelim. Bu tarzda Meclisten çıksın, git
sin. 

REİS — Demıindeıı Emin Beyin mezuniyeti 
hakkındaki Divanı Riyaset Kararını tâyini esa
mi ile reye koymuştuk. Aranın tasnifinde nısalbı 
ekseriyet olmadığı anlaşıldı. Binaenaleyih 'mü
zakereye devam edemiyeceğiz. öğleden sonra 
içtima edilmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 12 



Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 1,5 sonra 

REİS — Birinci Rsisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTlP : Ziya Hurşid Bey (Lââstan) 

REİS — Efendim, celse küşadedildi. (Ekse
riyet yok Ha daları) (Yoklama yapılsın «adaları) 

2. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 se
nesi bütçesini tetkika memur heyetin mazbatası 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Encüme
ninden münteJhap ve Müdafaai Millîye bütçesini 
tanzime memur arkadaşlarımız tetıkikatlarını ik
mal etmişler, bir rapor veriyorlar. Okunacak: 

Riyaseti Oelileye 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 senesi 

bütçesinin tetkik ve tanzimine Heyeti Umumiye 
'karariyle memur olan 'komisyon ikmali vazife 
eylemiş ve bütçe ile İm bapta tanzim edilen ra
por ve altı kıta kanun teklifleri rapten takdim 
kılınmıştır. [1] 

Mezkûr <kavaniıı lâyihalarının senei maliye 
bidayetinden evvel tetkikatı ikmal edilirse me
riyeti takdimde şehrî lâalkal bir buçuk milyon 
lira tasarrufu hakiki temin edileceğinden, ica
bının müs+acelen ifası mâruzdur. 

30/2/1338 
Müdafaai Miljiye Encümenin
den Müdafaai Milliye Vekâleti 

bütçesini tanzime memur Ko
misyon namıma Sivas Mebusu 

Vâsıf 

[1] Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 sene
si bütçesini tetkika memur heyetin raporda zik
rettiği kanun teklifleri şunlar : 

\4) Makam maaşı- ve makam müteferrikası 
hakkında kas un teklifi (2/462) 

[5] 1338 senesinde millî orduya alınacak 
ümera ve zabit an hakkında kanun teklifi 
(2/463) 

[6] Tayyarecilere venlecelc müteferrika tah
sisatı hakkında kanun teklifi (2/264) 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu raporun burada okunmasına lüzum ne? Son
ra şurasını da arz etmeJk istenim ki, Ibu encümen 
kadroyu tanzim için Büyük Millet Meclisinden 
memur edilmemiştir'. TaleJbe binaen Başkuman
danlık yapıyormuş. Meclisten istişare etmek üze
re âza istemişl'er. Meclis göndermiş, olsaydı hak
ları vardı. 

REİS —- Efendim, bu 'heyet, İcra Ve'killeri 
Riyasetinden vııkubulan talep üzerine Müdafaai 
Millîye Encümeninden intih'aîbedilmiştir. Rapor 
Marttan itibaren 'tatbik edildiği takdirde şehrî 
1,5 milyon lira tasarruf temin eder diyorlar. 
Encümenin kanun teklifini müzakere etmek üzere 
Muvazenei Maliye Encümenine gönderelim. 
Müstacelen tetkik ettikten sonra bize iade et
sinler. (Doğru sadaları) 

Müstaceldi müzakeresini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul. edilmiştir. 

3. — Sabık Maarif Vekili Hamdullah Subhi 
Bey hakkında Tahkik Encümeninin mazbatası 

REÎS — Efendim, Maarif VeMli sabı'kı Ham
dullah Sulbhi Bey hakkında bir encümen t etki -
ikat yapıyordu. Tetkika ti ikmal etmişler. Maz
batalarını okuyacağız. 

T. P>. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Riyaseti Oelilelerrain 18.1.1338 tarihli 

1651/2856 numaralı tezkereleriyle Maarif Ve
kâletinde vukua getirilen yolsuz muamelâtın 
tahkikine âtide vaziülimza bizlerin memur edil
diğimiz tebliğ buyurulduğundan bu baptaki şi-
kâyat ve ihbarat esas itibar edilerek tahkikata 
mübaşeret olundu. Gerek rüfekayı muhtereme 

[7] Tahsisatı fevkalâde Kamun una zeyil ka
nun teklifi (2/465) 

[8] Askerî tr.rfie aât kamın teklifi (2/466) 
[9] Seferberlik ve cephe zammı maaş kanun 

teklifi (2/267) 
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tarafından vukubulan şikâyat ve gerekse hari
cen vâki olan ihbarat merci yolsuzlukların: 

1. Memurinin sebepsiz azil ve kıdem ve eh
liyet aranmaksızın, tâyin ve kıırbiyet ve mü
nasebeti mevkiiye gözetilmeksizin, tebdil ve tah
vil ve bu vesileleriyle fuzuli birçok harcırahlar 
verilerek Hazinenin mutazarrır edilmesinden, 

2. Tercüme ve telif hakkı namiyle bir hay
li zevata fahiş ücretler verilmesinden mevaddı 
müştekânın kaııaatbahşolaeak delâil ve vesaiki
ni taharri etmiş olduğundan hulasaten bâlâde 
zikrolunan on madde üzerine hâsıl ettiği kanaa
tini Heyeti Celileye arz eder, 

3. Emri tâyinleri vekâlete ait memurinin 
azil ve nasbına dair olan mukarrerat defterleri 
tetkik olundukta, azledilen memurinin keyfiye
ti azil ve tebdilleri ya vekâleti temsil eden vilâ-
yat ve mutasarrıf inin veya bunlarla Maarif 
müdürlerinin şikâyetlerine veyahut bittahkik 
azil ve tebdillerini iktiza ettirecek kabahatleri
nin evrakı sübutiye ile 'tahkikine, mamafih ve
kâletin emri tâyin ve tavzifte kıdem ve ehliyet 
esaslarını telif edecek tarzda icrayi muamele 
eylediği anlaşılmış ve tebdil ve tahviline zaruret 
hissedilen memurini maarifin ke\rfiyeti tebdil
leri daima kurbiyet ve münasebet gözetilerek ya
pılmıştır. Ancak heyetimiz Heyeti Üelileye kar
şı deruhdei mesuliyet eden vekâletlerin haddi 
mârufu tecavüz etmemek şartiyle memurinin 
azil ve nasıp ve tahvili hususunda salâhiyeti, 

4. İlk Tedrisat Müdürü Edib Beye millî 
elifba nam kitabın telif ücreti olarak; iki yüz 
ve kendisi memur iken hususi mektep küşadı 
için kezalik iki yüz lira verildiğinden ve Kasta
monu'da icrası lâzımgelen bir tahkikatın orada
ki vesaitle ifası mümkün olduğu halde bunun 
bililtizam Edib Beye yaptırılarak, yüz yirmi 
lira harcırah da heder edilmiştir. Muhtassunlelıi 
hilâfında ve gayrimüstahak kimselere ikramiye 
verildiğinden, 

, 5. Ailelerini beraberlerinde götürmedikleri 
halde bâzı memurine aile harcırahi ita olundu
ğundan, 

6. Hars müzesine ait yirmi aded âsarıatîka 
altım zayi olduğu halde vekâlet tarafından bu 
hususa dair bir tahkikat yapılmadığı gibi müze
ye aidolan bütün' eşyanın mebdei vürudundan 
bu ana kadar sebti defter edilmesine katiyen 
ehemmiyet verilmediğinden, 

2 .1338 C : 2 
7. Hars Müdürü sabıkı Hilmi Beyin, berayı 

teftiş Söke'ye izam kılındığı halde netieei tef
tişi natık bir rapor bile vermediğinden ve ora
daki âsarıatîkanın zıyaa uğramasına sebebiyet 
verildiğinden, 

8. Kongrenin mevsimsiz ve lüzumsuz kü-
şadiyle bir faide masraf ihtiyar edildiğinden, 

9. Tâyini mahallerine ait tâli memurların 
merkezden tâyin olunarak mühim miktarda har
cırah sarfına, badi olduğundan, 

10. Dersaadetten birçok memurlar celp ve 
davet etmekten, 

İbaret olduğu görülmüştür. Binaenaleyh, he
yetimiz bunlarla beraber, Hamdullah Subhi 
Beyefendinin işe mübaşeret tarihinden infikakı 
gününe kadar olan bütün icraat ve muamelâtını 
yegân yegân, tetkik ve hakkı takdirî meselesi
nin şayanı dikkat olduğunu kayıt ve işarete lü
zum görmüştür. 

1. Hakkı telif ve tercüme olarak, sekiz zata 
iki bin beş yüz lira kadar ikramiye verilmiş ve 
bunlardan beşinin eseri tamamen alınarak mü
tebaki üçü henüz alınmamıştır. Bu asarın ikti
dar ve ihtisasları şayi zevat tarafından vücude 
getirildiğine nazaran, verilen meblâğın mukabili 
olacağını tahmin etmekteyiz. Hamdullah Subhi 
Beyefendinin zamanı vekâletinde itmamına mu-
vafakiyet elvermiyen ve henüz teslim almamıyaıı 
diğer üç eserin dahi 'katiben ikmal ve teslimi 
tabiîdir-. 

2. İlk Tedrisat Müdürü Edip Beyin telif 
ettiği millî elifba kitabı için iki yüz lira veril
miştir. Eserin zahir hali basit gibi görünüyor, 
ise de etfalin bu elifba ile az zaman zarfında 
kıraat iktidarını hâsıl edeceği ehlivukufun ifa-
datından anlaşılmaktadır. Maarif Vekili hazırı
nın bu elifbadan yirmi bin aded iştira etmesi 
teşebbüsü Dersaadet mekâtibinde bu elifbanın 
kabul edilmesi rivayeti kitabın mahiyeti hak
kında az - çok kanaat husulüne kifayet eder iti
kadındayız. Hususi mektep küşadmda Edip Bey, 
Re 'sen binanın vilâyetçe işgali üzerine, mektebin 
küşadma müyesser olamamıştır. Mamafih bu 

" uğurda da sarf edilen meblâğla vücuda getiri
len malzemenin aynen ve tamamen mevcudoldu-
ğıı görülmüştür. Kastamonu'da Edip Bey ma
rifetiyle yaptırılan tahkikatta bir iltizam şaibe
si halledilememiş, belki icabı halin muktezasma 
tevfikı hareket olunmuştur. Çünkü, Kastamo-
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im maarif idaresiyle heyeti talimiyesi tamamen I 
yekdiğerinin aleyhinde bulunmuş ve maarif 
umurundan mütevellit maarif memurları ara
sında mütehaddis olan munakaşatm tahkik ve 
tesbiti vukuflu ve tecrübeli bir maarif memu
runun vücuduna lüzum hissettirmiştir. 

3. Bütçede mevzu olan ikramiyenin mııh-
tassunlehi hilâfında ve gayrimüstahak kimse
lere verildiğine heyetimiz kaani değildir. Bu ik
ramiyenin, hidemat ve mesaisi şayanı takdir 
görülen muallimine maksur ve münhasır oldu
ğuna dair bir kayıt ve sarahat olmayıp belki 
1336 senesi bütçesinde mevzu bulunan bu tah
sisatın alelıtlak mustahıkkini maarife ita. edile
bileceği anlaşılmıştır. 

4. Ailesini beraber götürmemiş iken götür
müş gibi göstererek aile harcırahı alan tek bir 
memur vardır ki, o da tedrisatı tâliye mümey
yizi Avni Beydir. Heyetimiz Avni B'eyin bihak-
kin bir cürmi krnuni teşkil eden bu sahtekâr
lığını sırf şahsına münhasır bir kabahat olarak 
telâkki ettiğinden hakkında mııktazi muamclei 
kanuniyenin ifasını Maarif Vekâleti Celilesine 
yazmıştır. 

5. Müzeye teslim edilmiş olan yirmi aded 
âsarıantika altunun ziyaa uğradığı Hars Mü
dürü Mübarek Bey tarafından da teyit ve tas
dik olunmakta fakat bu daireye ait bir sandı
ğın henüz Kayseri'de olup bu altunlarm bu 
sandıkda zuhur etmesi tahmin edilmektedir key
fiyete ıttıla peyda eden Hamdullah Suphi Bey 
altunlaran. ziyaı hakkında Hars Müdürü Mübe-
rek Beyden izahat talebetmiş ve eepte taşın
ması mümkün olan bu altunlarm sandığa vaz'-
edilmek suretiyle ziyama sebebiyet verilmesini 
ve gösterilen kayitsızlığı ımıahaze eylemiştir. 
Bununla beraber şayet gelecek sandıklarda da 
bu altunlar zuhur etmezse ehlivukufun takdir 
edeceği bedeli kendisine tazmin ettirileceğini 
Mübarek Beye ihtar etmiş ve mumaileyh tara
fından da bunun kabul edilmiş olduğu anlaşıl
mıştır; mezkûr sandık henüz Kayseri'den gel
memiştir; Hars dairesinin zamanı teşekkülü ga
ileli bir zamana tesadüf etmekle bugüne kadar 
muntazam bir daireye malik olamamıştır. Hele 
Kayseri'ye giden ve tekrar getirilen asar pek 
ziyade örselenmiştir. Bu asarın sandıklar için
deki vaz'ı perişanisi hepimiz tarafından müşa
hede edilmiş ve ne gibi asar mevcudolduğuna 
dair Hars Müdüründen talebedilen mevcut def- I 
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terinin selefinden kendisine verilmediğini ifa
de ederek, bu defteri yeniden tanzime başla
mıştır. Mübarek Beyin vazifesini ifada göster
diği terahi ve lâkaydinin sahihan şayanı tees
süf olduğuna dair Maarif Vekâleti Celilesinin 
nazarı dikkati celbolunmuştur. 

