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B İ R İ NC İ C E L S E
Bed’i müzakerat; saat : 1,50 

BEİS Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Âtıf Bey (Kayseri)

REİS —  Efendim, Meclis küşadedilmiştir. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak, dinliyelim.

1. —  ZAPTI SABIK HÜLÂSASI

Birinci Celse
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretle

rinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Muzaffe- 
riyet münasebetiyle gelen tebrik telgrafları teb
liğ olundu.

Muharebatı. ahimle fedakârlığı görülen tay
yareci zabitlerinin takdirname ile taltiflerine 
dair Başkumandanlık tezkeresi okunarak kabul 
edildi.

Üseranın iaşesi için Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye bütçesine 40 bin lira ilâvesine ve El
bise bedeli Kanununun tefsirine dair tezkereler' 
Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye Encü
menlerine havale edildi.

Memaliki mustalılâsa mebuslarından on beş 
zata izin verildi.

Encümenlerden bâmazbata gelmiş olan bâzı 
kanun lâyihalariyle teklifler ruznameye alındı.

îstihzaratı sulhiye için bir Adlî Komisyon teş
kili hakkındaki mesele Adliye Encümenine ve
rildi. Başaralı Mustafa Efendinin affı halikın
daki kanun ikinci defa tâyini esamiyle reye ko
nularak kabul olundu. Bilâhara Sıhhiye Vekâ
letinin bütçesine geçilerek bâdelmüzakere nok
sanları itmam olunmak üzere Muvazenei Mali
ye Encümenine iade olundu ve teneffüs için Cel
se tatil olundu.

İ kinci Celse
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyasetle

rinde inikadetti. Beyrutlu Mısbah Muhaysi 
Beyden mevrut tebrik telgrafına, cevap yazılması 
tensibedildi. Düşman tarafından tahliye edilen

yerlerin hini tahliyede ihrak edilmesinin pro
destosu kabul olundu. Ziraat Bankasının ıslahı 
içiıı teşkil edilecek komisyona Beşinci Şubeden 
seçilen zevatın isimleri okundu, icra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti bütçesi kabul olundu. Dahiliye 
Vekâletinin 1338 senesi bütçesinin harcırah ter
tibine 30 bin lira ilâvesine dair kanun lâyihası
nın maddeleri kabul edildi ve heyeti umumivesi. 
tâyini esamiyle reye konuldu.

Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin, yanan 
ve yıkılan yerlere dair suali Heyeti Vekile Riya
setine, Erzurum Mebusu Hüseyin Avııi Beyin 
bir sual takriri Maliye Vekâletine tevdi olundu 
ve celse! kafiyeye geçildi.

(Üçüncü Celse hafidir.)

Dördüncü Celse
Matbuat ve, istihbarat Müdüriyeti Umumiyesi 

bütçesinin takdimen müzakeresine dair takrirler 
okunarak kabul olundu. Muzafferiyet münasebe
tiyle Hindistan Hilâfet Komitesinin tebrikleri
ni bildiren ve Türkiyenin Roma Mümessili Ce
lâleddin Arif Bey vasıtasiyle gönderilen telgraf 
okundu ve basılarak cepheye gönderilmesi kabul 
edildi. Cumartesi günü içtima olunmak üzere 
içtimaa hitam verildi.
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip

Vehbi Van Kayseri
Hakkı A tıf

REİS —  Zaptı sabık hakkında beyanı mütalâa 
eden var mı? (Hayır sadaları) Mütalâa beyan 
eden yok. Zaptı sabık aynen kabul olundu. Ruz
nameye geçiyoruz:

HAKKI B. (Ergani) — Reis Bey Nafıa Ve
kâletinin intihabı çoktan beri kalmıştır. Onun 
intihabını yapalım.

REİS — Evrakı varideyi müteakip yaparız.
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1 : 99 9 . 9.1338 C  : 1
S. — MUHTELİF EVBAK

1. — Mumfferiyet münasebetiyle gelen tebrik 
telgrafı

REİS — Efendim muzafforiyoti ahire üzeri
ne bir.- tebrik telgrafı vand-ır. Adana Miidafaai 
Hukuk Riyasetinden. Divanı Riyasetçe cevap 
yazılır.

5. — TEZKERELER

1. — Hariciye Vekâleti bütçesine on bin Um 
ilâvesi hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi

REİS —- Hariciye bütçesine oıı bin lira ilâ
vesine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
vardır. Hariciye bütçesiyle beraber müzakere 
olunmak üzere Muvazenei Maliye Encümenine 
gönderiyoruz, yani Hariciye bütçesiyle beraber 
müzakere olunmak için.

4. — TEKLİFLER

1. — 'Tokad Mebusu Rifat Beyin, Memurini 
mülkiyeden yüzde yirmilerin kaf edilmemesi hak
kında hamın teklifi (2/558)

REİS —- Memurini mülkiye maaşatından 
yüzde yirmi tevkif edilmemesi hususunun Mu
vazene Encümenince nazarı dikkate alınmasına 
dair Tokad Mebusu Rifat Beyle rüfekasmın tak
riri vardır. Muvazenei Maliye Encümenine gön
deriyoruz.

6. — TAKRİRLER

1. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, haf
tada bir gün Heyeti Vekilenin vazife ve salâhi
yeti bakındaki lâyihanın müzakere edilmesine 
dair takriri

REİS — Cumartesi günleri Heyeti Vekilenin 
vazife ve mesuliyeti hakkmdaki kanunun müza
kere edilmesine dair Mersin Mebusu Salâhaddin 
Beyin takriri vardır.

Riyaseti Celileve
Heyeti Umumiyeye şifahen arz olunan esba

ba istinaden haftada bir gün (Cumartesi gün
leri) Vazife ve mesuliyeti vükelâ Kanununun mü
zakeresine dair mukaddema verilen Meclis kara
rının kemakân devamı tatbikine ve kanunu mez

kûrun bir an evvel ikmaline Heyeti Celilece ka
rar itasını arz ve teklif eylerim.

7 . IX  . 1338
Mersin Sivas

Salâhaddin Vâsıf

•SALÂHADDİN VB. (Mersin) — Efendim, 
bu takririn itasına bendenizi sevk eden esbabı 
muhtasaran arz etmek isterim. Malûmu ihsanı
nız, Heyeti A liyeniz, muntazam bütçe çıkarmak 
meeslesini her şeye takdim etti. Ve bütçelerin 
müzakeresine başladı, öteden beri bir ayda, on 
beş günde bütçeler ikmal olunacak, dendi. Fa
kat Heyeti Aliyeniz şimdiye kadar yaptığı tec
rübelerle beraber, yine eyyamı ahiredeki tecrü
besine istinaden pekâlâ hükmedebilir ki, sene 
nihayetine kadar bütçe ile uğraşmış olsak yine 
eıkmıyaeaktır. Bundan başka, bu yapılan büt
çe, esasen memleketin bir kısmı mahsusuna is
tinaden yapılmış olup bilâhara lehülhamd is- 
tihlâs edilen memleketlerle beraber, vâsi bir 
bütçenin müzakeresi ieabedecektir. Binaenaleyh 
esaslı bir bütçe, müstakar ve- muayyen bir hu
dut içerisinde ve uzun zaman duracak bir şekil 
üzerinde yapılabilectktir. Biz bugün ,ne yap
sak, on beş gün geçerse o bütçelerde ilâve ve 
tenkihat icrası tabiîdir. Bundan başka yapıla
gelen bu şeklin, bir mecmuayı erkam olmaktan 
başka bir mahiyeti yoktur.

Binaenaleyh; Heyeti Celilenin, bugün içeri
sinde bulunduğu vaziyeti mühimme ve nazike 
karşısında bütün mesaisini böyle erkama vermesi, 
kendirinden milletin beklediği vazaife karşı pek 
doğru olmadığı kanaatindeyim.

İstilâ olunan yerler için, peyderpey teşkilât 
yapılmakta, icabeden masarif bütçeye ilâve 
edilmektedir. Ve daima tevsiatı ve tadilâtı mu- 
cibolacaktır.

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) ~~ İstilâ bu
yurdunuz?..

SALÂHADDİN B. — A f buyurunuz. Istih
lâs olunan... Binaenaleyh, Meclisi Alinin, bugün 
eline almış bulunduğu ve teşkili devlet husu
sunda halen ve âtiyen bu memlekette yani biz
den - Müddeti mebusiyetimiz zamanında - bir 
sual sorulacağı zaman ki, o zamana,, lehülhamd 
gayei milliyeye doğru yaklaşmakta ve millete 
karşı olan vazifemizin bir kısmı husule gelmek
tedir, ve gelijmr. Fakat orta yerde bir idare 
teşkil ettik. Teşkilâtı Esasiye Kanununa istina-
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den teşkil ettiğimiz Heyeti Yekilenin vazife ve 
mesuliyeti havada geziyor. Bu nıkat taayyün 
etmedikçe bu şekli idare sonra yürüyemez.