6. Be rayı teftiş Sökeye giden Hars Müdü
rü sabıkı Hilmi Beyin 'orada mevcut dört yüz 
sandık asarın Ankara'ya nakli için bin lira ka
dar bir masrafa ihtiyacolduğuna dair vâki olan 
işarı, Eskişehir'in sukutuna ve Sakarya muha
rebesinin en biaman zamanlarına müsadif ol
makla bu paranın ahzı ve irsali mümkün ola
mamış ve olsa bile hadis olan vaziyet itibariy
le bunların nakli imkânsızlığı karşısında bulu
nulmuştur. Eskişehir'in sukutu, •esasen her me
selede müterakkıbi fırsat bulunan italyanları 
cesaretlendirerek, bu asarı aşırdıkları mahsûs 
bulunmuş ve bilâhara güya âsarıaitkanın bu
lunduğu mahalde kazara bir bomba infilâk ede
rek asarın mahvolduğu zemininde bir efsane 
tertip ve mamafih meselenin mahallince tamik 
ve tahkik edilmesi lüzumuna dair Dâhiliye Ve
kâletine işarı keyfiyet edilmiştir; 

Hilmi Beyin devir ve teftişini natık rapor 
vekâlet dosyasında mevcuttur. 

7 -* 8 - 9 - 10 - kongre meselesine gelince; 
kongre meselesiyle, tâyini mahallerine mevdu 
memurinin merkezden tâyini ve Dersaadetten 
memur celp ve davet edilmesi keyfiyetleri mu
kaddema Heyeti Celilede mevzuu müzakere edi
lerek binnetice vekili mesulüne beyanı itimad-
'edilmesiyle netice pezir olduğuna nazaran, bu 
üe maddenin tetkiki dairei salâhiyetten hariç 
mütalâa edilmiştir. 

Tafsilâtı ânifeye nazaran Maarif Vekâletin
de vukuu dermeyaıı olunan yolsuzluğun neticei 
tetkikatında heyetimizce bir mesuliyet görü
lemediğini natık raporumuz tanzim ve evrakı 
müteferriasiyle Kiyaseti Celileye arz ve tak
dim olunur. 
Heyeti Tahkikiye Reisi 

Kırşehir Mebusu Bayezid 
Yahya Galib Bir noktaya muhalifim 

Şevket 
Ertuğrul Antalya Genç 

Halil İbrahim Ali Vefa Celâl 

. CELÂL NURÎ B: (Gelibolu) — Reis Efendi 
bu rapor Hamdullah Suphi Beyefendinin lehin-
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dedir. Hiçbir itap altında değildir. Binaenaleyh 
mumaileyhin müdafaada bulunmaları Meclisi iş
galden başka bir netice vermez, buna hiç lüzum 
3'oktur. (Doğru, sedaları), (Reye koyunuz, ses
leri. ) 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ar
kadaşlar müsaade buyurun. Tahkikatı emir bu
yurduğunuz vakit bendeniz Meclisi Âlide hazır 
değildim. Canik Mebusu Nafiz Bey o dakikada 
bâzı fikirlerin teylidettiği asabiyetten istifade 
ederek arkadaşlarınızdan biri, Meclis âzasından 
biri hakkında tamamiyle haysiyet şiken bir takrir 
vermiştir ve bunu Meclisi Âliniz o asabiyetin te
siri altında kabul etmiştir. Bugün karşınıza hak
kında itimat reyi mevzuııbahsolan bir vekil sı-
f atiyle gelmiyorum. Doğrudan doğruya sizin gi
bi, bir mebus sıfatiyle geliyorum. Eğer bir arka
daşın haysiyeti ve şerefi sizin şeref ve haysiyeti
niz ise, eğer hakkında vâki olan itirazatta gayri-
muhik sebepler mevcut ise ve onların tamiri bi
zim cümlei vezai fimizden ise, Meclisi Âliden is
tirham ediyorum; sırf hakikat nokta i nazarından 
bendenize küçük bir müddet bahş buyurunuz. 
Bu bapta beyanatım var. Dinleyiniz bunu istir
ham ediyorum. (Buyurun, dini ivelim sesleri.) 

Arkadaşlar! Tik sözüm olmak üzere bunu arz 
edeyim ve sizi yemin ile temin ederim ki: Öm
rümde bir defa kin ve husumet. benim lisanımı 
tahrik etmemiştir. Bütün ömrümde yaptığını 
bir işin muharriki kin ve husumet olmamıştır. 
Doğrudan doğruya hayatta hangi yolda, yürü-
dümse, hangi yola ..teveccüh ettimse saikım muhab
bet ve aşk olmuştur. Bununla beraber, bugüne 
kadar, milletimin ortasında saikı ruhisi muhab
bet olarak, itirazatımı kendilerine1 tevcih edece
ğim kimseler, benim husumetime' mâruz kalmış 
değildir. Fakat göreceksiniz ki; mevzuııbahsolan 
mesailin mühim bir kısmı, yalnız fikri hak ile, 
yalnız Devlet mesalihinin hüsnüsuretle temşiye-
tiyle alâkadar olan şeyler değildir. Meclisi Âli 
meleklerden de müteşekkil değildir. Her insan 
gibi, Meclisi Âli arasında da hissiyat ve infiale 
kapılanlar mevcuttur. Yalnız vekiller mücrim ol
maz ve mebuslar ela lâyuhti değildirler. Onlar da 
insani zaıf gösterebilirler, onlar da vâki olan ya
zılarında, vâki olan itirazlarında bazan bir infiali 
şahsiye kapılabilirler. Bendeniz bir tek maksat 
takibedi.yorum. Sizi temin ederim ve sözlerim de
vam ettikçe göreceksiniz İd, şahsi bir maksat ta-
kibetmiyorum. Tarafınızdan intihabedilen heyetin. 
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netieei tahkikatiyle bendeniz iktifa ederim. Fa
kat hiçbir zaman bu memlekete kusursuz iş yap
tım iddiası aklımdan geçmemiştir. Bâzı memurla
rımın hatası olmuş, o memurların hatalarından 
ben de sizin gibi müteessir oluyorum ve o yapı
lan hataları inkâr etmek için hiçbir vakit karşı
nıza çıkmadım. Hataları söylemek namus borcum
dur. Fakat, hatalar büyütülüyorsa ve eğer olmı-
yan şeyler olmuş gibi iddia ediliyorsa, eğer gizli 
olarak yaptırılmak istenilen şeyler yapılmadıkla
rından dolayı Meclisi Âliyi şahsi ihtiraz arkasın
dan sürüklemek istiyorlarsa bunları söylemek be
nim vazifemdir. Memleket noktai nazarından is
tinatgahını sırf sizde arıyacak vekilleriniz, sırf 
bizim müstakil bir Hükümete malik olmamız nok
tai nazarından, hakikatlarm perdesini sizin gö
zünüzün önünde yavaş yavaş açmaya mecburum. 
İskemle kavgası yapan bir adam vaziyetinde de
ğilim. Bugün vaziyetim hakkı müdafaa eden bir 
vaziyettir. Onun için. arkadaşlarımdan sabır istir
ham ediyorum. Beni dinlemekten dolayı müşteki 
olmasınlar. Biraz sabır buyursunlar. Söylenecek 
hakikatler var, onları arz edeceğim. 

Arkadaşlar! Bendenize birinci itiraz - çok te
essüf ederim. Bu noktaları tahsis ile serd etmeye 
mecburum. - Muhterem arkadaşım Yusuf Ziya 
Beyden gelmiştir. Bendeniz o esnada iddia etmiş 
tim ki, arkadaşımızda gayet kuvvetli bir müba
lâğa kabiliyeti vardır. Bendeniz; «Bitlis'te bir 
Sultani var.» dedim. Kendileri «Oittik, tahkikat 
yaptık, yerinde bulamadık.» dediler. Sultani ha
kikaten yerinde yokmuş. Sultaniyi bil âhara it
mam etmek üzere orada bir iptidai açmışlar. Harb 
içerisinde, istilâlar zamanında bu iptidai kısım
lar kapatılmış ve ben orada muhli bir adam kar
şısında kaldım ve elimdeki kâğıtların malûmatı
na, memurlarımın malûmatına inanmışım. Orada 
bir Sultani mevcudiyeti iddiasına binaen Meclisi 
Âliye, vardır, diye iddiada bulunmuşum. Fakat 
Yusuf Ziya Beyin iddiaları madde, madde olmak 
üzere (on sekiz, - on dokuz) ıı buluyordu. Şimdi 
benim aleyhimde tahkikat için. sizlerden intihab
edilen heyeti tahkikiyenin netieei tahkikatı zan
nederim ki, intihaba saik olanları çok müteessiı' 
ve meyus edecektir. Oünkü tamamiyle onların 
iddialarını cerh eden bir neticeye vâsıl olmuş
tur ve o maddeleri huzuru âlinize arz edece
ğim. Arkadaşlar! Derhatır buyurursunuz ki; 
isminde arkadaşımın tereddüdettiği bir zat İs-

— 64 — 



İ : 162 20. 
tajtıbul'a bir vazife ile gönderilmişti. Fakat ha
kikatte anasını getirmek istiyordu. Bunun için 
tabiî paraca ihtiyacı vardı. Vekil tuttu zaten 
devletin maliyesi cebindedir, dört yüz lira ver
di. Bu zat, Mithat Bey, buraya geldi. Gelmiye-
eek diye çok müteessir idiler. Gelince çok mü
teselli olduklarını tahmin ediyorum. Gitti gel
miyor gitti gelmiyor dediler bu memur Anado 
luya döndü efendim. Fakat annesini getirme
den döndü. Yalnız bize dört bin cilt bedava 
kitap getirdi. 

Bilirsiniz ki bütçemizin kitaplara tahsis edil
miş bir kısmı vardır. Bendenize on bin lira bir 
para vermiştiniz. O parayı milletin, memleke
tin muhtacolduğu kitapları getirmek için kul
lanabilirdim ve Meclisi Âliniz âzasından bir 
fert bana çıkıp diyemezdi ki; «efendi! sen niçin 
bütçende kitap tedariki için bir faslı mahsus 
varken bundan para sarf ettin de kitap getirt
tin?» Üç ay muhabere ettim Heyeti Vükelâ ile 
de temasta iken Anadolu için getirilecek kitap
ların yerini öğrenmiştim. Mithat Bey o kitap
ları getirtmek için gitti. Getirdiği kitapların lis
tesinin bir nüshası nezdimde mevcuttur. Dört 
bin cilt kitap getirdi. Alelade kitap değil, cüzü 
değil hangi bir kütüphanede ve her hangimiz 
için müracaatgâh olabilecek dört bin kitap ge
tirdi ve bedava getirdi. Ondan başka beş leylî 
mektebimiz için elli sandık derunıında alâtı 
hikemiye getirdi. Bunları Almanya'dan geldiği 
gibi matbu tarife nüshaiariyle elli sandık içe
risinde tasnif edilmiş olarak getirmiştir. Meclisi 
Âlinin büyük bir teessürle daima alâkadar oldu
ğu bir şey vardır. Memleket sefalet ve perişani 
içindedir. Mevcut nüfusun bir kısmını daimi 
harb mahvediyor. Bir kısmı, yeni yetişenler de 
hastalık yüzünden, babaları yok, anaları yok, 
yuvaları yok, perişan oluyorlar. Babaları mev-
cudolmadığı tçin, Büyük Millet Meclisi onların 
babasıdır. Onların vasisi ve hamişidir. Mithat 
Bey, Yunanlılar tarafından Bursa Sultanisi iş
gal edildikten sonra sırtlarına bir tekme vuru
larak sefalete, parişanlığa atılmış kırk sekiz 
evlâdınızı İstanbul'dan toplayıp getirdi. Onla
rı Kastamonu Sultanisine yerleştirdik. Bendenb 
kendisine iki yüz lira harcırah vermiştim. 
Yüz elli lira ınasairifi nakliye vermiştim. 
Yeni Vekiliniz Vehbi Beyefendi tuttu, 
tekrar o vesaik üzerinde tetkikta ya
parak, altmıiş lira daha vermek lüzumunu 
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ı gördü ve benim gönderdiğim memura altmış lira 

daha verdi. Benim gönderdiğim memur geldi. 
kitap geldi. Elli sandık alâtı tedrisiye geldi. 
Kırk sekiz evlâdınız kurtarıldı. Bir mektebe ley
lî olarak yerleştirildi. (Teşekkür ederiz sada-
ları) estağfurullah. Birinci"itirazat bu kısma ait
tir. 