Binaenaleyh, bir kere bunu tesbit etmek lâ
zımdır. İkincisi lehülhamd, akşamı memalikimiz 
bir sülüs nispetinde artmıştır. Ve inşaallah da
ha öteye geçecektir. Binaenaleyh; Hükümet 
idare hususunda iki seneden beri, hayli müşkü
lâta düşmüştür, ihdas ettiği mutasarrıflıklar, 
yani birçok vilâyetler dolayısiyle ve halbuki bu
gün buna yeniden 30 - 35 vilâyet daha inzimam 
etmekte olduğundan Dahiliye Vekâleti bugün yü
zü mütecaviz bir vilâyete merci bulunmaktadır. 
Halbuki; memaliki mustablasamn idari o kadar 
meşagili vardır ve o kadar çok müraeaatleri ola- 
öâktır ki: Bütün bunların hepsine bir Vekâletin 
an bean olarak, zamanında karar verebilmesi ve 
memleketin hakiki ihtiyaeatmı derk ve teferrüs 
etmesi gayrikabildir. Binaenaleyh Müfettişi Umu
milik Kanununun bir an evvel çıkarılarak, müfet
tişlerin gönderilmesi lâzımdır. Müfettişler işleri 
mahallinde görür, anlar ve serian karar verir ve 
serian yaptırır. Bizim adamlara ihtiyacımız var
dır. Ve bu kadar büyük memleketi, yüz livayı bir 
merkezden idare etmek emriasir olduğu merciince 
dahi mecerreptir ve bu Heyeti Âliyece de müsel
lemdir. Binaenaleyh; bunun encümene gitmiş bir 
kanunu vardır. Mezkûr kanunu bir an evvel, cel- 
bederek aşağı - yukarı bir şekilde Hükümetin em
niyet edebileceği beş on zatı kendisine vermek 
lâzımdır. Bendeniz bu arz ettiğim hususatın diğer 
teklifatım gibi ve ona tercih olunarak, nazarı 
dikkate alınmasını rica ediyorum. Bu baptaki 
takririmi de takdim ediyorum. Bu ayarda ola
rak, Hükümetimizin ve Meclisi Âlinin yapacağı 
daha birtakım teşkilât ve vazaif vardır. Bina
enaleyh; Heyeti Umumiyenin zamanını yalnız 
bir erkama istinadettirerek izaa etmemesine ta
raftarım. Gerçi bütçelerin ehemmiyeti vardır. 
Fakat, 1337 senesinde yapılan tasarrufatı Heyeti 
Aliyeniz bulamıyacaktır. Belki zammedecektir. 
Görmekte olduğumuz emsaline nazaran onun için 
Meclisi Âlinin fevkalâde olan işlerine rağmen, 
yatır istihlas etmekte bulunduğumuz memalikin 
imar ve ihyasına, Devletin takviye ve teşdidine, 
muasır'bir Devlet vaziyetinde çıkmasına ve bina
enaleyh idaresini takviye edecek olan anasırın 
ehemmiyetine binaen nazarı dikkatinizi celbede- 
rim. Haftada bir iki günümüzü gerek Vükelânın 
vazife vç mesuliyet Kanununa gerekse Müfettişi

Umumilik Kanununa hasır ve hattâ bendenizin 
kendi kanaatime göre; Kanunu Esasi Encümenini 
de intihabı âti hakkında bir kanun hususunda 
tetkikata memur buyurmasını istirham ederim. 
Çünkü bundan sonra olacak intihabat, eski inti
hap Kanunu ile olursa, memleketi idare edecek 
kadar kâfi zevat gelemez ve Meclisi Âlinin hal
kın hâkimiyetini teyidetmek hususundaki o inti
hap Kanunu, halkı temsil edemez ve o intihabı 
mebusan Kanununa tevafuk etmez. Binaenaleyh; 
gitmeden gelecekleri düşünmek işte bu ve bu gi
bi vazaifi müzakere etmek Meclisi Âlinin vazaifi 
mühimmesindendir, zannederim ve geçen her gün 
ziyanı mizadır. Onun için Heyeti Aliyenizden çok 
rica ederim. Müsaade buyurunuz, gerek Mesuli
yet Kanunu- ki, zaten aramızda hallolunmuş gi
bidir. Bir el fazı ve cümle tahsisatı gibi bir şey 
vardır. - Yani üzerinde oynıyacağımız şey bandan 
ibarettir, işte gerek bu kanunu, gerekse Müfet
tişi Umumilik Kanununu bilhassa müzakere ede
lim. Ve vaktü zamanı ile Hükümetin eline iş göre
bilecek adamlar verelim. Pekâlâ biliyorsunuz ki, 
Pontüs mesaili ve saire gibi şeyler için, el’an bir 
zat bulup gönderilmedi. Bu bapta Heyeti Ce- 
lileyi tasdi etmek istemiyorum. Her halde biiyük 
idare memurlarına ihtiyacımız vardır. Birer ida
re ııiercileri lâzımdır. Bu memlekette eski vilâ
yetlere muadil olabilecek devair üzerinde mem
leketleri tanır ve idareleri mücerrep bâzı zevat 
bulunmalı ve Dâhiliyeye yardım etmelidir. Ve il
lâ bu Dahiliye eskisi gibi kalır ve ne kadar kabi
liyet hususunda zaıf gösterirsek kendimize o ka
dar zarar olur, beyler! Oııun için Meclisi Âlini
zin ve bilhassa Hükümetinizin kılıcı kadar üze
rinde nüfuz gösterebilecek olan Müfettişi Umu
milik Kanununu Hükümete vermelidir. Bu nok- 
tai nazara binaen de Müfettişi Umumilik Kanu
nunu müzakere edelim. Gerek birinci, gerekse 
ikinci takririm hakkındaki mâruzâtım bundan 
ibarettir. Müzakere için bir zaman tâyinini rica 
ediyorum. Teklifim bundan ibarettir.

BEİS — Malûmu âliniz, Perşembe günü cel
semizde bugün Matbuat ve istihbarat, Müdüriye
ti Umumiyesi bütçesinin müzakeresine karar ve
rilmişti. Şimdi ise, Salâhaddin Beyin bir takriri 
var.

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bendeniz bu
gün için söylemiyorum. Gün meselesinde Mecli
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si Âli muhayyerdir. Yalnız bu işler için de gün 
tahsis edelim diyorum.

REİS — Takrirde Cumartesi kaydı var da 
onun için...

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Meclisi A li
nin evvelce bir kararı olduğundan bahsile, o kay
dı yazmıştım. Uzun zaman mismarı talikta kal
masın. Bunun ehemmiyeti fevkalâdedir. Maahaza 
her hangi bir gün için Meclisi Âli karar verebi
lir.

REİS — Şu hailde, efendim. Matbuat ve İs
tihbarat bütçesine takdim edilip, ledilmiyeceği 
meselesi var. '(Hayır »adaları) (Gün tâyini şa
dalar ı)

REİS —  Pekâlâ! Pazartesi günü Mesuliyeti 
Vükelâ Kanunu müzakere olunmak üzere, tak
riri kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın...

Pazartesi günü müzakeresi kabul edilmiştir. 
(Ekseriyet yok sesleri), (var sesleri)

REİS —  Müsaade buyurunuz efendim. Pa
zartesi günü Heyeti Vekilenin mesuliyetine aid
olan kanunun şu takrir veçhile müzakeresini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseri
yetle kabul olunmuştur.

Efendim Dahiliye bütçesine tahsisatı mun
zamıma ilâvesi hakkında...

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müfettişi 
Umumilik meselesi de vardır efendim.

7. —  İKİNCİ DEFA REYE KONULACAK 
KANUN

1. —  1338 senesi Dahiliye bütçesinin harcırah 
maddesine otuz bin lira tahsisatı munzamma ita
sına dair Kanun

REİS —  Efendim! (Dahiliye bütçesine zam 
icrasına daıir olain Kanun reye konmuştu. Ekse
riyet hâsıl olamamıştı. Onun için tekrar reye 
vaz’ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyu
runuz! (Anlamadık sesleri)

Efendim; istirdadolunan mahallere gide
cek Dahiliye memurininin Harcırahına ve
rilecek tahsisat için evvelki gün reye vaz 'edil
diğinden ekseriyet hâsıl Olmamıştı. Şimdi tekrar 
reye koyuyorum.