İkincisi • Askerden adam kaçırdığımı iddia 
ettiler. Ben eminim ki, Yusuf Ziya Beyefendi 
benimle karşı karşıya gelse, göz göze baksak ve 
düşündüklerini bütün çıplaklığiyle söyleselerdi. 
bana böyle bir şey isnad etmezlerdi. Maalesef 
söylemediği bâzı fikirlerin karşısında, bâzı şey 
lerin tesiri altında kendileri de kaani olmaksı
zın bâzı fikirleri burada söylemeyi münasip gör
düler. Ben evrakı çıkardım. Nezdi âlinizde iddia 

{ ettim ki, askerliğe davet edildi denilen bu zevat, 
askerliğe davetlerinden altı ay evvel bendeniz 
tarafından intihabedilmiş. Ve memur edilmiştir
ler. Mecliste onlar hakkında müzakere cereyan 
etmiştir. Fakat bu gençler çok namuskâr, çok 
çalışkan oldukları ve izzeti nefisleri bulunduğu 
için ve Büyük Millet Meclisinin memuriyetini 
kabul eden adamlarda izzeti nefisten âri olma
dıklarını göstermek için, buna hiçbir lüzum mev-
cudolmadığı halde- «askerden kaçıyorlar, vekil
lerle uyuşuyorlar» bahanesini işitir, işitmez bu 
adamlar tuttular istifalarını vekâlete gönderdi
ler. «Hayır biz askerden kaçmaya tenezzül etme
yiz» diyerek istifa ettiler ve halkın ortasına gir
diler. Fakat bu adamlar kendi şehirleri dâhilin
de yaşadıkları, ahali nezdinde o kadar muhte
rem bir mevkii haizdirler ki, efendiler vazifeden 
ayrılır ayrılmaz şehir, belediye intihabatmı yap
tı, o zevattan birisini yani İhsan Hâmid Beyi 
doğrudan doğruya belediye riyasetine geçirdi. 
Ve diğeri yani Cemil Bey için ki, mebusu muh
terem şikâyet ediyordu, vekâlet burada açıkta 
kalmış bir memuru onun yerine tavzif etmek is
terken ahali memleketin bütün maruf adamları 
dâhil olduğu halde birçok imzalarla müracaat 
ettiler. Tuttular onu tekrar tâyin ettiler. Demek-
ki arkadaşlar, tâyin noktai nazarından şahıslar 
noktai nazarından, intihap noktai nazarından 
bana atfedilecek hiçbir hata yoktur. Halbuki 
mebusu muhterem eski müdür Kâmil Beyi şid
detle iltizam ettiler. Benim için dediler k i ; fena 
intihap yapıyor, mesleki tahribediyor, meslekten 
yetişmiş adamları kapı dışarı atıyor ve meslek-
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ten hariç birtakım adamlar] getirip mesleke it
hal ediyor. 

Heyeti tahkikiyeniz müştereken bendenize 
beyan ettiğini aynen yazı halinde size hikâye 
ettiler. Sordum ki : «Bütün yaptığını intihabat
ta bıı azillerde sizi kalben müteessir edecek bir 
hale tesadüf ettiniz mi?» Bütün âza bana dedi
ler ki; «İntihapta lâzımgelen bütün esasata 
hürmet etmişsin ve biz bu azilleri arasında mu
cibi şikâyet olacak bir şey görmedik ve tâyin 
ettiğiniz adamları kamilen namuslu ve evsafı 
kâfiyeyi haiz gördük; tasdik ederiz.» dediler. 
Bendenize şunu sordular. Dediler ki ; «Karahi-
sarı Şarkiye tâyin ettiğin bir maarif müdürü 
vardır. O nereden gelmiştir?», «Efendim; Da-
rüşşafakadan mezundur. Bir mektebi âli gör
müştür ve yedi, sekiz seneden beri muallimlikte 
bulunmuştur.» dedim. Benden bu izahatı aldık
tan sonra «Bütün mesleki yıkıyor. Canını çıka
rıyor ve istediği adamları kayırıyor ve meslek
ten yetişmişleri atıyor» gibi şikâyetlerin, inti
habı memurin sahasında, artık hükmü kalmadı. 
Halbuki arkadaşlar; itiraz eden mebuslar ne 
yaparlar? itiraz eden mebuslar en kuvvetli de-
lâilini istizah takrirlerine dercederler. Mebusu 
Muhterem Ziya Beyefendi kimi iltizam ediyor
du? Ve ben kimi çıkarmış ve yerine kimi koy
muşum ? 

Kendisi benim için diyordu k i ; «Mesleki bal
talıyor. Hariçten birtakım adamlar getirdi» hal
buki bir suitesadüf eseri olsa gerektir. Kendi
sinin iltizam ettiği zatın ziraat mezunu olduğu 
ve meslekten olmadığı kâfi derecede nazarı dik
katini celbetmemiş ve eğer ben kendilerinin ilti
zam ettiğini yapsaydım, mesleki tahribetmiş 
olurdum. Çünkü, o ziraatten yetişmiş, büsbütün 
ayrı bir meslekten gelmişti. Kendilerinin iste
dikleri olursa hakikaten meslek harabolaeaktı. 
Çünkü, bir çilingiri alacağım, kimya dersine 
koyacağım, bir musikişinası alacağım, hikmet 
dersi vereceğim. Yusuf Ziya Beyefendi istiyor 
ki ; ziraatten gelmiş bir adamı alayım, maarife 
koyayım, orada istihdam edeyim. Demek olu
yor ki, icraatım iddialarının tamamiyle nakız 
bir mahiyettedir. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) - Beis Bey; bu 
mevzu değil. Bu maceraperestliktir. Geçmiş bir 
bahse ne lüzum vardır? (Devam, devam sesleri) 
Bu sözlerin lüzumu yoktur. Şu halde biz de bun
lar için bir şey söyliyelim, 
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HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) — Hiç 

olmazsa ömrümde bir kere Yusuf Ziya Beyefen
diyi memnun etmek isterim. İhtisarı iltizam 
edeceğim. Kendilerine vadediyorum. (Handeler) 
Arkadaşlar, derhatır buyurursunuz, efendim, 

. aramızdan geçen münakaşata dair- bir kelime 
arz edeceğim. Bendeniz kendi telgrafları elimde 
olduğu halde, bundan istifade etmek istemedim. 
Çok kıymetli malûmat vermişlerdi, bana. Ken
dileri gibi ben Millet Meclisinin karşısında mü
cadelesini dişiyle, tırnağiyle yapan bir adam de
ğilim. Ben mücadelesini kalbiyle ve kafasiyle 
yapmak istiyen bir adamım. Yusuf Ziya Bey 
geldiler, dediler ki : Bir tek mektebi iptidaisi 
olınıyan yerlere maarif müdürü gönderiyor. 
Bitlis bu zümredendir. Hocası yok, mektebi yok, 
fakat birçok müdürler geliyor. O sırada Muva-
zenei Maliye Encümeni tuttu. Bâz,ı maarif mü
dürlerini ilga etti ve ilga edilen maarif müdür
lerinden birisi de Bitlis Maarif Müdüriyetiydi. 
Mebusu muhterem ne arzu buyurmuşlardı? 

NBBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hamdul
lah Suphi Beyefendi halen Maarif Vekâletinde 
bulunmuyor, kendisi gibi bir mebusu tenkid et
meye salâhiyeti yoktur ve Nizamname de buna 
müsait değildir. Umumi mütalâatmı söylesin
ler! 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Şahıs mevzuu-
bahsoluyor. Mevzu böyle açılırsa zannedersem 
pek kolay kapanmaz. Bizim tarafımızdan da 
aynı suretle müdafaa yapılır, aynı suretle söz 
söylenir. 

HAMDULLAH SUBIIt B. (Antalya) — Ar 
k adaşım izm şahıslarına karşı kelimeyi itiram-
dan başka bir şey kullanmadım. Madde üzerin
de geçmiş olan muamelâtı kendilerinin verdiği 
evraka istinaden arz ediyoram. (Devam, ses
leri).. Evet, efendiler; Bitlis Maarif Müdüriye
tini tesadüfen Muvazenei Maliye Encümenimiz 
kaldırdı. Bunun üzerine mebusu muhteremden 
bir telgraf aldım : «Kırk seneden beri Bitlis'te 
maarif müdürü varken, neden ilga ediyorsun?» 
Diyordu. Talebeden siz değil miydiniz? Mebu
su Muhterem Bitlis'te maarif, mektep olmadı
ğından bahsediyorlardı. Mademki, yoktu, neden 
istedi? 

Arkadaşlar, bir noktaya daha nazarı dikkati 
âlinizi eelbedeceğim : Abdülgafur Efendi Haz
retleri bütün iddialarında meslekte tahribat 
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yaptığımı iddia etmişlerdi. Netieei tahkikatın 
da gösterdiği veçhile, bendeniz de bu vesile ile 
iddia edeceğim ki. Kâmil Beyin azledilmesi el
zemdi. Çünkü, Ali Kemal Bey tarafından re'sen, 
meslekle hiçbir alâkası olmadığı halde, Maarif 
Müdüriyetine birdenbire getirilmiş bir adamdır. 
Ferid Paşanın Ali Kemal cinsinden intihabet-
tiği adamdır. Onun üzerinde bendenizin biraz 
şüphem olsaydı yeri idi. Biraderi hakkında, 
bizim bugünkü cereyanımıza, bugünkü mü
cadelemize karşı olan vaziyeti hakkında, ara-
larında bir de vekil bulunmak üzere, Diyar-
bekir mebusları arzu ettiğiniz izahatı vere
bilirler. Demek ki, her hangi bir noktai nazar
dan bakarsanız bakınız yaptığım intihap, yap-
tığını azil tamamiyle yerine masruftur. 

Şimdi para meselelerine geliyorum. Bey
ler; telif ve tercümeye ait... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) - . Efendim 
mademki, ismim mavzuubahsoldu, söz iste
rim. Elimde vesaik var söyliyeceğira. 

SALİH Ef (Erzurum) — Hamdullah Suh-
bi. Bey çok istirham ederim rapor bize lâzım-
olan malûmatı vermiştir. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Peki efendim.. Arkadaşlar madde üzerinde 
konuşmak sizi sinirletiyorsa söylemiyeyim 
Umumi ve şahıslara temas etmiyen malûmatı 
verip geçeyim. (Temas etmezseniz hakikat an
laşılmaz sesleri) 

' HÜSEYİN Â V N I B. (Erzurum) — Ar
kadaşlar, müsaade buyurun birtakım isnat 
var. O isnadın mukabili olan şeyler söyleni
yor, bundan eşhas neden müteessir? (Devam 
sesleri) 

YUSUF ZtYA B. (Bitlis) — Efendim ev
velâ vâki olan istizah neticeye rapdedilmiş. 
Bundan tekrar neden bahsolunuyor ? 

HAMDULLAH SUBHt B. (Antalya) — 
Efendimi Meclisi Âlinizden soruyorum, istizah 
yapılmıştır, yapılmıştır, şüphesiz yapılmıştır. 
istizah bir neticeye rapdedilmiştir. (148) rey
den beş müstenkife karşı (75) rey ile ben
denize beyanı itimadedilmişti. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) - - Mademki. 
beyanı itimadedilmişti şimdi bunlara daha ne 
lüzum var! 

HAMDULLAH SUBHt B. (Antalya) — 
Fakat Meclisin hakkında tahkikat yapmaya 
lüzum gördüğü ve tahkikat yaptırdığı bir ada-
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mı nasıl dinlemezsiniz i Bunu Meclisi Âliniz
den soruyorum. (Söyleyiniz, dinleyeceğiz, ses
leri) 

LÜTFİ B. (Malatya) — Dinleyeceğiniz ha
kikati anlayacağız. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) -
Arkadaşlar şahısları rencide eden kısımlardan 
uzaklaşacağım (hayır, olmaz sesleri) 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Şahıslara 
temas etmezseniz hakikat anlaşılmaz. 

HAMDULLAH SUBHt B. (Antalya) — 
Müsaade buyurunuz ben razıyım. Şahısları ren
cide eden kısımlardan uzaklaşacağım. Fikirleri 
söyliyeeeğim. 

Arkadaşlar, kongre için on bin lira bir para 
sarf etti, dendi. Heyeti tahkikiyeniz bunu da 
öğrenmek istedi. Aradılar, taradılar 2 600 lira 
çıkardırlar. 

BlR MEBUS BEY — Ne parası bu? 
HAMDULLAH SUBHt B. (Antalya) — 

Kongrenin içtimai için efendim. 
Ün beş bin lira telif ve tercüme için verdiniz. 

Halbuki biz bu fasıldan yalnız ve yalnız 2 500 
lira sarf etmişiz. Demek ki; verdiğiniz faslı bile 
kullanmamışız. Bendenize sordular: «Daha ucuz 
yapmak mümkün değil mi idi?» Şüphesiz bir ki
taba mukabil beş yüz lira vermek mümkün ol
duğu gibi 400 lira da vermek mümkündür. 300 
lira da, 200 lira da vermek mümkündür. Fakat 
istihdam ettiğimiz adamlar esasen telif ve tercü
me âzası olmak üzere hiçbir para almıyorlar, âli 
dersler veriyorlar, para, vermiyoruz. Makale 
tercüme ettiriyoruz, para vermiyoruz. Memuri-
yeten para almaz, dersten para almaz, gazeteye 
yazar para almaz. Şu halde bir sır gösteriniz ki, 
yemeden bu adamlar yaşamak yolunu bulsunlar. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Biraz samahat 
vardır. (Yoktur sadalan) 

HAMDULLAH SUBHt B, (Antalya) — Ar
kadaşlar ; eğer bütçeler için kabul buyurduğu
nuz fasılan, rafların üzerine koyduğumuz avâ-
ni gibi, seyre mahsus şeyler diye muhafaza ede
ceksek, dursun, kullanmıyalım. Fakat bir fas
lı mahsus kabul etmek suretiyle (kitap telif et
tiriniz) diyorsunuz, 2 500 lira sarf ediyoruz. 
Niçin bu parayı sarf ettiniz, diyorsunuz. O 
halde ben soruyorum; neden bunu verdiniz? 

i Çok defa mebus arkadaşlarımın bu kürsüde; 
I «Milletimiz fakirdir, milletimiz en perişan ve 
i sefil bir dereceye düşmüştür. Üstünde bir şey 
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kalmamıştır. Parası yoktur.» diye teellüm et
tiklerini -gördüm. Nezdinizde iddia edeceğim 
ki ; bana ve benim elimin altına verdiğiniz fev
kalâde mahdudolan bütçeyi ben de fevkalâde 
iktisat ile sarf etmek için son derece tedbirli 
davrandım. .Si/e. bir misal söyliye\"im, bura
daki Düyunu Umumiye binasının arkasında 
Selçukiierden kalmış camii - ki nezdinizde söy
lemekten haya- ederim, mülevvesat ile dolu idi -
kütüphane yapmak istedim. Bendenize bu mak
sat için para vermiştiniz. On bin liram vardı. 
Bu paradan sarf edebilirdim. Fakat Müdal'aai 
Milliyeye gittim ve Umuru Şer'iye Vekâletinize 
gittim, dedim ki; müştereken bu işe çalışalım 
ve mümkün mertebe az para ile bu işi temin ede
lim. Amelei mükellefeyi kullandık. Amelei mü
kellefe taşı getirdi, amelei mükellefe çalıştı. 
Umum Şer'iye Vekâletiniz de bir kısım para 
tahsis etti, ben elimdeki parayı kullanmadım ve 
kütüphaneyi bu suretle yapmaya çalıştım. Fakat 
bildiğiniz kargaşalık üzerine, tahtalar sandık 
yapıldı, taşları aldılar, amelei mükellefeyi al
dılar, kütüphane de nakıs kaldı. Ben o faslı 
kullanabilirdim ve mıuvtap da olmazdım. Vekâ
letin arkasındaki mektebi ikmal için bana bir 
para vermiştiniz. Ben o parayı kullanırdım. 
Nezdinizde müttehem olmazdım. Müdafaad Mil
liye Vekâletine uğradım, rica ettim, bana yar
dım ediniz, elinizin altında birçok amelei mükel
lefe vardır, bu işi parasız yapalım, pai'ayı mu
hafaza edelim, dedim. Fakat aynı sebepler tah
tında o da nakıs kaldı. Yani milletin parasını 
israf etmedim. Mümkün mertebe kıskanç dav
randım. Fakat verilmesi elzem olan yerde as
gari nispette para vermekten de istmkâf ede
medim. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ricat ede
rim, tahkikat memurları raporlarını getirdiler. 
Bizce kanaat hâsıl oldu. Heyeti tahkikiye me-
yanmda bir muhalif var. O zat niçin muhalefet 
etti, nerelere muhalif kaldı? Buralarını çıksın 
izah etsin. Ondan sonra Hamdullah Subhi Bey 
ona cevap versin. Yoksa bunu esasen tahkik et
tiler. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Hamdullah 
Subhi Beyefendi tabiî hakkı müdafaasını istimal 
edeceklerdir. Yalnız muhalif varmış - bir defa 
heyeti tahkikiye - eğer icabederse,, raporunu 
izah eder. Ondan sonra muhalif olan zat esbabı 
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muhalefetini dermeyan eder, en nihayet Ham
dullah Subhi Beyefendi kendisini müdafaa ey
ler. Yoksa, şimdi Hamdullah Subhi Beyefendi 
söyliyeceklcr, sonra muhalif olan zat söyliyecek. 
O vakit Hamdullah Subhi Bey mecburdurlar, 
tekrar söz söylemeye.. Binaenaleyh müzakere 
usul dairesinde cereyan etmelidir. (Bir kere baş
ladı, devam etsinler sesleri) 

REİS — Efendim; kendisine söz verildi. De
vam edecekler. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Müsaade ediyor musunuz? (Söyleyiniz sesleri) 

Efendim; ikinci kısım itirazat, Meclisi • Âli
nin şehit çocuklarının mekteplere tercihim al ılı
ması hakkındaki tamimi ortada mevcut iken, bu
na, riayet edilmediği ve Kayseri Sultanisine mec
cani olarak, Kırşehir mutasarrıfı Fatin .Beyin 
oğlu alınmış olmasından dolayı söylenmiştir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Daha var... 
HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 

Efendim dinliyeeek sizsiniz ve söyliyecek benim. 
Söylerim, söyleme, söylemem. Söyle... Buna: bir 
çare, bir yol bulunuz. (Devam sesleri) efendim 
bu çocuğun mektebe alındığı gün, Meclisi Âlini
zin şehit çocuklarının tercihan leylî mekteplere 
alınması hakkındaki kararının Maarif Vekâle
tine tebliğ edildiği gündü. Bu emrin aynı günde 
Kayseri'ye verilmesine imkân yoktu. Orada bu 
çocuk hocalarının talebi üzerine ve evsafı lâzi-
meyi haiz olması hasebiyle mektebe leylî olarak 
alınmıştı. Ailesi Kırşehir'de idi. Çocuğu Kayse
ri'de' perişan bırakamazdık, bahusus ki, Meclisi 
Âlinin kararı henüz Kayseri'ye tebliğ edilme
mişti. 

Diğer itirazat arasında da tesadüf edilen bir 
nokta var. Tedrisatı İptidaiye Müdürü Umumisi 
Edib Bey elifba yazmış ve bu yazdığı elifbadan 
dolayı kendisine 200 lira mükâfat vermişim... 
Affı âlinizi istirham ederim. Elifba dediğimiz 
zaman bâzılarımızın hatırına gelir ki, hepimiz 
elifba yazarız. Bunun hiçbir kıymeti yoktur. Ni
çin 200 lira ikramiye vermeli? Çok defa evliyai 
etfalin zikrettiği bir söz vardır. Derler ki... «Bi
zim çocuk elifbayı söktü» eski elifbalarımız, üze
rinde iki üç sene durduğumuz elifbalardır. Bi
zim hu rufumuz hurufu nmtasıla olduğu için 
haddizatında 38 harfimiz olduğu görülür. Mat* 
baa adamlarına sorunuz. Bizim elifbamız yüzlerce 
harftir. Mütemadi tebdili şekil eder. Otuz. iki 



î : 162 20 . 
senelik ömrünü tedrisatı iptidaiyeye hasretmiş 
olan bir memurumuz, bugünkü vekiliniz nezdin-
de de muteber olan bir kitap vücuda getiriyor. 
İstanbul Maarif Nezareti umumi bir müsabaka 
yapıyor ve dikkat yine bu kitap üzerinde tevek
kül' ediyor. Yalnız Kuranı Kerimi okumak nok
tasından bâzı nekayisi olduğu için ikinci bir 
elifha ile bunun itmamını düşünüyorlar. Bunun 
üzerine diğer bir elifba, yazılmak üzere kitabın 
tanı intihabını tehir ediyorlaı*. Fakat muvafık 
olarak, buldukları elifba yine bu elifbadır. Otuz 
iki sene bu mesleke vakfı ömür etmiş olan bir 
adama; bu millete en güzel bir elifbayı verdiği 
için, iki yüz lira ikramiye veriyorum. 

Sonra müfettiş olarak Kastamonu'ya gön
dermişim ve para vermişim. Kastamonu mebus
ları bizim aramızdadır. Kastamonu'da Maarif 
Müdürü dâhil olduğu halde, bir teşettütten keş
mekeşten dolayı tahkikat yaptırmaya lüzum gö
rülüyor. 

Giden memura yüz yirmi lira harcırah veri
yorum. Muhterem arkadaşlar; Kastamonu me
buslarına ve o tarikle gidip gelenlere sorunuz, 
yüz yirmi lira bir adama hârcirah verirseniz aca
ba bu para yanında kalır mı ? Yani Kastamonu'
ya gidip geldikten sonra bu adamın cebinde pa
ra kalır mı ? Cebinden biraz daha sarf etmez mi ? 
Bunu bir nimet bir lütuf olarak görmüşlerdir. 
Yüz yirmi lira verilmiş, Kastamonuya müfettiş 
gönderilmiş. 

LÛTPÎ B. (Malatya) — Giderse gelemez, ge
lirse gidemez, bu yüz yirmi lira ile... 

HAMDULLAH SUBHİ B.. (Devamla) — Bü
tün hüsniyetinize rağmen yavaş yavaş sizi sık
maya bağlıyacağını hissediyorum. Madde madde 
bütün itirazat, gözden geçirildikten sonra, belli, 
başlı bir nokta nazarı dikkati celbeder. Oda ik
ramiye diye 1336 senesinde kabul buyurduğunuz 
beş bin lirayı kısmı âzami itibariyle, gelişigü
zel, gayrilâyık olan adamlara tevzi etmiş olnıak-
lığım iddiasıdır. Halbuki bütün o ikramiyeyi 
almış olan muallimlerin ve muallimelerin isimle
ri ve ikramiyenin miktarı elimde, bir liste üze
rinde mevcuttur. Yalnız merkezde dört, beş me
mura ellişer lira ve bir ikisine de yüz lira ikra
miye vermişim. Diğer kısım, encümeni müdiran 
tarafından tereümei halleri üzerinde yapılan tet-
kikatm neticesinde on sene higyneti sebk eden kı
demli ve ehliyetli memurlara verilmiştir. Yalnız 
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dört beş memur merkezde ikramiye almışlardır. 
Çünkü 1336 bütçesi burada müzakere edilirken 
Meclisi Âli âzasından bir tek fert kalkıp yalnız 
muallim ve muallime]ere vereceksin bundan me
murlara hiçbir şey vermiyeceksin, dememişler
dir. Maarif müdürleri de aynı meslekten yetiş
miş idare memurlarıdır. Nafiz Bey o müzakere
ler esnasında demişlerdir ki : «Biz dedik ki, yal
nız muallimlere veriniz.» Nafiz Beyle benim 
aramda geçmiş olan söz Büyük Millet Meclisi
nin kanunu değildir. O, bir arzu dermeyan et
miş, o kadar. 1337 senesi müzakeratmda Muva-
zenei Maliye Encümeni bunu katiyen kaldırmış
tır. Bu seneki bütçede ikramiye yoktur. O ikimi
zin aramızda öyle bir mükâleme geçmiştir. Nafiz 
Bey zannediyor; kendi arzusu ve benimle ko
nuşması, bir kanun tesbit etmeye kifayet eder. 

NAFİZ B. (Canik) — Bir kelime söylememe 
müsaade buyuruyor musunuz? Sual olarak, söyli-
yeceğim, müsaade buyururlarsa... Gazetelerde bir 
ilânınız vardı. Bu tahsisat yalnız muallim ve mu-
aliimelere hasredilmiştir. Binaenaleyh bunun ha
ricinde kimse bizden mükâfat istemesin diye, 
böyle bir ilân var indin;1 

HAMDULLAH SUBHl B. (Devamla) — 
Katiyen böyle bir şey yoktur. Esaslı noktalara 
gelelim. Teferruattan bahse bendeniz de lüzum 
görmem. Teferruata ait bâzı şeyler söyledim. Ya
nımda notlarını vardır, teabeden evrakı almışım, 
tarihleri almışım. Lâzım gelirce söylerim. 

Esasa girelim. Arkadaşlar Hükümetimiz iki 
suretle idare ediliyor. Nazarı dikkatinizi celbedi-
yorıını. Hükümetiniz, bir Büyük Millet Meclisi 
tarafından idare olunuyor, kanunlar burada ya
pılıyor. İtirazlar burada oluyor. Arzular burada 
tesbit ediliyor, fakat bir de Heyeti. Vekile üzeri
ne arka elden ikaı tesir eden mebuslar vardır. 
Arkadaşlar, Meclisi Âliye soruyorum ki; sizin 
namınıza mebusluk sıfatını kullanarak, vekiller 
üzerinde ikaı tesir etmek istiyenler, eğer onlar 
gayrikanuni yola giderlerse hareketlerini tasdik 
buyurur musunuz? (Hayır, sesleri), (devam şa
da! arı), (şiddetli gütüİttiler.) 

TAHSİN B. (Aydın) - - Devam et. Asıl ya
ranın üstüne temas ettin. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — isimlerini 
tasrih etern. 
• NAFİZ B. (Canik) — Ben salâhiyet veriyo

rum. Kendileri benim hakkımda ne biliyorlarsa 



I : 162 20. 
söylemezse vebalim boynuna. Ben salâhiyet ve
riyorum. 

HAMDULLAH SUBHt B. (Devamla) — 
Lütfen dinleyiniz. Asabi olacak bir şey yoktur. 
Cümlemiz için şahsan bir hataya düşmemiz imkâ
nı vardır. Papalık iddiasında değiliz. Lâyuhti 
olamayız. İnsanız, hata yapabiliriz. Mebus oldu
ğumuz halde hata yaparız. Eğer Meclisi Âli bu
nu kabul ederste bir iki söz söyliyeyim. On, on bir 
ay müddet Maarif Vekâletinde bulundum. Mü
temadiyen bâzı arkadaşlarımın arzularını dinle
dim. Bendenize gelirlerdi. Bu arzuların hâsıl et
tiği neticeler itibariyle hâsıl olan tesirleri takib-
etmek mümkün olmuştur, bâzıları hakikaten, ih
mal edilmiş, nazarı dikkati celbetmemiş ve kenar
da kalmış bir memurun bir ehliyetli memurun 
terfiini talbettiler. Tetkikatımm mebusun tale
biyle tamamen muvafık, hemahenk olduğunu gö
rünce derhal infaz ettim. O mebus benim kapım
dan çıkarken benden memnundu. Çünkü kendi 
arzusu yerine gelmişti ve o arzu, kanuni bir arzu 
idi. Ben infaz etmiştim. Bâzı arkadaşlarım bana 
geldiler. Muayyen diğer metalipte bulundular. 
Yapmadım. Esbabını izah ettim. Yapamam de
dim. Bunu infaz etmenin imkânı yoktur, dedim. 
Fakat o arkadaşlar benim içtihadımı, benim nok
ta! nazarımı muhakeme ettikten sonra; «Yapmı-
yacaksın, yapmamalısın evet skin söylediğinizde 
bizim bilmediğimiz bâzı noktalar vardır, binaen
aleyh talebimi ger! alıyorum ve yapmamanızı tas-
vibediyorum.» dediler. Birbirimizden ayrıldığı
mızda ne o bana dargındı, ne de ben ona dargın 
idim. 