8. —  MAZBATALAR

1. —  Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Meclisi 
idare âzaları intihabatında vergi kaydı aranıl-

mamasına dair kanun teklifi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası (2 /544)

REİS — Efendim meclisti idare âzalarının
vergiden istisnası hakkındaki teklif için Dahili
ye Encümeninin mazbatası var. Ruznameye alı
yoruz.

2. —  Nüfus Kanununun onuncu maddesini 
m üzeyyel kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni
mazbatası

REİS — Memaliki meşgule ahâlisinden nü
fus teskerelerini zayi edenler bakkındafci lâyihai 
kanuniyeye dair Dahiliye Encümeni mazbatası 
var. Ruznameye alıyoruz.

2. — Afgan Sefarethanesinde misafir bulu
nan Hintli Ebülfazıl Mehmed Abdülhannan ta
rafından gönderilen tebrik mektubu ve bayrak

REİS — Mühim bir mesele arz edeceğim dinl
ivelim: Afgan Sefaretinde misafir Hintli bir 

Müslüman kardeşimiz ayâtı celile yazılı bir bay
rağı Meclisin ve bütün müslümanların muzaffe
riyetini tebrik etmek üzere takdim ediyor. Onun 
bir de takriri var. Okunacak lütfen dinliyelim.

T. B. M. Meclisi Alisine
Esselâmünaleyküm; (Ve aleyküm sselâm, 

sesleri)
Üç seneden beri zulüm ve esaret altında in

liyen Anadolu'nun bu güzel İslâm memleketle
rinin halâs ve istirdadı bütün müslüman dün
yası için büyük bir bayramdır. Ey İslâmın alem
darı olan muazzam millet! Sizin zaferiniz bütün 
İslâmın zaferidir. Bugün sürür içinde bulunan 
yalnız Anadolu değildir. Bütün İslâm diyarı 
meserretler, saadetler içinde çalkanmaktadır. İn- 
şallâh bugün bütün İslâm âleminin mebdei ha
lâs ve saadeti olacaktır. Hint Müslümanların
dan olan ben kardeşiniz bu muazzam günün bir 
hatırai mesudu olmak üzere bilumum Hint aha
lisi ve İslâm cemiyetleri namına size bir bayrak 
takdim ediyorum. Lütfen şu nâçiz hediyemin ka
bul buyurulmasını rica ederim. Siz Türkler 
Hazreti Peygamber Efendimiz Hazretlerinin en 
sevgili milletisiniz. Çünkü; Siz bin türlü meşak
katlere göğüs gererek, Allah yolunda canınızı, 
malınızı bezlediyorsunuz. Dini mübini müdafaa
da. bulunuyorsunuz. Sizin indallah olan mevki
inize hiçbir millet yetişemez. Bütün Müslüman 
milletler sizi başlarının tacı olarak telâkki eder
ler. Ve bununla iftihar ederler. Siz azim ve şe-
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kametinizle Hürriyet ve istiklâlinizi temin edi
yorsunuz. Bu saadet İnşallah yakın zamanda biz 
Hint Müslümanlarına da nasibolur. Bugün Hin
distan’da hürriyeti gasbolunmuş, esaret zincirle
riyle bağlanmış, yetmiş, seksen milyon müslüman 
kardeşinizin kalbi sizinle beraberdir. Sizin içi
nizde -bulunup da sizi tebrik etmek ve size nâ
çiz bir hediye takdim etmek şerefi bana nasibol
duğundan dolayı, Cenabı Hakka hamdü şükür
ler ederim. Allah sizi tevfikatı subhaniyesine 
mazhariyette daim eylesin. Büyük ve kahraman 
Asakiri İslâmiyeye, bilümum kumandanlar ha
zaratına sıhhat ve afiyetler daha nice, nice m u
zafferiyetler ihsan buyursun.

14 Muharremülharam 1341 
ve 7 Eylül 1338 

Hint Ahrarl arından 
Ebülfazl Mehmed Abdülhanan

(Alkışlar)

REİS — Efendim, bayrak da buradadır.
İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Reis Bey 

teberrüken kürsünün üzerine asılsın, efendim.
HAMDİ NAMIK. B. (İzmit) — Reis Efendi 

Hazretleri bir teşekkürname yazılmasını bende
niz teklif ediyorum.

REİS — Hamdi Namık Bey, bu zatı şerife 
Meclis namına bir teşekkürname yazılmasını tek
lif ediyor. (Cevap yazılsın, sesleri) Divanı Ri
yasetten bir teşekkür ve cevap yazılacaktır.

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Efendim, 
bu bayrağın Meclisin bir tarafına asılmasını Mec
lisi Ali tensibediyorsa teklif ediyorum. Yalnız 
bayrak bir vecihli olduğu için müsaade buyuru
lursa kürsünün arkasına asılsın efendim. Güzel 
olur.

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bu 
teklifin teemmül olunması hususunun da divanı 
Riyasete havalesi lâzımdır.

REİS — Efendim, İsmail Subhi Bey bu bay
rağın Hint Müslüman kardeşlerimiz tarafından

yadigâr olduğu için her zaman hatıra olmak üze
re, Meclisin münasip bir mahalline talikini tek
lif ediyor. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir.

Efendim Harcırah hakkındaki Kanuna rey
lerini vermiyen arkadaşlar varsa lütfen reyleri
ni versin! Efendim. Dahiliye bütçesinin harcırah 
faslına ilâve edilecek otuz bin liranın reyi istih
sal olunmuştur. 6 ret, 2 müstenkife karşı 148 
reyle kanun kabul edilmiştir.

REİS —  Efendim, ruznamei müzakerata ge
çiyoruz. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Ermi
ni iyesi bütçesinin müzakeresine başlıyoruz.

CEMİL B. (Kütahya) —- Reis Bey bende
nizin matbuat ve istihbarat bütçesiyle tevhiden 
müzakere edilecek... Bir takririm var. Eğer ruznam

ede yoksa kitabetten; celbedilsin de birlikte 
müzakere olunsun.

2. —  İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI

1. —  Nafıa Vekili intihabı

HAKKİ B. (Ergani) — Efendim, Nafıa Ve
kâleti intihabı yapılacaktır.

REİS —  Efendim, malûmuâliniz Nafıa Ve
kâleti münhaldır. Bir Nafıa Vekilinin intihabı 
esasen ruznameye alınmıştı. Bugün intihab- 
olıınmasını teklif ediyorlar. Münasipse şimdi 
bir taraftan intihabedelim.

Efendim Nafıa Vekâleti intihabına başlı
yoruz.

(Reyler toplandı.)
REİS — Reylerini vermiyenler lütfen isti

mal etsinler.
'[Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Hacı Süley

man Ef. (İzmir), Ali Haydar B. (Gene), tasnifi 
araya memur edilmişlerdir.]

Efendim, âra tasnif olununcaya kadar beş 
dakika teneffüs.

Hitam Celse; saat : 2,35
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İ K İ N C İ  CELSE
Bed’i müzakerat; saat : 2,50 

REİS —  Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı B. (Van), Atıf B. (Kayseri)

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER

1. —  1338 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası

A ) Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umu
miyesi Bütçesi

REİS — Efendim, celse küşadedilmiştir. 
Matbuat bütçesine başlıyoruz. Fakat Yahya 
Galib Bey ve rüfekasının tahribolunan memle
ketler hakkında Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri vardı. Tahribolunan memleketlerimiz 
hakkında Dahiliye Vekâleti ne gibi tedbir dü
şünüyor? Takrir buna dairdir. Bu pek mühim 
bir mesele olduğu için, bugün Dahiliye Vekâ
letinden cevabını bekliyoruz. Dahiliye Vekili 
Beyefendi buna dair bir cevap verecek misiniz?

DAHİLİYE VEKİLİ ATÂ B. (Niğde) — 
Efendim sual takriri henüz Dahiliye Vekâletine 
gelmedi. Neye dair olduğunu bilmiyorum. (Bu
gün kalsın sesleri)

REİS — Efendim Matbuat bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyen varsa yazalım.

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendini bugün 
Meclisi Âlinin karariyle zâbitana bir nefer zanı 
tayını hakkındaki lâyihayı müzakere edecektik. 
Bu kanunun Matbuat bütçesine takdimen mü
zakeresi lâzımdır.

YAH YA GALİB B. (Kırşehir) — Muvazenei 
Maliye Encümeni bugün o kanun lâyihasını ve
recekti. Şimdiye kadar vermeli idi.

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari) — Rıza 
Beyefendinin buyurdukları kanunu ve diğerle
rini Maliye Vekili Beyefendinin buzuıiyle mü
zakere -ve tesbit ettik. Yalnız müzakeresi geç. 
vakte kadar devam ettiğinden bugün takdim 
edemedik. Yarın takdim ederiz.

YAIIYA GALİB B. (Kırşehir) — Neden bu 
kadar geç kaldı?

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) —  Efen
dim o kadar kolay bir şey değil; birçok teklif
ler vardır. Bunların üzerine uzun müzakere is
ter. Takdim edeceğiz, henüz bitiremedik,

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş.
— Efendim malumuâliniz bu zâbitana bir 
nefer zam tayını hakkındaki lâyihanın mü
zakeresi bir buçuk aydan beri devam ediyor. 
Bugüne kadar da neticelenmemiştir. Geçen 
gün mevzuubahs oldu. Binaenaleyh encümenin 
Meclisi Âliye bunu her halde Pazartesiye ka
dar vermesini ri ca ederim. (Encümen vazifesini 
bitirdi »adaları)

ihzar edilmiş ise bugün getirilmesini rica 
ederim. ,

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bugün 
mümkün değil.

Matbuat ve İstihbarat bütçesi
Matbuat ve istihbarat Müdiriyeti Umu m iy e

sinin sureti teşkiline, maksat ve faaliyetine dair 
Müdiri Umuminin merbut lâyihası izahatı kâfi
yeyi muhtevi olduğu cihetle Encümenimiz bu 
bapta ayrıca, beyanı mütalâa etmeyi' zait gör
düğünden burada ancak doğrudan doğruya ta
lebedilen tahsisat hakkında fikrimizi beyan ile 
iktifa edeceğiz.

343 ncü Fasıl : Maaş at
Birinci maddeyi teşkil eden Müdürü Umu

mi maaşının şehrî yüz liraya iblâğı teklif edil
mektedir. Müdüriyeti Umumiyenin vazifesi 
matbuatın tekemmül ve inkişafına delâlet et
mek, milletimizin evsaf ve fezailini ve âmâl ve 
maksadın ı harice tanıtmak ve aleyhimizde ya
pılan propagandalara vaktinde kesbi ıttıla ile 
onlara kargı müdafaa ve mukabele eylemek dâ
hilde İlmî, fennî ve edebî cereyanları takviye 
etmek, hâdisatı ruzmerreden ve dâhil ve ha
riçteki şüunattan ve Büyük Millet Meclisiyle 
Hükümetinin icraat ve mukarreratından efkâ-
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rı umumiyeyi haberdar eylemek gibi sabahtan 
akşama kadar ve hattâ geceleri bile birçok 
mesaiyi ve mütemadi bir gayret ve faaliyeti 
müstelzim mühim vazaifi deruhte etmiş oldu
ğundan, teklif edilen maaş encümenimizce is
tiksar edilmemişse de vaziyeti hazırayı mâli
yemizin ademimüsaadesine mebni bu senelik 
sabıkına on beş lira zammı ile yetmiş beş lira
ya iblâğı tensibedilmiştir.

İkinci maddede muharrer memurin maaşa
tında teklif edilen zamaim kabul edilmiyerek 
hali sabıkında, ipka edilmiştir. Ancak İstanbul 
İstihbarat Müdüriyetinde arzu edilen kifayet 
ve faaliyeti cami bir zatın kırk lira maaşla is
tisnain mümkün olamadığı anlaşılmasına mebn

i  bunun için teklif edilen şehrî 60 lira kabul 
olunmuş ve yirmişer lira maaşla yeniden is
tihdamı teklif, olunan bir tetkik ve bir servis 
memuru ile Arapça mütercimin ve bir leva
zım ve ambar memurunun lüzumuna ledettet
kik encümenimiz kanaat hâsıl ettiğinden bun
ların yedişer aylık maaşları da ilâve edilmiştir. 
Bu suretle 343 ncü fasıl, sabıkından 805 lira faz
lasiyle 8581 liraya bâliğ olmuştur.

344 ncü Fasıl: Masarif
Bilinci masarifi tesisıye ve inşaiye maddesi 

için teklif olunan 500 lira kabul, ikinci .icarat 
maddesi 2 000 liraya iblâğ, üçüncü kırtasiye 
maddesi sabıkı veçhile ipka edilmiştir. Dör
düncü tenvir ve teshin maddesine geçen sene 
mevzu 300 lira tahsisatın ademikifayesine meti
ni 800 liraya iblâğı hakkmdaki teklif 500 lira
ya iblâğen kabul olunmuştur.

Masarifi muhabere ve istihbariye ile pro
paganda masarifi cidden nazarı dikkate alına
cak bir keyfiyettir. Avrupa’da aleyhimizde 
çalışan muhtelif Ermeni, Iium ve saire cemi
yetleri birçok paralar sarfiyle ve azîm teşkilât 
yaparak pek ziyade sarfı gayret etmekte ve 
Ingiliz propaganda teşkilâtı da bunlara mua
venet eylemekte olduğu halde, mütarekeden 
beri bunlara, karşı müdafaa çareleri katiyen 
düşünülmemiş ve fakat arasıra Avrupa’ya pek. 
muvakkat bir zaman için bâzı (heyetler gönde
rilmek suretiyle pek çek masraf ihtiyar edil
miş ise de bunlardan da müspet bir faide te
min olunamamıştır. Masarif muhabere ve istih
bariye ile propaganda ve telif at maddelerine 
geçen sene 16. 200 lira tahsisat konulmuş ol
duğu halde, müdüriyeti umumiye, ancak dahili

ajansla pek mühim bâzı tebligat ve neşriyata 
hasrı faaliyet edebilmiştir. Memleketin müda
faası için pek çok gayret ve faaliyet göster
mek lâzım iken, maalesef imkânı bulunamamış
tır. Bu sene matbuat idaresi İtalya, Paris, 
Londra, Newyork ve İsviçre de propaganda ve 
istihbarat istasyonları tesis ederek arzu edilen 
şekilde ve günü gününe olarak hariçde ve aley
himizde vâki olan neşriyat, mukarrerat ve te
cavüzattan hem haberdar olmak ve hem de 
bunlara karşı anında mukabele ve müdafaada 
bulunmak teşebbüsünde olduğundan, tahsisa
tının 28 800 lira ilâvesiyle 45 000 liraya ib
lâğını teklif eylemektedir. Encümenimiz mu
vakkat ve hususi eşkâlde propaganda ve neş
riyat için pek çok masraf ihtiyar edilmesinden 
ise daimî ve muntazam bir teşkilât için icab
eden tahsisatın itasını tensip ve kabul eyle
miştir.

Anadolu matbuatına muavenet, tahsisatını 
havi olan maddede geçen sene 15 600 lira tah
sisat bulunduğu halde bu sene 40 bin lira tek
lif olunmaktadır. Bunun 17 400 lirası bamu
kavelename (Hakimiyeti Milliye) gazetesine 
verilmekte olup geçen seneki tahsisat bu m u
kavalename ahkâmım ifaya kifayet edemedi
ğinden ve Anadolu’nun muhtelif mahallerinde 
neşredilmekte olan matbuat da cüzi birer mu
avenete muhtacolduğundan Anadolu’da 10 ga
zeteye münasip muavenette bulunularak üzere 
talep edilen tahsisatın 30 000 liraya bi tten zil 
kabulü münasip görülmüştür.

9 ncu müteferrika, 10 ncu ücüratı mütefer
rika ve 11 nci harcırah maddeleri aynı esbaba 
mebni tezyit kılınmıştır.

345 ncı fasıl : Matbaa
İşbu fasıl matbaa tesisat ve levazım ve ücu

ratı tabiye ve kâğıt tedariki maddelerini muh
tevi olup Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi Matbaası hakikaten pek çok gayret 
ve himmet sarf etmekte ve bu küçük matbaa haf
tada üç defa Matbuat hulâsalarım ve birer defa 
Sebilülreşad ve Köyhocası risalelerini neşreyl
emektedir. Fakat tahsisatı hazırasiyle. bu vazife

yi ifaya muktedir olamıyacağı anlaşıldığından 
12. 500 lira daha tezyidi tahsisat teklif inde bulu
nulmuş olmakla encümenimiz buna da bizzarure 
muvafakat etmiştir.

347 nci fasıl : Tahsisatı fevkalâde
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İşbu fasıl memurin tahsisatı fevkalâde i şehri

yelerini muhtevi olup yeniden kabul (‘dilen dört 
memurun yedi aylık tahsisatının ve Müdürü 
Umumi maaşı ile İstanbul İstihbarat Müdürü 
maaşına icra edilen zamdan dolayı da bunların 
kezalik yedi aylık farla tahsisatının ilâvesi hase
biyle geçen seneye nispetle 755 lira tezayüt et
miştir.

Netice
1337 senesinde 73 148 lira tahsisat verilip 

sekiz aylık tenkihatm bir seneye teşmili ve tah
sisatı fevkalâdeden yüzde yirmi tenzili suretiyle 
71 781 lira da tesbit edilen Matbuat ve İstihba
rat Müdüriyeti Umu m iyesi bütçesi 133 781 İra 
olarak teshil edilmiştir.