Üçüncü şeklini arz ediyorum. Bâzı arkadaş
lar da başka metalipte bulundular. (İsim tasrih 
et, sesleri.) Dedim ki, bu arzunuzu is'af etmenin 
imkânı yoktur. Esbabı şundan ibarettir. Esbabı
nı dinlediler. Fakat tasdik ve tasvibetmediler. De
dim ki, yanılıyorsunuz. Noktai nazarınız doğru 
değildir. Bunun üzerine ayrıldılar ve. ayrıldıkla
rı vakit, vekilin içtihadında serbest olduğunu 
takdir edecek kadar âlicenaplık gösterdiler ve İle
nim için «O; Büyük Millet Meclisinin vekilidir. 
Şahsan benim vekilim değildir. Ben de kendisini 
içtihadında serbest bırakayım.» Denliler. Bu su
retle bu kısım ile de darılmadan ayrıldık. Fakat 
arkadaşlar ekalli kalil olmak üzere bâzı mebuslar 
vardır ki; Büyük Millet Meclisinin hukuku hü-
kümranisi kendi şahıslarında temerküz etmiştir 
zannederler. (Bravo sadaları) Bu arkadaşlara gö-
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ıo vekâletlere geldikleri vakit evvelce haberdar 
olsak kendilerini memnun etmek için, memurları 
iki tarafa dizmeli ve iki geceli durdurmalı ve ta 
yerden selâm vermeli ve otur demeden evvel ka
tiyen oturmamalıdır. Arzuları emirdir, iradei 
seni yedir. Yapmazsanız hesabınız vardır ve ba-
zan bunu odadan çıkmadan evvel söylerler. (Bra
vo sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrnl) — Lüt
fen isimlerini izah etsinler. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mademki, 
müzakere bu vadiye dökülmüştür. İsim tasrihi 
lâzımdır. (Şiddetli, gürültüler.) 

HAMDULLAH SUBHt B. (Devamla) — 
Bir tek misal alacağım. 

HACI AHMET) HAMDİ Ef. (Muş) — En 
evvel istizahı veren benim. Eğer... (Şiddetli gü
rültüler.) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - ' Böyle hakaret 
olmaz, rica ederim. Lâalettayin rast gelene ha
karet ediyor .•(Devam sesleri) 

HAMDULLAH SUBHt B. (Devamla) — 
Bir tek misal alacağım. Yallnız takririn sahibini 
misal olarak alacağım. Nafiz Beyle aramda geç
miş ve Meclisteki arkadaşlarımın da M'Zilarmın 
şahidloTdıığu vakayı arz edeceğim. Bu talkrir 
hangi ru'lı ile yazılımıdır. Bu taikııiıirı içline en 
müzeyyif, en haysiyetşiken sözler 'konmuştur. Si
ze 'bunun seıbebi aslisini göstermiye meeJburum. 
Bunun sebeplerini bilseydi Meclisi A'lii böyüe bir 
karar ittihazına, mecbur 'olmazdı. Ben zaman 
zaman tesadüf eidiyorara. Burada 'bir meSbus di
ğer mebus için ayıp kelimesini [kullanıyor. Bü
tün Meclis heyecan gösteriyor. Sözünü geriye 
al diyorlar. «Tenezzül etmem» sözünü geçen 
gün arkadaşlarümTzdan birisi söyledi'. Bu söz 
üzerine Meclisi Ali hissi haysiyetle feveran etti. 
«Sözünü geriye alaeaiksın» dedi. (Şiddetili gü
rültüler) Arkadaşlar, aranızda oürmü; bir müd
det Vekiliniz olımaıktan ibaret olan birine bir ar
kadaşınız suiistimal, suiidare ve kanunsuzluk 
isnadederse ımüdafaamızı anlatmıyalım ,mıf (De
vam sadaları, gürültüler) 

Dr. ABt'DÎN B. (Lâ'zi»tan) — Bravo.. 
HAMDULLAH SUBHt B. (Devamla) — 

A rkadaşlar, Canik Meibusu Nafiz Bey 'bir gün .be
nini yanıma gelmişti ve demişti ki: Konya Maa-
riC Müdürü .saib^kmı iade^edecdksiniz; esbabını 
arz ettim, aldığım malûmatı arz ettim. 

70 — 
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NAFİZ B. '(Caniık) — Evet, taddilk 'öderim. 
HAMDULLAH SUBHİ B. (Devamla) — 

Ve bu memuru kendim bizzat şahsan işbaşında 
gördüğümü tasrih ettim. Dedim ki ; zayıf bir 
meimur'dıır, kifayetsizidir. Eğer azli muHıdk değil
se, Konya mebusları azlinden dolayı gelirler, 
ibana beyanı teessüf ederler. Bir kelime müsaade 
'buyurunuz, dedim. Verdiğim kararı geri alma
ma imkân yoıktur. Vekili hazırınızın da enliyetini 
hâlâ tasdik etmekte olduğu Hilmi Beyi onun 
yerine gönderdim. Ar'tıik ialde etmenin imkânı 
yolçtur, dedim. Bunun üzerine Nafiz Bey (Sizin 
içdn iyi olmaz) dedi. 

NAFİZ B. (Canik) — Hâşa !... 
HAMDULLAH SUBHİ B. (Devamla) — 

Evet Nafiz Bey 'evet. Sizin için iyi olmaz dedi
niz. Evet Nafiz Bey. Tekrar ikendisine lâzımge-
len bütün malûmatı, izahatı verdim. Nezdinizde 
iddia ediyorum ki; o maarif müdürü şimdi yeri
ne iade ettirilmiştir. Ben çekilir çekilmez aynı 
mebus yeni Ve'kiiinizin başına gitmiş, günlerce 
musallat olmuş ve Hilmi Beyi' dört ay evvel gön-
demiş olduğum halde oradan kaldırmışlardır. 
Bana on defa harcırah meselesini sordunuz. 
Bir defa da memurlar yerinden nasıl ayrılıyor. 
Meselenin arka tarafını tetkik ediniz. Hilmi 
Bey dört ay evvel oraya gönderilmişti, acaba 
bu memurunuz ehliyetsiz bir adanı mı idi? Hil
mi Bey eğer ehliyetsiz adam olsaydı vekili ha
zırınız Adana gibi. büyük bir ihtimam tevcih 
ettiğimiz bir memlekete yollar mıydı? Fakat 
suitıesadüf ve talih Adana'da bir maarif müdü
rü var. Onu ne yapmak lâzım? Oradaki maa
rif müdürünü kaldırmak lâzım. Refet Beyi tut
tular Sultani Müdürlüğüne indirdiler. Ve müş
teki olmasın diye beş yüz kuruş zammı maaş 
verdiler. Acaba arkadaşlar; vekili hazır Refet 
Beyden nâhoşnut mu idi"? Sizi temin ederim ki, 
bu noktalara fartı teessürle temas ediyorum. 
Bugünkü vekiliniz hakkında bir münakaşa geç
mesine ve kendisine itirazat tevcih etmeye asla 
ihtiyaç duymuyorum. Karşınızda bir tek saniye 
için post kavgası yapan bir adam gibi, görün-* 
mekten fevkalâde çekmen bir adamım. Fakat, 
Refet Beyi; vekili hazırınız, Karesi Mebusu 
Basri Beyle beraber; «Bu memleketin en mü-
"beccel ve en kerim evlâdından biridir, taltif 
ediniz.» diye bana tavsiye etmişlerdi. Vekili 
hazırınız onu Maarif Müdiriyetinden, Sultani 
Müdiriyetine indiriyor. Haksızdır. Bunu kendi-
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si de biliyor. Fakat şikâyete meydan vermemek 
için beş yüz kuruş zammı maaş veriyorlar. Bu 
suretle arkadaşlar, nihayet Konya Maarif Mü
dürü sabıkı yerini buluyor. Yalnız bir nokta 
üzerine nazarı dikkatinizi celbedeceğim. En faz
la hassas olduğunuz noktalardan birisine doku
nacağım. Arkadaşlar bendeniz Konya'da bulun
duğum esnada, Konya Maarif Müdürü sabıkı 
Fcrid Bey Darülmuallimat tevzii mükâfatına 
bendenizi davet etti. Sizi temin ederim, ki, ka
dın meselesi hakkında çok muhafazakâr bir ar
kadaşımla benim noktai nazarım arasındaki 
farkı inkâr etmek bir saniye için aklımdan geç
mez. Fakat, Amerika'da, İsviçre'de bir aile ka
dını yüzünü gözünü boyamadan, bir erkek sa-
degisiyl<e sokakta gezerken, hem milletimin ka
dınları, yanaklarını Edirne sabunu gibi boya
sınla r, gözlerine sürme çeksinler, saçaklı birta
kım elbiseler giysinler... Bu vakara muvafık de
ğildir. 

HACİ TEVFİK Ef. (Kângırı) — Kadınları 
kürsüye çıkarmıyalım. (Gürültüler) 

H VMDULLAH SUBHİ B. (Devamla) — 
Evet arkadaşlar. (Gürültüler) 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Bizim ka
dınların elinin yüzünün boyanmasından bahse
diliyor. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Devamla) — Ar
kadaşlar; Konya'da Maarif Müdüriyeti umuru 
müzebzep bir halde idi. Meclisi Âliniz nezdinde 
gayet kıymetli bir mevkii haiz olan arkadaşla
rınızdan biri, çoğunuz nezdinde çok muhterem, 
bir arkadaşınız Konya Mebusu Vehbi Efendi ba
na J}eş maddelik bir kâğıtla gelmişti. Bana (aha 
li nezdinde bu adamın mevkii kalmamıştır. Bu
nu tebdil ediniz) dedi. Bendeniz de onun üzeri
ne kaldırdım. Halbuki bu adam bilhassa Nafiz 
Beyin hocasıdır, diye Nafiz Bey onun iadesini 
istiyor diye, Meclisi Âlinin ortasında kendisine 
karşı muğber olduğu bir adama suikast tertibet-
meye muktedir bir zattır diye vekili hazırınız 
«Nafiz Beyi kırmamak daha iyidir» dedi, onu 
kaldırdı. Oraya gönderdi ve Refet Beye de zam
mı maaş verdi. Nafiz Beyin hocası, Nafiz Beye
fendiyi yetiştirip bu memlekete bahşeden o zat 
da eski yerini buldu. 

Arkadaşlar bendeniz mevat üzerinde dtırmı-
yacağım. Yalnız en son söz olmak üzere Meclisi 
Âlinize bir şey arz etmek isterim : Konya Mebu
su Vehbi Efendi müzakere esnasında (zabıtta 
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gördüm; bendeniz hazır değildim. Bir ecnebi j 
muharriresinc memlekete ait bâzı suallere cevap j 
yermek üzere, Meclisi Âlinizden ayrılmış, git- j 
mistim) iki kelime sarf etmişlerdir. Zabıtname- ı 
ye geçmiş. Bu kelimeleri arzusu hilâfına telâf- j 
i'ıtz etmiş olduğunu, o kelimelerin kendisinde 
muayyen fikirler ifade etmediğini söyledi. Çün- j 
kü o zaman öyle bir feverana kapılmışsınız, 
Mecliste öyle bir asabiyet dalgası uyanmıştır ki, 
Vehbi Efendi benim hakkımda ihanet olsun di- J 
ye yirmi yerine yirmi beş tane maarif müdürü j 
kullanmıştır, diyor. Acaba ingilizlere hafiyelik { 
etmiş olsaydım, o zat hakkımda ihanet kelime
sinden başka ne kullanırdı? Tik teessüre kapıl- j 
dığımız dakikada böyle yapacak olursak, acaba j 
İstanbul Hükümetinin bir zaman buraya saçmış j 
olduğu zehirleri biz burada tekrar etmiş olmıya- j 
cak mıyız? 

Arkadaşlar ben diyorum ki : Anadolu'da j 
millî dâvaya başladığımız günden beri en bü- j 
yük eserimiz, düşmanı înönü'de mağlup etme- j 
miz, Sakarya'da ricata mecbur etmemiz değil- ] 
dir, bizim bir eserimiz vardır. O; en büyük j 
eserdir. Düşmanı inşikaka uğratmıştır. Düşnıa- j 
na kendi arasında parçalanacak bir tesir göster- j 
mistir. O aramızdaki vahdettir. Her şeyi .orta- i 
ya attık. Fakat birbirimizin namusuna sövme- ! 
dik, birbirimizin namusuna ait sözleri kablet- ! 
tahkik söylemedik. Kanun şikenlik var, suiidare j 
var, suiistimal var, gibi sözleri söylemedik. Emin • 
olunuz, eğer bu da olursa, nerede duracağımızı j 
tâyin edemezsiniz. Eğer aramızda, şahsi infialâ- ! 
ta kapılarak, burada birbirimizin namusuna j 
karşı italei lisan vâki olursa nerede dururuz ve j 
nereye kadar sürükleniriz, ve bu memleketin ! 
ortasında nasıl bir zehir saçacak feci bir memba | 
husule getiririz? Bunu tâyin etmek mümkün de- j 
ğildir. İ 

Buradan ayrılırken, arkadaşlardan ricada ] 
bulundum. Her vekiliniz gibi ben de sizin nezdi- i 
nizde mesulüm ve sizin tahtı murakabenizde bir 
vekilim. Heyeti tahkikiye yaptınız ve dikkat ] 
ediyorum ki; ilk heyeti tahkikiyeyi bana karşı 
kullandınız. Halbuki düşünüyorum. Bütçemde 
lâfzi ve itibari 570 bin lira var. Hakikatte kul- i 
lanılan para 300 bin kâğıttan ibarettir. Avrupa'- ; 
nm dördüncü, beşinci derecede bir şehrinin ken- j 
di maarifine sarf ettiği para bundan çok fazla- / 
dır. Bu bütçe içinde bütün bu paraları tetkik ; 
ederseniz memur maaşı görürsünüz ve üçer dör-
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der bin liralık birer kırıntı halinde fasıllar gö
rürsünüz. Bunun etrafında verilen takrirleri, 
beş sene sonra, on sene sonra Büyük Millet Mec
lisinin bu devre ait zabıtlarını okuyanlar bu tak
ririn mahiyetini anlamıyaeaklardır. İstizahlar 
var, askerlik ortaya atılmış, bin itiraz dermeyan 
edilmiş, her şey söylenmiş, istizahın sonunda 
Meclisi Âli 75 reyle - evet çok kuvvetli rey de
ğil - beyanı itimadetmiştir. Bunun üzerinden on 
gün geçiyor. Meclis bir takrir kabul ediyor, için
de öyle şeyler vardırki, ben iddia ediyorum, bu 
takriri kabul etmekle Meclis acaba suiidaresiyle 
kanun şikenliği bulunan bir adama yetmiş beş 
kişi İle beyanı itimadettiğinden dolayı hatalı 
bir mevkie düşmez mi"? Ricamı tekrar ediyo
rum. Ortada müzeyyif muhakkir bir takrir var
dır ve. bu takririn membaı şahsi kavgadır, mü
nakaşanın yegâne mühim olan kısmı Basri Bey
le olandır. Diğerleri tamamiyle paramparça ol
muş mesaildir. Fakat ben Basri Beye dedimmi 
ki; Basri Bey infiali şahsi ile söylüyorsun. Se
nin bütün söylediklerinin membaı şahsi infialât-
tır. Yemin ederim. Bütün milletim arasında ge
çirdiğim hayatta muayyen itikada mâlik olanla
ra dindarane hürmet göstermişimdir. Misal ola
rak söylüyorum. Aranızda Burdur mebusu muh
teremi Mehmed Akif Beyle ben birbirine müte-
üükız görülen bir yolda senelerce çarpıştık. 
Kendileri milliyetperverliğin daima aleyhinde 
enfes şiirler yazmışlardır. 

MEHMED ÂKlF B. (Burdur) — Ben kav
miyet aleyhinde bir adamım, milliyet aleyhinde 
değil!. 

HAMDULLAH SUBHl B. (Antalya) — Evet 
efendim; kavmiyet aleyhinde. 

Evet arkadaşlar, ben hayatta yolumu takib-
ederken fikrime muarız olanlar, iş sahasında ol
sun; fikir sahasında olsun, doğrudan doğruya 
kanaat ve imanla mücehhez zevat olduğunu gör
düm mü muhabbetimi kendilerinden esirgeme
dim ve ben Meclisiniz nazarında pek müfrit mil
liyet perver arkadaşlarımızın üzerime tevcih et
tikleri itirazatı işhad etsem göreceksiniz ki; ne 
yakit bir kanaat ve kıymet görsem velevki aley
hinde on şedid bir surette tecelli etmiş olsun, iti-
razatta bulunmadım ve Basri Beye daima tek
rar ettim. İtirazlarının membaı kanaattir. Bana 
ait itirazatm beni münfail etmez. Yalnız aramız
da bâzı kanaat farkları vardır. Fakat bunun iein 
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bugün değil, yarın değil, mücadele edeceğimiz 
zamanlar gelecektir. Bugün umumi mücadele 
birbirmizle çarpışmıyacağız. Basri Beyle aynı 
yolda yürüyeceğiz. Şimdi birbirmizle çarpışma
mızın zamanı gelmediğini düşünüyorum. Halbu
ki arkadaşlar yalnız Nafiz Bey için söylüyorum. 
Nafiz Bey suiistimal kelimesinin mânasını bilir. 
O, bir Türk'tür. Suiistimal kelimesi bu milletin 
lisanında para çalanlar için kullanılır. Kendisi 
ya ana dilini bilmiyor veyahut arkadaşlarının 
namusuna hürmet etmeyi bilmiyor. Eğer ana 
dilini bilmiyorsa gelsin, söylesin Türkçeyi bil
miyorum desin. Kendisi başkalarının namusuna, 
izzetinefsine hürmet ediyorsa buraya gelsin, ver
diği takrirden dolayı beyanı teessüf etsin. Mec
lisi Âliden bunu talebediyorum. Netieei tahkika
tı öğrenmişlerdir, beni dinlemişlerdir, bu takrir
den mütevellit süi tesiri izale etmek. Büyük Mil
let Meclisinin vazifesidir. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Reis Bey usu
lü müzakere hakkında söz benimdir. 

Efendim söyliyeceğim söz münhasırran usulü 
müzakereye dair olacaktır. Bundan beş on gün 
evvel bir arkadaşımızın evrakı tahkikiyesi hu
zuru seniyenize geldi... (Handeler) şubei aidesi 
o arkadaşımızın beraati zimmetini tasdik etmiş
ti ve o arkadaşımız söz alarak, kürsüye çıkmıştı. 
Bendeniz uzaktan bağırdım ve dedim ki : «Be
raeti zimmeti haiz olan bir arkadaşımızın söz 
söylemeye hakkı yoktur.» 

Çünkü söz söyliyecek kimse; müddeaaleyh va
ziyetinde bulunan bir kimsedir. Binaenaleyh bu 
usulü şimdi iihlâl ettik. Bugün yine bu kürsüyü 
hitabete; tebriei zimmet etmiş olan, bir komis
yon taraifından beraeti halkkmda hükmü katı ve
rilmiş olan Hamdullah Sııbhıi Bey geldi ve tam 
bir buçuk saat lâkırdı söyledi. Tafb'iî sözler ara
sında pek ziyade şayanı istifade sözler vardı. 
Faika't bunların mahalli iradı bu kürsü değil idi. 
Beraeti zimmeti sabit olan bir kimseye mahkeme 
söz vermez. Burada adliyeci arkadaişlarımız var
dır. Onlar bilirler. Berae't-i temin olunduıktan 
sonra bir kirme İstinaf mahkemesine müraca'ai 
ile «Bidayet mahtkemesi be mi tebriye etti» diye
mez. Bizim ineli a mı umurla işftigail edecek zama
nımızda Hamdullah Suıbh/i Bey bu kürsüyü bir 
buçuk saat iş>gal ettiler. Kurşun kalemle hesabet-
tim. Bu müddet zarfında Meclis beş bin lira zi
yan etmiştir. Fazla olarak, Hamdullah Subhi 
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I*" Bey birtakım zevata tariz ettiler. Tariz netice-
i sinde onların hakkı müdafaa ve kelâmı vardır. 
i Bu hakkı cevap, Meclisi birkaç gün işgal edebi

lir. Her bir buçuîk saat beş bin lit-a oiaralk, he-
sabedecek olunsaık birikaç yüz bin lirayı Ibulur. 
Bunun için artik rica ederim, çünkü tefene! 
zimmet etmiştir, Hamdullaih Suibhi 'Bey beriyyüz-

j zimmedir. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi

ler!... 
HÜSEYİN HÜSNÜ B. (BMis)- — Efendimi, 

tah'kiıkata muhalif ıbulunan zevatı dinliyelim. 
Meseleyi uzatmıyaliim. 

I HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu müd-
| det zarfında Celâl Nuri Beyin tarifi gilbİ beş 
| bin lira gitti. Fakat Meclisin şerefi yükseldi. Bu

rada en büyük vazifömiz fraikkı tezahür ettir-
î meJktir. Bendeniz her şeyden evvel, ibu takriri ve

ren zat ile tahkikatı yapan heyete Hamdullaih 
SırbM Beyefendiye teşeMdirü İbir vecübe ıbilirim. 

I Hamdullah Suıbhi Bey irfaniyîe, faziletiyle bu 
î mömle»kete bu millete en büyük hizmet'ler etmiş 
j 'bir kümsedir. Gerek kendisi ve igerefk Heyeti Ce-
j lile bir şüphe taşıyordu. Buyurdukları gübi, hak-
1 üarmda ağır bir tâbir de istimal edilmiştir. Bu-
! gün onun karşısında beraet «ediyorlar. Daha çdk 
\ şeyler vardır ki, inşallah onları da ararız. Her-
i ;kes bümelidir ki; en ufaeıik şeyi 'bile taharri edi-
' yoruz ve emsalini de görmelk istiyorum. (İnşal-
î laih sesleri) Bendeniz bütçesi hiç mesabesinde 
| olan Maarif Vekâleti hakkında bu kadar asafoi-
\ yet, bu 'kadar tekayyut gösterdiğimiz gilbi, elli 
| milyon üzerinde oynıyan vökâlet ibakikmda da 
i bu kadar asabiyet göstermesini Meclisten te-
j menni ederek sözüme hatime çekiyorum. 
j NAFİZ B. (Canik) — Efendim Hamdullah 
; Subhi Beyefendi, bütün kudreti beyanını ve 
j beiâgatini istimal ederek, şu kürsüde kendisi-
j ni tenzih için çalıştı. (Zaten münezzeh, ses-
I leri) müsaade buyurun bendeniz Hamdullah 
I Subhi Beyin, mücrimiyeti hakkında hiçbir 
s şey söylemiyeceğim. O hususta bir kelime söy-
\ lemek salâhiyetini haiz değilim. 
j MAZHAR B. (İstanbul) — Kimin hak-
1 kında söylüyorsun? 
j NAFİZ B. (Devamla) ~~ leabederse se-
| nin hakkında da söylerim... 
| MAZHAR B. (İstanbul) — Benim hak-
! kımda mı, söyliyeceksin? Bir daha söyle işite-

vim. 
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HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — icabedeıse 

senin hakkında da söylerim diyor. (Gürültü
ler) 

NAFİZ B. (Devamla) — istirham ederim 
(gürültüler) (sağdan kim o, sesleri) istirham 
ederim; sükûneti muhafaza edelim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Daha be-
raet yoktur. Daha reye konmamıştır. Hepimiz 
söyliyeceğiz. 

REİS— Hakkı Hami Bey, size söz verme
dim oturun! 

NAFİZ B. (Devamla) — Arkadaşlar, is
tirham ederim, sükûnetinizi muhafaza edin ben
denizi dinleyin. Kalbimde en ufak bir ga
rez hissi yoktur. Fakat Hamdullah Subhi Bey
de bu meselede buraya çıktığı zaman, kin 
ve garezle meşbu olmadığını söyledikleri hal
de, kin ve garezle çıktığını yine sözleri' bu
rada bize ispat etti. Rüfeka tarafından söy
lenen sözler belki elli maddeyi bulur. Suiis
timal var. Diyerek kelimeye dikkat buyurun 
burada suiistimalât zikredilmiştir. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) - -
Katiyen değildir. O yalnız sizin eserinizdir. Na
fiz Bey! 

NAFİZ B. (Devamla) — Burada elli mad
deye karib suiistimalât zikredilmiştir ve Ham
dullah Subhi Beyefendi de cevap vermiştir. 
Fakat netice beş farkla yani (64) ademiitimada 
karşı (70) itimat ile kapanmıştır. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
(75) dir efendim. 

NAFÎZ B. (Devamla) — O gün ekseriyet hâ
sıl olmadığından ikinci reyden evvel istifa 
etmiştir. Çünkü Mecliste ekseriyet kalmamıştı. Ne 
ise o mesele gelmiş, geçmiştir. Sonra Muvazenei 
Maliye Encümeni, Maarife ait bir maddeden do
layı Heyeti Umumiyeye mazbata gönderiyor ve 
diyordu ki, Hamdullah Suphi Bey zamanında 
hilafı kanun fasıldan fasla, maddeden maddeye 
geçmek suretiyle sarfiyat vâki olmuştur. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ka
tiyen. 

NAFİZ B, (Devamla) — O gün zatiâliniz bu
rada) yoktunuz. İşte tanı o zamanda bendeniz 
bir takrir yazmıştım, gerek istizahat zamanında 
zikredilen mesail hakkında, gerek şimdi, yani 
Muvazenei Maliye Encümeni tarafından gönderi
len mazbatadaki nikat üzerinde tahkikat yapıl-
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ması için bir heyet teşkilini teklif etmiştim ve 
Heyeti Oeliieniz bunu kabul etti. Bu teklif hak
kını, mebus olmak sıfatiyle, bu salâhiyeti ken
dimde görüyorum. İşte bugün neticei tahkikat 
gelmiştir. Tahkikata memur olan zevatın söz
lerini ayrı ayrı dinlemek de şayanı istifadedir. 
Dinlemenizi hepinize tavsiy% ederim. (Tavsiyeye 
hacet yok sesleri) mamafih bendeniz bu mesele 
hakkında bir kelime söylemek istemem. 