Muvazenei Maliye Encümeni 
Namına

Gazianteb Mebusu 
Ali Cenani

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti ümumiye- 
sinin teşkilinden maksat; j

Evvelâ : Dâhili memlekette hedef ûnıâli müt
tehit ve işbu hedefe doğru hemahenk olarak yü- 
riyen ve efkâr ve hissiyatı mili iyeyi hakkiyle 
izhar ve tenmiye eden matbuatın tekemmül ve 
inkişafına hizmet etmek.

Saniyen : Dâhil ve hariçte âmâli milliyenin 
husulüne hadim propaganda şebekeleri teşkil ve 
tesis eylemek.

Salisen : Hariçte milletimizin evsaf ve faza- 
ilini tanıtmakla beraber dâhilde ilmi ve edebî 
cereyanları takviye. j

Rabiaıi: Yine dâhil ve harici memlekette ma- j 
kaşıdı meşrnamıza karşı yapılan propagandalara, ş 
Millet ve Devlet aleyhinde işaa olunan iftiralara İ 
mukabele. j

Hamisen : Efkârı umumiyeyi hâdisatı ruz- j 
merreden memlekette' cereyan eden vakayi j 
den, Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin mu- 
karrerat ve icraatından günü gününe haberdar et
mek idi. Maksadın bu kadar vâsi ve mühim oldu
ğunu Büyük Millet Meclisi vaktinde takdir ede
rek Müdüriyeti Umumiyeye 7 Haziran 1336 ta- I 
rihinde tasdik eylediği kanunun ikinci maddesin- j 
de mezkûr olduğu veçhile, bütün vesait ve teşki- | 
lâtı Devletten istifade etmek salâhiyetini bahşey- i 
lemişti. j

Müdüriyeti Umumiyenin iki seneye karıp fa- j 
aliyeti nazarı dikkatten geçirilince yukarda arz i

olünan maksada doğra pek mahdut bir mikyas
ta yürütüldüğü tezahür eder.

Şöyle ki ;
1. — Dâhili memlekette müdüriyetin teşebbü

sü ile yeni hiçbir gazete ve mecmua vücuda geti
rilememiş, yalnız mevcut gazete ve mecmualara 
muavenetle iktifa olunmuştur. Lâkin bu muave
netin de miktar ve sahası gayet mahdut kalmış
tır. Meselâ 1337 senesi zarfında Ankara haricin
de Anadolu matbuatına yapılan muavenetin ye
kûnu nakden bin liraya karip bir meblâğdan ve 
250 topa karip kâğıttan ibaret bulunmaktadır. 
Hemen hiç derecesinde olan bu cüzi muavenetle 
Müdüriyeti Umumiye tabiatiyle rehberlik vazife
sini ifa edememiş ve matbuata muayyen bir isti
kamet vermek hususunu temin edememiştir.

2. — Dâhil ve hariçte propaganda şebekeleri 
tesis ve teşkiline iptidar bile olunamamıştır. Mem
leket dâhilinde propaganda heyetleri teşkil olun
madığı gibi hariçte de Matbuat Müdüriyetinin 
vereceği veçhe dairesinde memleketimiz lehinde 
neşriyat ve irşadatta bulunacak vesait temin edi
lememiştir. Elyevm Müdüriyetle matbuat ve mü- 
esşesatı ecnebiye arasında hiçbir temas ve müna
sebet mevcut değildir.

3. — Dâhili memlekette fikrî bir hayat uyan
dıracak İlmî, edebî cereyanları takviye hususun
da da bir şey yapılamamıştır. Elyevm Anadolu’
da Sebilürreşad, Terbiye, Köyhocasmdan başka 
muntazaman hiçbir mecmua ve risale intişar et
memektedir.

Bu husus bilhassa şayanı teemmüldür. Zira 
muazzam bir inkılâp geçirmekte olan bir mem
lekette inkılâbın hututu asliye ve isitkameti 
mnumiyesi ilmi esaslarla takviye olunamaz ve 
mezkûr esaslar etrafında cereyan edecek müna
kaşalarla efkârı umumiye tenvir edilmezse şuu
ra millî gidilen yolun nereye varacağını id
râkten âciz kalır. Ve arzu olunan hareketi his
siye ve fikriye husule gelmez. Milletimizin ev
saf ve fazailini ecanibe tanıtmak ve yapılan 
kahramanlığın azametini enzarı cihana arz ede
rek, inkılâlabımızm vüsat ve şümulünden dün
yayı haberdar eylemek için şimdiye kadar ec
nebi lisanlarında ne bir kitap ne bir risale ne 
de makale vazılamamıştır. Ecnebi efkârının bi- 
hakkin tenvir olunmamasıdır ki, bâzı düşman 
ricaline mahafili resmiye kürsülerine, çıkarak, 
hakkımızda alenen birçok iftiralarda ve isnat
larda bulunmak cesaretini veriyor. Hattâ ken-
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di aramızda bile, gerek cephede bahadır ve 
mahviyetti askerlerimizi ibraz ettikleri emsal
siz kahramanlıklar gerek cephe arkasında bü
tün milletin ezcümle Türk kadınının izhar et- 
itği ulvi fedakârlıklar tamamen meçhul kal
maktadır.

4. Düşmanlarımız tarhından aleyhimizde 
yapıları propogandalara mukabele etmek husu
su kısmen ve pek nakıs bir surette icra edilmek

tedir. İngilizlerin, Yunanlıların, Ermenilerin 
ika ve irt ikâbeyledikleri mezalim ve cinayat 
hakkında eenebi lisanlarında hemen hiç neşri
yatta bulunulmamıştır. Kendi lisanımızda ise 
Yunan mezalimi hakkında bir iki risale neş
redilmiştir. Müdüriyetin bu hususa ait faaliye
ti ajanslar ile matbuata tebliğ olunan tekzipler
den ve mezalime dair kısa malûmattan ibaret 
kalmıştır.

5. Efkârı umumiyeyi hâdisatı ruzmeı re
den, memlekette cereyan eden vakayiden. Bü
yük Millet Meclisinin ve Hükümetinin faali
yetinden günü gününe malûmattar etmek husu
su da her gün ajans ile verilen haberlere inhi
sar etmiştir.

Hakikati halde matbuat ve İstihbarat Müdü
riyeti ümumiyesinin faaliyeti Ankara'da iki 
gazete ile iki mecmuaya muavenet ve devairi 
muhtelifei resmiyeden ve İstanbul, Zonguldak, 
İnebolu, Söke, Trabzon, Antalya istihbarat mü
düriyetlerinden aldığı haberler ile son zaman
larda İstanbuldaki ecnebi ajanslarından müba
dele tarikiyle istihsal ettiği havadisi ve ecnebi 
gazetelerinden iktibas edebileceği malûmatı ne
şirden ibaret kalmıştır.

İşbu izahat propaganda umurunun pek ip
tidai bir halde kaldığını ispata, kâfi bulunmak
tadır. Halbuki içinde yaşadığımız asrın muk- 
taziyatından biri ve en müessiri bu gibi mânevi 
avamile müracaattır.

Son zamanlarda kendini bilen milletler bu 
silâha harb silâhı kadar ehemmiyet vermişler
dir. Harbi Umumi esnasında 1 922 milyon İn
giliz lirasına baliğ olan İngiltere propaganda 
masarifinden., Almanya, Fransa ve saüı* dev
letlerin bu' husus için ihtiyar ettikleri fevkalâde 
fedakârlıklardan sarfınazar, bugün bile mez
kûr devletlerin bütçelerinde propagandaya ay
rılmış olan hisse, bâzı nezaretlere verilen kredi
lerden ziyadedir. Vesaiti tahaffuziyesi bizden

daha vâsi ve daha mükemmel olan milletler bu 
silâha bu kadar ehemmiyet vermişken, bizim 
bu hususa aidolan lâkaydimiz nazarı dikkati cel
be sezadır. Biz ki coğrafi vaziyetimiz, teşekkür
âtı ırkiye ve diniyemiz, memleketimizde ınev- 

ondolııp henüz istismar olmımıyan ve binaen
aleyh herkesin hırs ve tamamı celbeden biniha