HAMDULLAH SUBHl B. (Antalya) — Reis 
Beyefendi mebusu muhteremden sormanızı rica 
ederim. Suiistimalden ne kastediyorlar? Bunu 
anlamak isterim. 

NAFİZ B. (Devamla) — Beyefendi, burada 
buyurdular ki; Nafiz Bey garazı şahsisine-binaen 
Heyeti Celilenizi iğfal etmiştir. (Demedi ses
leri) Bu da Heyeti Celilcnize karşı bir hürmet
sizliktir, zannederim. 

BEİS — Rica ederim, Nafiz Bey, itidal ile 
söyleyiniz! 

NAFİZ B. (Devamla) — Söylemeye mecbu
rum. Yalnız şunu arz etmek istiyorum ki; Ham
dullah Suphi Beyin geçmiş muamelâtına ait hiç. 
bir kelime söylemek istemiyorum. Mamafih is
terseniz, arzu ederseniz bir mahkeme teşkil edin 
ben haksız çıkarsam beni, kendisi haksız çıkarsa 
kendisini tecziye edin. Hamdullah Suphi Beye
fendi benim garazkârlığıma! ve bu beslediğim 
garazkârlığa mukabil... 

HAMDULLAH SUBHl B. (Antalya) — De
medim efendim, kullanmadığım, kelimeyi söyle
meyin, (iğfal) kelimesini ben söylemedim, söy
lemediğimi bilen adamlardanım. Diline salıibolan 
bir adamım .Meclise karşı iğfal kelimesini söyle
medim. 

NAFİZ B. (Devamla) — Ne demek istiyor, 
ben anlıyamadım. 

HAMDULLAH SUBHl B. (Antalya) — Ben 
onu söylemem ve Meclise isnadedemem. 

NAFİZ B. (Devamla) — Şu hale nazaran 
Hamdullah Subhi Beyefendinin bana hitabet-
mesinde hiçbir mâna yoktur. Çünkü bu takriri 
kabul eden Heyeti Celilenizdir. Ben bir mebu
sum. Bana niçin hitabetti? Ben salâhiyetimi 
ifa ettim. Mamafih Hamdullah Subhi Beyin 
bana teşekkür etmesi lâzımgelirdi. Çünkü Ham
dullah Subhi Bey burada henüz lekeli idi. Isti-
zahatta birçok sözler söylenmişti ve onlar nazarı 
halkta başka türlü anlaşıldı. Hamdullah Subhi 
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Bey kendileri arzu etmeli ve burada demeli 
idi ki; benim hakkımda bu kadar sözler söylendi. 
Bunu tahkik edinde eğer vâki ise beni tecziye 
edin! Bunu diyeceği yerde dememiş. Bu vazi
feyi ben yaptım, kendisini tebriye ettiriyorum. 
Bana teşekkür etmesi lâzım gelirken, bana tees
süf ve garazkârlık isnadetti. Halbuki henüz ken
disi de kendi işlerinde mütereddittir. 

Efendiler! Hamdullah Subhi Beyefendi Maa
rif Vekâletinde bulunduğu zaman pek büyük 
bir haksızlık yapmıştır. Bunun da esbabı var
dır, arz edeceğim. Konya Maarif Müdürü Ferid 
Bey - ki kendileri de bahis buyurdular - Ferid 
Bey ilmiyle, irfaniyle; ahlâkiyle, zekâsiyle mem
lekette tanınmış bir zattır. Hattâ milliyetper-
verliğiyle, fedakâr ligiyle, kahraman ligiyle, maa-
rifpervcrliğiyle memlekette tanınmış bir şahsi
yettir. Hamdullah Subhi Bey, bâzı esbabdan 
dolayı; bu zatı Konya Maarif Müdüriyetinden 
tekaüde sevk ediyor. Ferid Bey, benden döıt, beş 
yaş büyüktür. (Hocanız olsun da nasıl dört, 
beş yaş büyük oluyor? Tuhaf şey sesleri) (han
deler) evet zatiâlileriyle yanyana oturan ho
canız var. Bir sırada hocasiyle yanyana oturan 
birçok mebus arkadaşımız olduğu gibi hattâ 
hocasının hocasiyle yanyana oturan da vardır, 
kıyamet kadar... Bu mesele başkadır. Efendiler 
sizi namusum üzerine temin ediyorum; bana 
hiçbir taraftan işar vâki olmaksızın bu meseleyi 
bağda haber almıştım. O gün de hattâ birkaç 
misafir arkadaşlarım vardı ve misafir arkadaş
larımın yanında, dedim ki, ben bu haksızlığı ta
mir için Hamdullah Subhi Beyden rica ederim. 
Ferdası günü sabahleyin hakikaten, ilk vazifeli, 
bu oldu. Sabahleyin gittim. Bu adam tekaüt 
müddetini ikmal etmemiştir, tyi bilmiyorum, 

çfakat öyle zannederim ki; her halde bunda hak
sızlık olmuştur. Hamdullah Suphi Bey bana 
dedi ki, Ferid Beyin ilim ve irfanını takdir ede
rim. Fakat Muvazenei Maliye Encümeni yirmi 
tane maarif müdürünü açıkta bırakmıştır. Bi
naenaleyh mecbur oldum Ferid Beyi açığa çı
karmaya... 

Bendeniz de dedim ki; Konya'da maarif mü
düriyeti mevcuttur. Muvazenei Maliye bunu 
ilga etmemiştir. Evet! Dedi; gerçi öyledir, fa
kat ben bırakacaklarımı en muktedirlerinden 
seçmeye mecburum. Ben de; bunun ilim ve irfa
nını kendiniz tasdik ettiniz dedim. Hayır dedi. 
Bundan daha muktedirleri vardır. Sonra dedi 
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ki; Muvazenei Maliye Encümeninden on tane 
maarif müdüriyetinin iadesini istedim. Eğer 
kabul ederlerse evvelâ bunu iade ettireceğim. 
Sonra kendilerine dedim ki; mademki bunun 
ilim ve iktidarını tasdik etmiyorsunuz. Neden 
bunu en evvelâ iade ediyorsunuz! 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — De
min tasdik ettiğimi söylediniz. Şimdi de tasdik 
etmediğimi söylüyorsunuz. Üç dakika evvel söy
lemiş olduğunuz sözleri unutuyorsunuz. 

NAFİZ B. (Devamla) — Kendileri onun 
üzerine bana hakiki cevap vermediler. Sonra 
mektupla haber aldım ki; bu zata Hamdullah. 
Subhi Bey bir tezkere yazıyor ve diyor ki; ma
arifteki hizmetinden, senin ilim ve irfanından, 
senin ahlâkından çok memnunum ve sizi zayi et
tiğimden dolayı çok müteessir ve müteessifim, 
fakat, ne çareki Muvazenei Maliye Encümeni siz
leri çıkardı ve sizi tekaüde sevk ettim diyor. Hal
buki seçmek mecburiyetinde kaldım dediği hal
de, Konya'ya maarif meslekinden hariç birisini 
maarif müdürü gönderiyor. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 
Maarif meslekine hakkiyle mensup ve o sıralar
da maarif müdürü idi. 

NAFÎZ B. (Devamla) — O sırada maarif 
müdürü değil idi. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 
Rica ederim, Adana'da maarif müdürü idi. 

NAFÎZ B. (Devamla) — Eskiden maarif 
müdürü imiş. Fakat meslekini değiştirmiş, bi
naenaleyh kendi beyanatı veçhile, altmış maarif 
müdürü meyanından en iyilerini alıkoymak lâ-
zımgelirken, maarif müdürlerinden bâzılarını 
açığa çıkarıyor. Yerlerine hariçten başkalarını 
getiriyor. Efendiler; Konya'ya gönderdiği ma
arif müdürü Hilmi Beyin katiyen kulağı işit
mez ve Konya'da iken, onun için encümenlere, 
vazifesi olan meclislere gidememiştir. Çünkü 
kulağı duymaz, kulağına böyle yanaşıp bağı
rırsanız o zaman belki biraz işitir. Mamafih ben
deniz o meseleyi karıştırmıyacağım. Asıl mev
zu Ferid Bey meselesidir. Burada şayanı nazar 
ve hissiyatınızı tahrik edecek bir söz söylemiştir. 
Hamdullah Subhi Bey diyor ki ; (Nafiz Bey ba
na dedi ki, bunu kabul etmezsen senin için fena 
olur) demişim. Bu bir kere katiyen hilafı haki
kattir. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 
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Arkadaşlar, Ahmed Mazhar Bey burada, kendi
sini işhadediyorum. (Gürültüler) 

RElS — Rica ederim, sükûnetinizi muhafaza 
ediniz. Size ne oluyor? Bunlar ikisi münakaşa 
ediyor size ne? (Gürültüler) Rica ederim, mü
zakereyi ihlâl etmeyiniz. 

NAFÎZ B. (Devamla) — Yalnız bir mesele 
cereyan etmiştir. Hamdullah Suphi Bey o me-
yanda bunu bana dedi. Mecliste Muvazenei Ma
liye Encümeninden gelen teklif üzerine mese
leyi mevzuubahsedcbilirsiniz. Beni tehdit mi 
ediyorsunuz? Dedi; ben de kendisine, tehdidet-
miyorum, öyle telâkki buyurıüursa. sözümü geri 
alıyorum, dedim. 'Bendeniz ancak, bu kadar söy
ledim. Fakat hatırlarında yanlış kalmış olsa ge
rektir. Sonra - işin garip ciheti şu ki - Ferid 
Beyi; tekaüt müddetini ikmal etmeden Hamdul
lah Subhi Bey tekaüde sevk ediyor. Bu zat mem
leket için lâzımdır. Terki memuriyet etmeden 
ve tekaüt müddetini ikmal etmeden hilafı ka
nım olarak, bunu nasıl tekaüde sevk ediyor'? 
Eğer kanuna hürmetimiz varsa ve bu kanunu 
siyanct vazifemiz ise bu. kanunsuzluğundan do
layı kendisini teorim etmesi lâzımdır. Müddeti 
tekaüdünü doldurmadan böyle hilafı kanun te
kaüde sevk ettiğinden dolayı Hamdullah Subhi 
Beyin doğrudan doğruya kanunun huzuruna 
gitmesi lâzımdır. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Tekaüde sevk değil, açığa çıkardım. 

NAFÎZ B. (Devamla) — Şimdi Heyeti Ce- • 
lileye hakem olarak arz ediyorum. İçerinizde 
Ferid Beyi belki 20 - 30 zat tanır. Ferid Bey; 
milleti, milliyeti, memleketi için İstanbul'da 
uzun zaman hapsanelerde kalmıştır. Bütün şu 
içerimizde bulunan memleketin fedakârani rae-
yanında kalmıştır. En nihayet bir şey yapama
mışlar, Ferid Beyi beraet ettirmiş, göndermiş
lerdir. Ferid Beyin birçok yerlerde birçok hiz
metleri vardır. 

BESİM AT ALAY B. (Kütahya) — Nafiz 
Bey, onu Zeynel Abidin gönderdi, oraya. 

NAFİZ B.( Devamla) — Efendim, müsaade 
'buyurun. (Gürültüler) 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) 
Himaye buyurduğunuz Ferid Bey, Zeynel Abi-
din'in akrabasıdır. 

MUSA KÂZİM EL (Konya) - - Zeynelâbi-
din'in akrabası bir adamdır, fakat namuslu bir 
adamdır. 
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NAFİZ B. (Devamla) — Ferid Beyi, Zcynci-

âbidin hapsettirmişti. 
MUSA KÂZİM Ef. (Konya) — Ferid Bey 

namuslu bir adamdır ve namussuzluğunu ispat 
edecek kimse yoktur. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Rica ederim 
Reis Bey; şunu istirham ederim ki, tanımadık
ları eşhas ile oynamasmlar, tanımadıkları hak
kında söz söylemesinler. Ferid Bey namus cihe-
tiyle, herkesle müsabakaya girişebilir bir adam
dır. İstirham- ederiz, şahsiyattan vaz geçilsin ve 
bu mesele kapansın. 

NAFİZ B. (Devamla) — Kısaca arz edeyim, 
çünkü mazurum ve yoruldum, görüyorsunuz. 
Maarif Vekili cedidi Vehbi Beyefendiye de rica 
ederim'..söylesin. Biz Vehbi Beyefendiye müra
caat ettiğimiz zaman Vehbi Bey; Ferid Bey hak
kında şu sözleri söylemiştir. «Ben Maarif Vekili 
değil iken; Ferid Beye karşı yapılan suimuame
leden müteessirdim. Çünkü kendisi memlekete 
nafi, milliyetini bilir bir zattır ve kendisiyle 
beraber bulundum, ilim ve irfanını takdir ede
rim. İlk vazifem olarak o hatayı tamir edece
ğim dedi. Kendisine yalnız ben müracaat etme
dim. Konya mebusları da müracaat etmişler. Fe
rid 'Beyi iade ettirmişler ve Hamdullah Subhi 
Beyin, bana karşı olan hissiyatından dolayı ifa 
ettikleri büyük bir hatayı Vehbi Bey tamir et
mişlerdir. Memleket namına kendilerine teşek
kür etmeyi bir vazife addederim. Şunu da şura
da - ukde kalmasın - arz edeyim ki; Zeynelabi-
din Efendi Ferid Beyi Bekir Ağa bölüğünde 18 
ay yatırmıştır; hem de kendi idarei hükümetleri 
zamanında yatırmıştır ve bunu da birçok arka
daşlar bilirler. Binaenaleyh ben vazifemi yaptı
ğımdan dolayı müsterihim. (Gürültüler) 

VEHBÎ B. (Bitlis) — Reis Bey rapora mu
halif olan Şevket Bey de söylesin. 