ye menabii servetimiz ve bilhassa Şark akva
m ın  nezdindeki mânevi mevkiimiz itibariyle dai
ma tecavüz ve taarruz tehlikelerine mâruz bu
lunmaktayız. Bu sebeple biz, şimdiye kadar 
bilhassa bu silâhtan istifade etmek yolunu ta
harri etmeliydik. Mukadderatı tarihiye bizi 
muhteşem bir medeniyetin rehberi olmaya maz
har kılmakla beraber bu mazhariyetin icâbettir
diği vazaifi de ifaya memur etmiştir. Şark’ta 
tanı 350 milyon ahalinin imamlık mevkiinde bu
lunuyoruz. Bu vaziyeti tarihiye bizi beşeriyetin 
diğer kısmiyle mütemadiyen çarpışmaya sevk 
ettiğinden beşeriyetin bu kısmında bize karşı 
tabiat halini iktisabeden bir husumet tekevvün 
etmiştir. Biz bu husumet cihanına karşı manen, 
maddeten müsellâh bulunmak mecburiyetindey
dik. Bir taraftan kuvayı maddiyemizi tanzim 
ederken diğer taraftan müdafaa ettiğimiz mede
niyet ve beşeriyetle aramızda mevcut revabıtı 
tahkim ve takviye ederek gerek o medeniyetin 
ve gerek kendimizin fazail ve hasailini bütün 
cihana bildirmekle hakkımızda kolaylıkla icra 
ve kolaylıkla kabul edilen iftira ve isnatları ber
taraf etmeye çalışmalıydık. Tâbiri aharla ‘kendi
mizi Garb’a tanıtmalı ve Şarkta da aramızdaki 
rabıtalara muntazam bir sekil vermeliydik. Ma
atteessür taribin omuzlarınıza tahmil ettiği bu 
mânevi vazifeleri tamamen ilımal etmiş bulunu
yoruz. Yalnız pek sıkıştığımız zamanlar bu ih
malin acılarını duyar, biraz telâş gösterir ve 
nihayet tazyik geçince yine eski hale rücu ede
riz. Nesilden nesle intikal eden ve acısını her 
gün mütezayit bir şiddetle çektiğimiz bu ademi 
istikrara nihayet vermek ve bu ihtiyaca karşı 
ciddî ve devamlı bir vaziyet almak zamanı gel
miştir. Başka milletlerin propaganda işlerinde 
istifade ettikleri resini, sinema, tiyatro, musiki 
gibi vesaiti âtiyeden şimdilik sarfınazar ederek, 
yalnız söz ve yazı ile yapılması mümkün olan 
tenvir ve irşat vazaifine ilk hat ve olmak üzere 
âtideki projeyi takdim ediyoruz :

Proje tabiatiyle iki ciheti havidir : Dâhil ve 
hariç.
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Dâhilde efkârı nmumiyeyi tenvir edecek, 
halka şuurlu, bir vicdan telkin ederek ne oldu
ğunu, neredeıi geldiğini, nereye gittiğini öğ
retecek ve mesaili mahalliyeyi asrın terakkiya- 
tına tevfikan tenvire medar olacak ciddî, va
kur bir matbuatın vücudu elzemdir. Memleke
tin vaziyeti iktisadiye ve irfaniyesi böyle bir 
matbuatın kendi kendine türeyip neşvünema 
bulmasına müsaidolmadığından bunun husulü 
behemehal Heyeti Celilenizin müzaheret ve mu
avenetine mütevakkıf bulunmaktadır. Bu hu
susa ait düşündüklerimiz şundan ibarettir :

Memleketin vaziyeti coğrafyası nazarı dik
kate alınarak berveChi âti neşriyat merkezleri tef
rik olunacakta :

1. Ankara
2. Kastamonu
3. Konya
4. Söke (Umum Avdın vilâyetine şâmil ol

mak üzere)
5. Trabzon
6. Sivas
7. Erzurum - Kars
8. Adana
9. Diyarbekiı*

10. Gazianteb.

Bu nuııtakalar dâhilinde elyevm intişar eden 
ve yaşamak liyakat ve istidadım gösteren gaze
telerin terakki ve tekemmülüne çalışılacaktır. Bu 
gazetelere sureti muavenetimiz evvel beevvel cid
dî, mefkure sahibi, muktedir muharrirler teda
rik etmek olacak, ve nıeziyatı matlCıbeyi haiz mu
harrirlere malik olan gazetelere ise ihtiyaçlarına 
göre para, yahut kâğıtla muavenet edilecektir. 
Fakat gerek muharrir tedariki ve gerek para ve 
kâğıt itası suretiyle vâki olacak muavenetimiz 
hiçbir zaman bir gazete için senevi iki bin lirayı 
tecavüz etmiyecektir. Bundan maada Müdüri
yet kendine merbut İstihbarat şebekesiyle Tercü
me Şubesinin her gün intizar ettiği ajans haber
lerini ve matbuatı eenebiyeden iktibas eylediği 
malûmat ve makalâtı müfideyi, Büyük Millet 
Meclisinin müzakeratmı, Hükümetin icraatını ve 
hayat ve siyaseti umumiyemizin tarzı cereyanına 
ait tamimleri bütün Anadolu matbuatına sürat
le isal edecektir. Şurası bilhassa şayanı tasrihtir 
ki suveri muhtelife ile ifa edilecek olan işbu mu
avenetler hiçbir zaman gazetelerin serbestii kelâ
mını takyit mânasını tazammum etmiyecektir.

Matbuat, mahiyeti itibariyle içtihada tâbi ol- 
mıyan mesaili hariciye ile mesaili askeriyeden 
başka diğer bilûmum mesailde tamamen serbest 
ve kanaati fikriye ve vicdaniyeleriyle mütehar
rik olacaklardır. Müdüriyeti Umumiye matbua
tın aynı hedefi milliye doğru hemalıenk olarak, 
yürümesini temin maksadiyle matbuata sırf ma
nevi bir rehberlik vazifesini üzerine alâcaktır. 
işbu rehberlik bugün, faaliyeti müliyemizin mer
kezi olan Ankara’dan gerek vaziyeti umumiye ve 
gerek vaziyeti hususiyemiz hakkında matbuata 
mütemadiyen malûmat vererek icabeden cihetler 
üzerine celbi dikkat eylemekten arasıra kongre 
tertibederek matbuatı milliyenin vazaifi esasiye- 
sini tâyin ve'matbuat müntesibini arasındaki ra- 
vabıtı teşyidden matbuatın hayatı mahalliye üze
rinde icra etmekte olduğu tesirâtı tesbitten; mat
buatın tezahür edecek ihtiyaeatmm ref’İ çarele
rini düşünmekten ibaret kalacaktır. Aynı za
manda memlekette hayatı fikriyenin inkişafını 
teshil maksadiyle dini, İlmî, edebî mecmua ve ri
salelerle neşriyatı mevkutenin tekessür ve tekâ
mülüne çalışılacağı gibi halkın terbiyei efkâr ve 
hissiyatına ve tekzibi ahlâk ve vicdanına.yaraya
cak mevzular dâhilinde neşriyatta bulunacak ve 
bu gibi neşriyatın bilhassa köylerde okunması 
için tedabiri muktaziye ittihaz edilecektir. Bun
dan maada lıer mahalde matbuat müntesibiniyJe 
ulema ve münevverandan mürekkep tenvir ve ir
şat heyetleri teşkil edilerek mevizalar, konferans
lar, hitabeler tertibi suretiyle umum sünufu aha
linin ve bilhassa köylünün tenviri efkârına çalı
şılacaktır.

ikinci sahayı faaliyetimiz hariç olacaktır:
Harici istihbarat ve Propaganda teşkilâtımız 

tabiatîyle iki kısma ayrılacaktır: Garb ve Şark... 
Bu iki saha bize karşı mahiyetleri itibariyle ta
mamen müttezat bir vaziyettedirler birisinin ya
bancılığına ve hattâ ananevi husumetine muka
bil, diğeri bize en samimî'bir iinsiyet ve en derin 
ve dinî rabıtalar ile bağlıdır. Fakat biz, bir ta
rafın yabancılığını izaleye bezli mesai ettiğimiz 
gibi diğer tarafın da alâka ve merbut'iyetini tak
viye için muntazam vasaite müracaat eylemedik. 
Garb, tarihi, tarzı maişeti, ananesi ve zihniyeti 
ile bize yabancıdır. Garb, nesilden nesle intikal 
eden mücadele ve mübareze hatıraları ile meşbu 
olduğundan düşmanlarımızın hakkımızda mebzıı- 
len icra ettikleri bedhahane propagandaların te
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vessü ve intişarına gayet müsait bir zemindir. 
Aleyhimizde tasni edilen ve bâzan hiçbir aklıseli
min kabul edemiyeceği iftira ve isnatlar bile Garp 
muhitında kendilerini kabule müheyya bir silsilei 
efkâr ve hissiyat bulmaktadır. Bunda, irademizin 
haricinde bulunan tarihin bir hissesi vardır. Bin 
seneden beri Isîâmiyetin müdafii olan Türk! er 
âlemi îslâmm muhabbet ve merbutiyetini kazan
malarına mukabil, Hıristiyan olan Garp âlemi
nin husumetini ceîbeylemişlerdir. Bu husumetin 
devamı şüphe yok ki, bizim zararımızadır. Zira 
biz Garptan tecerrüdedemeyiz, garpsız geçinenle
yiz. İster istemez onunla münasebette bulunma
ya mecburuz. Bugün kiirrei arzın merkezi sikle- 
ti garba intikal etmiştir. Bunun ağırlığını her 
gün hissediyoruz. Binaenaleyh kendimizi garba 
tanıtmalıyız. Garbın hakkımızda yanlış olarak 
perverde ettiği fikirleri, hisleri tashih etmeliyiz. 
Dinimizin ulviyetini, milletimizin fâzail ve hasa- 
ilini, seciye ve ahlâkını, istidat ve kabiliyetini 
garp efkârı umumiyesine bildirmeliyiz. Türkün 
munis, halim, selim, rahim, şefik, çalışkan, sulh
perver bir unsur olduğunu cihana öğretmeliyiz. 
Samsun’da bir Amerikalı âcize diyordu k i:

«—  Buraya Türkler hakkımda pek ferna fikir
lerle meşbu olarak geldim. Fakat iki ay Türk
'lerle doğrudan doğruya (temasta bulunduktan 
sonra Türküm ahlakıma, meşrebine, ahvali ruhi- 
yesime vakıf oldum, Türk’ü tsevdîm. Fakat; be
nim gibi kaç Amerikalı vardır? Milyonlarca va
tandaşlarım hakkınızda pek fena fikirler besli
yorlar, bunları tashih etmek size düşer.»

Aynı hakikati memleketimizde seyahat eden 
ve Türklerle bilâvasıta temasta buluman ecrnehh 
lierin kâffesi tekrar edip duruyorlar. Fakat; 
dost bulmak için ecnebilerim memleketimize ka
dar gelip tetkibatta bulunmasına intizar etme
miz değil, bizzat tbi'zim ecnebiler arasımda tel- 
kimat ve iirşadatta bulunmaklığımız lâzımdır. 
Umıtmamalıdır, ki millet ve memleketimiızi alâ
kadar eden siyasi1, askerî, iktisadi, malî, ilâh... 
bütün meseleler nihayetünnihaye yeşil masa et
rafında toplamam insanlar tarafımdan hallolunur. 
Bu insanlarım ise hakkımızda perverde ettikleri 
fikir ve hislere tâbi1 olmaları tabiîdir. Bundan 
maada, ve bunun fevkmda, bir efkân umumiye 
vardır M, bugün Garb ’da her şeye hâkim bu
lunmaktadır. Garb ricali devletimden ve diplo
matlarımdan hiçbiri efkârı umumiyeye karşı yü

rüyemez. Garb efkârı umumiyesi ise yukarda 
bert af sil arz olunduğu veçhile tarafımızdan hiç
bir teşebbüs vâikı olmadığı için bedhahlarımız 
tarafımdan mütemadiyen tahrik olunmaktadır. 
Meselâ İngiliz Amele Fırkası, (düşmanlarımız ta
rafından iğfal edilen veya satın alınan gazete
lerin aleyhimizde tasni ettikleri müheyyiç ilâm
lar, sütunlar sayfalar dolusu iftiralar ve isnat
lar tesiriyledir iki1, İrlanda'nın istiklâlini müda
faa ettiği halde bize karşı hasım bir vaziyet 
almıştır. Hiç şüphe letmemelidir ki, biz bu ifti
ralara, bu isnatlara ve vaktinde mukabelede bu
lunmuş, düşmanlarımızın yaptıkları (gibi kendi
mizi tanıtmış, hakkımızın meşru olduğunu bilâ- 
înkıta Garb âlemine İsıma için kitaplar, risaleler 
neşir ve konferanslar tertibettirmiş olsaydık, 
bugün, Garb ’ım tabakâtı muhtelif eşinde peik çok 
taraftarlara malik bulunacaktık!

Bundan maada her memlekette, Hükümetin 
taJbilbettiği mesleke muhalefet eden fırlbalar 
mevcuttur. Bu ıgibi fırlkalara malûmat yetiştir
mek, Hükümeti temkid, efkân umumiyeyi lehi
mize imale için vesait telıie etmek pek mühim 
bir âmili muvaffakiyettir. Muntazam bir propa
ganda teşkilâtı sayesinde her tarafta, meselâ İn
giltere'de mevcut firakı muhalife arasında mena- 
fiimizi müdafaa edecek âmiller bulabilirdik. Bol- 
şeviklerin İngiltere’deki propagandaları, ve Fran
sa’da «Piyer Loti» ve «Kiod Fareı*» le İngiltere’
de «Ağahan», «Emir Ali», «Bereketallah» ve saire 
gibi hasbeten üllâh bizim için yaptıkları müea- 
hedelerin t esi rafı ibretâmiz birer misal olarak zik
re şayandır. Fakat; maalesef biz şimdiye kadar 
bütün bu âmilleri ihmal ederek onlardan müessir 
ve muntazam bir surette istifade edemedik. Yal
nız hariçte değil, dâhilde bile Türk milletinin ib
raz ettiği muazzam fedakârlıklar, istiklâl ve şe
refi yolunda gösterdiği emsalsiz kahramanlıklar 
meçhul kal maktadır.

İnsan, hangi millete mensup olursa olsun 
tabiatı itibariyle kahramanlığa meftundur. Ame
rikan, İtalyan, Fransız milletlerinin istiklâl ve 
şerefi millileri için mazide yapmış oldukları kah
ramanlıkları kitaplarda okurken bile mütehey- 
yiç oluyoruz. Halbuki Türkün bugün yaptığı mu
cize bütün bu kahramanlıkların fevkmdedir. Fa
kat; heyhat ki, Avrupa ve Amerika efkârı umu
mi yosinde yapılan aksi propagandalar tesiriyle
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bu mücadelemiz oralarda hakiki mahiyetinde te
celli etmiyor.

Hulâsa, Avrupa ve Amerika’da propaganda
nın her türlü vesaitine müracaat etmek mec
buriyetindeyiz. Aynı zamanda kendimiz de Av
rupa ve Amerika hayatını takibetmeye, oralarda 
cereyan eden siyasi, iktisadi, ticari, fikrî hâdisat 
hakkında vaktinde malûmat almaya muhtacız. 
Bu gibi malûmattan mahrum olan milletler tabi- 
atiyle daima gecikmiş ve daima gafil kalmış olur- 
la i* bunun da mazarrati müstağnii izahtır.

Yukarda tadadolunan alâka ve münasebetleri 
tesis zımnında şimdilik düşündüğümüz tedbirler 
şunlardır :

1. Avrupa ve Amerika'nın mühim noktala
rında bizimle daima muhaberede bulunacak 
ajanslar temini.

2. Avrupa ajansları ve matbuatiyle sıkı bir 
alâka tesisi.

3. Avrupa ve Amerika matbuatında hayatı 
milliyemizi tenvir, menafiimizi müdafaa edecek 
vasıtalar temini,

4. Aynı kıt’alarda lehimize konferanslar ter
tibi.

5. — Avrupa ve Amerikaya heyetler izamı.
6. — İstanbul’da ve Avrupa’da intişar eden 

ecnebi gazetelerle bâzı düşman mahafilin iftira
larına karşı müdafaatı lâzimede bulunmak, inkı
lâbımızın mahiyetini irae eylemek, İstiklâl ve 
şerefi millîmiz yolunda giriştiğimiz müeahedenir 
safahatini göstermek için Ankara’da Fransızca 
haftalık bir gazete ile ecnebi lisanlarından risa
leler ve kitaplar neşri.

Gerek dâhil ve gerek hariçte balâda arz olu
nan vesaiti temin ve idare için yeni teşkilâta ve 
bu teşkilâtın ieabettirdiği yeni masarife ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. Bundan dolâyıdır ki, bu sene 
için tertibedilen bütçe geçen senekine nispeten 
zarmmiyatı havidir. Faika t; bütçenin mütalâasın
dan da mlisteban olacağı veçhile bu zammın yüz
de sekseni propaganda ve matbuata muavenet 
masarifini teşkil ediyor. Bu ise taikibolunan mak
sada vusul için zaruriyülihtiyard ır. Yukarda su
reti umumivede izah olunduğu veçhile matbuat 
ve istihbaratı müdiriyeti umumiyesiniiı teşkilin- j 
deki maksatların kâffesi dâhilde ciddî, ağırbaşlı j 
ve menafii memlekete hâdinı bir matbuatın, ha- | 
riçte muntazam bir propaganda ve istihbarat şe- j 
bekesinin teşkil ve tesisi etrafında toplanmakta- I

dır. Halbuki mevcut teşkilât, ve bütçe ile bu ga
yeye vâsıl olmak imkânı yoktur. Hattâ işbu izah- 
nameye lef fen takdim olunan bütçe bile bu mu
azzam vazifeyi tam ve mükemmel bir surette 
ifaya gayrikâfidir.