REİS -— Efendim! Makamı Riyasetin vazi
fesine müdahale etmeyiniz. 

NAFİZ L. (Devamla.) — Efendim suiistimal 
kelimesine gelince; bendeniz, Hamdullah Subhi 
Beyefendi maariften para çaldı demedim ve bu
nu dememde de... Ve böyle bir şey söylerlerse 
kendilerini müdafaa ederim. Fakat efendiler, 
ma.arif idaresinde - şahsında değil - ve Hamdul
lah Subhi Bey zamanında başkaları tarafından 
suiisti'iıalâtı mükerrere vâki olmuştur dedim ve 
bu baptaki takririm de meydandadır, takririm-

. de şahsa ait başka kelime yoktur. Eğer yanlış 
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anladılaısa burayı tasrih buyursunlar. Sonra t 
kendileri herkesin şahsına ne kadar • hürmet 
ederlerse kendileri de o kadar mazharı hürmet 
olurlar. Binaenaleyh kendileri burada söz söy
lerken, namusa hürmet etmiyenler dediler. Den 
namusun, vazifenin kıymetini taktir ederim, 
vazifeyi ifa ettim. Bana hürmet ederlerse ben 
d»e onlara hürmet etmeye mecburum. Yok, et
mezlerse ben d'e etmem. Maruzatım bundan iba
rettir. 

MAARİF VEKİLÎ VEHBÎ B. (Karesi) — 
Efendim... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Memleketin ma
arifi hakkında söyliyeceksen söyle, yoksa şahıs 
üzerinde işimiz yok... 

VEHBÎ B. (Devamla) — Bendeniz de böy
le temenni ederdim, fakat maalesef böyle olma
dı, Efendim, Hamdullah Suphi Bey biraderimiz 
beyanatına teessüıleri neticesi, bâzı mesaili de 
karıştırmasalardı, bendenizin buraya çıkmama 
hacet, kalmryacaktı. Fakat Hamdullah Suphi 
Bey Ferid Beyle Hilmi Beyden bahis buyurdu
lar, Ferid Beyi bendeniz şahsan tanırım ve hiç
bir kimsenin irşadına ve tazyikma da muhtaç 
değildir. O hususta tashihi fikir -etmelerim rica 
ederim. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Aritaüya) — Ri
ca ederim Beyefendiden, o halde imza almayı
nız, yaptığınız tâyinlerden. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Efendim, böyle 
yekdiğerimizi tenkid etnwk ieabederse, bir su
al veya istizah takriri verir vazifelerinizi ya
parsınız. Yoksa bu suretle, pekeok yanlış ve 
çıkılmaz bir yol açarız. Bendeniz o kadar bela
gatı beyanıma güvenemezs'enı. de, fakat siz yan
lış yola gitmiş olursunuz. Ferid Beyi şahsan 
tanırım ve kendileri Konya Mektebi idadisin
den ve Darrulfumundan aliyyülâlâ derecede çık
mış ve bu memlekete hidematıbergüzidesi seb-
!kat etmiş bir .zattır. Hamdullah SüMıi Beyi 'de, 
bu zatı t ekaüdetm elerinden dolayı mazur görü
rüm. Belki noktai nazarlarına göre tekaüdü 
icabeder. ' I 

NAFÎZ B. (Canik) — Evet, noktai nazarla
rına göre doğrudur!... 

VEHBÎ B. (Devamla) — Bendeniz vekâle
te geçer geçmez; zaten evvelden Hamdullah 
Suphi Beyden vâki olan istizahta bende söz al
mıştım ve belki pöyliyeceğim sözler arasında 
birincisi bu haksızlığın sebebini sual olacaktı. | 
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Binaenaleyh bu zatı diğ'er arkadaşlarım ve baş
kaları tarafından vâki olan ikaz suretiyle de
ğil, kendi kanaatim ve vukufum dolayısiyle esa
sen bu meseleyi biliyordum. Bununla beraber 
yalnız Nafiz Bey değil, bütün Konya mebusları 
bu zatın lehinde şahadet etmişlerdir ve arkadaş
larımızın buyurdukları gibi, bu millet uğruna 
hapis de edilmiştir. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 
Konya Mebusu Vehbi Efendi gelip şikâyet et
miştir, o d*a Konya Mebusundan efendim. 

VEHBÎ B .(Devamla) — Olabilir; bazan şi
kâyet olabilir. 

MUSA KÂZrM Ef. (Konya) — Oraya taal
lûk eden kısmını ben söyliyeceğim.. 

MAARİF VEKÎLÎ VEHBÎ B. (Devamla) — 
Bunlar olağan şeylerdir. Konya Maarif Müdürü 
Hilmi Beye gelince, diğer mühim işleri bıraka
rak maalesef şahsiyattan bahsediyoruz, bunun 
oradan kaldırılmasını vali yazmıştır. Yani me
buslardan ziyade vali yazmıştır. Ve hattâ ken
disi de tahvilini talebetnıiştir. Burada mevcut
tur. Kendi Adana'da Maarif Müdürü iken gör
düğü muameleye ait vesaiki de göndermişti. 
Adana'ya iadesini o adamın orada gördüğü ha
karetten dolayı bendeniz muvafık buldum, öyle 
yaptım ve orada bulunan zatı Hamdullah Sup
hi Beyden ziyade ben tanırım ve kendilerjne 
Refet Beyi biz tavsiye etmişizdir. Ve tabiîdir 
ki, o mağdur olmasın diye maaşına beş yüz ku
ruş zammettim. Diğer bir adamı mağdur etmek
sizin Adana'da açılacak bir sultani mektebine de 
ehemmiyetine binaen öyle bir zatı oraya koyma
yı muvafık gördüm ve -zaten maaşı da bütçede 
üç bin olarak kabul edilmişti. . Binaenaleyh Hil
mi Bey vilâyetin işarı üzerine kaldırılmıştır ve 
Ferid Beyi de hak yerini bulsun için getirilmiş
tir. Başka muamele yoktur. (Kâfi sesleri) (Tah
kik memuru söylesin sesleri) 

REÎS — Maliye Vekili bir eelsei hafiye tek
lif ediyor. (Gürültüler) Rica ederim ben sözü
mü bitireyim, Riyasetin vazifesine müdahale et
meyi kendiniz için bir şeref mi addediyorsunuz? 
Efendim bir teklif vardır. Onu reyinize koyaca
ğım. (Mesele yarıda kalmasın, bitsin sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ya-
rımyamalak bırakmıyalım. Bu meseleyi bitire
lim rica ederim. (Gürültüler, bu işi bitirelim, 
söylesin sesleri) Şevket Bey esbabı muhalefeti
ni söylesin sesleri) 
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REİS — Rica ederim, müsaade buyurun. Söz i 

veriyorum efendim, Şevket Bey heyeti tahkiki-
ye namına söyliyeeekier. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Müstenkifîtir, [kendileri esibabı muhalefeti söy
liyeeekier. 

ŞEVKET B. (Baye>zid) — Efendiler, ben 
eslbalbı nıuhaılelfeti ara edeceğim. Ben yalnız Maa
rif Vekâletine değil, zaten Hükümetim heyeti 
idaresine muhalif im. Milyonlarca sarf ^ediyorlar 
da kimse bir şey demiyor. Heyeti Uanuımiyeniz 
(buna süikût ettiği için Heyetd' Unıumiyentee de 
muhalifim. Bendenizde marazı hiiltalbet yioıktur. 
Marazı hitabet olsaydı size saatlerce saz söyler
dim. Yalnız HamdullaJh Subhi Beyefendi sarfi
yat Ihususunda gayet semahat g'östermişjtir. Hal- I 
Ibukıi milletin ayağın'da çarığı yoktur. Hamdullah 
SuİbÖıü Bey bir elifba için iki yüz lira veriyor. Bu 
'millet bir elifba için iki yüz lira verebilir mi 
rica ederim. (Gürültüler) 

LÛTFl B. '(Malatya) — ilki fbin lira da az
dır. Mektep olmazsa ne olur? 

TUNALI HİLMİ B. (Bio'lu) — Binlerce lira 
verilir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Hamdullah Subhi 
Beyefendinin vekâletleri 'zamanında millete ait 
yirmi aded âsarıatîkadan Hara müzesinde altın 
mevcut imiş, bunlar Maarif Vekili eslbakı Rıza 
Nur Beyefendi zamanında da mevcut imiş, Hü
kümetten devredilmiş. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — | 
Kısmen bendeniz zamanında. I 

ŞEVKET B. (Bayezid) — İhtimaldir efen
dim, bunlar Hükümetin Kayseri'ye nakli sıra
sında celbe konup güzelce muhafaza edilmesi im
kânı var iken, develere vermişler, yolda kaybol- j 
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•muş, güya âdi 'sandıklara konmuş, develer yol
da düşürmüş, sandık kırılmış, altınlar kaybol
muş, yalnız gümüş kışımı evrak meyanında çık
ını ş, gümüş elde edilmiş fakat altın kısmı yok. 

HAMDULLAH. SUBHİ B. (Antalya) — 
Efendim, bir dakika istirham ederim. Acaba bu 
para neden kaybolmuş diye .hatırınıza gelir, .me
muru çağırdüm, sordum, bir kusur yaptım, dedi. 
ödiyeeeksiniz dedim ; öidiiyeceğim dedi. Bir san-
dııkda ümidi'vardı, o da gelsin dedi, sandığı 
beklemek lâzımgeMi. Kalemi Maihisusa tebliğ et
tim, maaşı üzerinden tevkif at yapın diye. 

ŞEVKET W. (Bayezid) —Bu yirmi lirayı ta-
kîbedip çıkarmaz isek dailıa binlerce lira kıy
ın eti tide şeyler kaybolur. Bu yirmi altın pek 
kıymettar. Nemlen Maarif Vekili'tahkikatını yap
mamış5:? Neden bu memurun evrakı tahkilkiyesini 
yapmamış? Yapmış ise hâllâ neden o nâmübarek 
efendi orada istihdam ediliyor? 

REİS — Şahsa tariz etmeyiniz Şevket Bey. 
itidal ile söyleyiniz. (Devam, sadaları) 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Arkadaşlar; niçin tahkikat yapmadı? Diyorlar. 
He.yeti tahkikıye teşkil edilmiş, tahkikat yapıl
mıştır. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Beyefendi, evrakı 
tahkikıye yapılmıştır, diyorsunuz. Fakat heyet 
mübarek efendiyi çağırdı, sordu, müzeye aicl-
olan eşya henüz tesbit edilmemiş, onun için tah
kikat yapılmamış. Komisyon huzurunda müba
rek efendi bu ifadeyi verdi ve komisyonun mü
zeye ait istediği defteri hâlâ getirmemiştir. Bi
naenaleyh, tekrar arz ediyorum. Ben Hüküme
tin heyeti umumiyesine muhalifim, 

REİS — Efendim, on beş dakika teneffüs. 

(Saat 3,45 sonrada ikinci Celseye nihayet verildi.) 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 4,10 sonra 

REİS — İkinci Reisvekili Faik Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Hurşid Bey (Lazistan) 

REİS — Efendim, Celse küşadolundu. Bu-
yurun! Musa Kâzım Efendi söz sizindir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Mesele te
nevvür ettiği için ve Maarif Vekili hazırı da 
Konya'ya mütaallik cevabı kanuni ve idariyi 
verdiği için bendeniz meselenin leh ve aleyhin
de bir şey söyliyecek değilim. Ancak, istizah 
zamanında Konya Mebusu Muhteremi Hoca 
Vehbi Efendi kürsüde iradı nutuk ederken Ma
arif Vekili sabıkı Hamdullah Subhi Bey hak
kında güya; (İhanet etti) tâbirini kullanmış. 
Bu böyle zapta geçmiş. Bunun kendisi tarafın
dan kullanılmadığını yani; (İhanet etti) tâbi
rini söylemediğini, ve bunun ledelhace tashihini 
bendenize emretmişti. «Benden böyle bir söz 
vâki olmadı. Eğer zabıtta böyle bir kelime var
sa sehivdir» diye tashihi için bendenize bir tak
rir vermişti. Takriri bendeniz kaybettim. Bi
naenaleyh, bendenize kürsüden; «Tashih et, ben 
suiistimal kelimesini söyledim. Fakat suiistimal

den maksadım mânayı kanunisinde müstamel 
suiistimaldir. Vazifei memuriyetinde suiistimal 
değildir. Belki idaresizliktir. Mânasında mu-
radetim ve o mânayı maksudu irad eyledim, 
başka bir şey söylemedim» demişti. Bu suretle 
bunun tashihi için bendenizi tevkil etti. Bina
enaleyh, zaptın tashihi lâzımdır ve mesele de 
tenevvür etti. 

Gayet mühim ve müstacel bir kanunu müza
kere edeceğiz. Meseleye bu suretle nihayet ve
rerek, diğer kanunun müzakeresini teklif ede
rim. (Muvafık, sesleri) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Şu halde mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Ekseriyeti azîme ile kabul olunmuştur. 

Efendim, Maliye Vekili Beyefendi bir celsei 
hafiye teklif ediyorlar. Onu reye koymak üzere 
samiinin locaları tahliye etmelerini rica ederim, 

*mmm* 

(Dördüncü Celse hafidir.) 



T. B. M. M. Matbaa». 