Ancak bu bütçe ile talebolunan mebâliğ di
riğ buynrulmadığı takdirde maksada doğru -ilk 
hatveler atılmış ve ilk temeller vaz’edilmiş ola
caktır. İleride tenvir ve irşad sahasında rakip
lerimizden geri kalmamak ve faaliyetimize lâyık 
olduğu vüsati verebilmek için daha pek çok fe
dakârlıkların ihtiyarı lâzmıgelecektir. İşbu tek
lifin kabulüne muallâk evvelâ faaliyetimizin se
mereleri bilfiil müşahede olunduktan sonra 
memleketin mü brem ihtiyaçlarını tatmin husu
sunda bezli himmet eden Heyeti Celilenizin, da
ha vâsi fedekârlıkları diriğ etmiyeceği vârestei 
iştibalıtuv '

Mamafih Heyeti Celileniz asgari hesabata 
ibtinaen vaki olan işbu teklifi'is’af lütfûnda bu
lunmadığı takdirde zannımızca ittihazı icabeden 
en salim ve mâkul tedbir müdüriyeti umumiye- 
yi tamamen lâğv ve elyevm müdüriyetin vazaı- 
fini faaliyette temerküz ettiren ve nispeten az 
bir meblâğ ile idaresi mümkün olan ajans ile ik
tifadan ibarettir. Bu suretle hem senede 40, 50 
bin liraya yakın bir tasarruf icra edilmiş ve hem 
de kavlen deruhte ettiği vazaifi fiilen ifaya gay- 
rimuktedir bir müessesenin bilüzum mevcudiye
tine nihayet verilmiş olur. Zira senei sabıka büt
çesiyle bu müesseseyi canlandırmak, kendisin
den beklenen hidematı ifaya muktedir bir hale 
ifrağ etmek müstakildir.

Yukarda bertafsil izah ettiğimiz âcil ve 
mü brem ihtiyaç ile bu son hakikatin mukadde
ratı millete bilfiil vâzıulyed ve teşekkül ettiği gün
den itibaren memleketin halâs ve itilâsını temi
ne hasrı mevcudiyet eden ve bu azim ve himmeti 
sayesinde pek âli muvaffakiyetlere nail olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzını vecîbe 
addeyleriz.

\
Mâruzâtımızı ikmal etmek üzere âtideki mü

talâaları da ilâve eylemek lüzumunu hissediyo
ruz. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumi- 
yosi idari olmaktan ziyade siyasi bir müessese
dir'. Yazifei asliyesi vicdanlar], kanaatleri muay
yen bir istikamet dairesinde yürütmek olup 
kuvvei teyidiyesi münhasıran mânevi iknadan 
ibarettir. Binaenaleyh; matbuat müdüriyetinin
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vazifesini ifa ve kendinden beklenen hizmetleri 
icra edebilmesi için esasatı atiyeye riayet olun
ması elzemdir.

1. — Matbuat ve İstihbarat Müdürü Umu
misi her hususta haizi itimat olmalı.

2. — Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umu- 
miyesi gerek dâhilde, gerek hariçte cereyan 
eden vukuat ve hâdisata, Hükümetin noktayı 
nazarına, Büyük Millet Meclisinin temayüiâtr 
hakilriyesine vaktinde ıttıla peyda etmeli.

3. — Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi mem
lekette mevcut bilımumı vesaiti İst ihbariyeden 
istifade edebilmeli.

4. — Matbuata aidolarak Hükümetçe ittihaz 
edilecek tedbirler karargir olmadan evvel mat
buat Müdüriyetinin behemahal reyine müracaat; 
edilmeli.

5. — Matbuata ait direktifler ve tebligatı sa
ire doğrudan doğruya ve münhasıran Müdüri
yeti Umumiye tarafından icra olunmalı.

6. — Müdüriyeti Umumiye dâhil ve hariç
te muhaberatın selâmetini temin maksadiyle 
kendisine mahsus bir .şifre kullanabilmeli.

7. —  Matbuata muharrir tedariki veya nakit 
ve kâğıt itası suretiyle yapılacak muavenet hiç
bir veçhile takyit mânasını tazammun etme
meli.

8. — Şahsi içtihada tâbi olmıyan siyaseti 
hariciye ile umuru askeriyeden maade mesaili 
sairede matbuat tamamen serbest bulunmalı. Mü
düriyeti Umumiye yalnız müşterek millî ga
yeler etrafında efkâr ve hissiyatı umumiyeye 
istikamet vermek üzere'sırf iknaî bir rehber
lik vazifesiyle mükellef olmalıdır.

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti ümuıni- 
yesinin muntazam ve müsmir bir zemin üzerin
de icrayı faaliyet ederek kendisinden bekle
men hizmetleri ifa edebilmesi için Baladaki mü
talâa! ve esasatm kabulü elzem bulunduğundan 
esasatı anife Heyeti Oelileniiı arayı şaibesine 
arz olmıur.

11 Nisan 1338 
Matbuat ve İstihbarat 

Müdürü Umumisi 
Ağaoğlu Alımed

■Matbuat ve İstihbarat bütçesi

F. M. Nev'i muhassasat

343 Maaşat
1 Müdürü Umumi maaşatı
2 Memurin maaşat ı
3 Odacılar ücreti

Üç- yüz kırk üçüûcii faslın yekûnu

344 Masarif
1 Masarifi tesisiye ve inşaiye
2 îcaret
3 Kırtasiye
4 Tenvir ve teshin
5 Masarifi muhabere ve istihbariye
6 Hademe melbusatı

1337 senesi
Encümeninin
tenkihatiyle 1338 senesi için

1337 se- 1338 senesi r . A. .........
nesi Mııva- Birinci Avans Mııvazenei
zenei Ma- Kanımu .Maliye
Mye Eııcü- tadilâtına Hükümetçe Encüme
menince ka- göre tesbit teklif nince tek
bul edilen edilen olunan lif olunan

780 720 1 200 825
6 468 6 408 7 848 7 108

480 648 648 648

7 728 7 776 9 696 8 581

500 500
700 700 2 000 2 000
500 500 500 500
300 300 800 500

15 000 15 000 20 000 20 000
90 90 150 90
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Nov’i muhassasat

. 1338 <

1337 se
nesi Muva- 
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen

0  : 2
1337 senesi 

Encümeninin 
tenkihatiyle
1338 senesi 

Birincil Avans
Kanunu 

tadilâtına 
göre tesbit 

edilen

1338 senesi için
___________K........... .......t

Hükümetçe
teklif

olunan

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan

7 Propaganda ve t elif at 1 200 1 200 20 000 25 000
8 Anadolu matbuatına muavenet 15 600 15 100 40 000 30 000
9 Müteferrika 200 200 / 1 000 500

10 Ucuratı mıiteferrika 2 060 2 060 4 000 4 000
11 Harcırah 500 1 000 1 000 1 000

344 ııcii faslın yekûnu 36 150 36 150 89 950 84 090

345 Matbaa
1 Tesisat ve levazım 1 000 1 000 2 500 2 500
2 Masarifi tab’iye ve üeurat 7 000 7 000 13 000 13 000
3 Kâğıt tedariki 20 000 10 000 15 000 10 000

345 nei faslın yekûnu 18 000 18 000 30 500 30 500

346 Telsiz telgraf -- - —. — —
347 Memurinin tahsisatı fevkalâdei şehri-

yesi 11 270 9 855 11 679 10 610

Yekûnu umumi 73 148 71 781 141 825 133 781
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Maaşat Kadrosu

1338 senesi için
Muvazenei Maliye 

Hükümetçe teklif Encümenince teklif 
1337 Maaptı olunan olunan

Unvanı Memuriyet
Şehrisi

Lira
Senevisi

Lira
Şehrisi

Lira
Senevisi

Lira
Şehrisi

Lira,
Senevisi

Lira

Müdürü Umumi 60 720 100 1 200 75 900
Matbuat Şubesi Müdürü 35 420 40 480 35 420
Ajans Müdürü 20 240 20 240 20 240
Tetkik Memuru 00 0 20 240 20 240
Kâtip 12 144 12 144 12 144
İstihbarat Şubesi Müdürü 35 420 40 480 35 420
Servis Memuru 00 0 20 240 20 240
Şifre Memuru 15 180 15 180 15 180
Kâtip 12 144 12 144 12 144
Tercüme Şubesi Müdürü 40 480 40 480 40 480
Fransızca Mütercimi 20 240 20 240 20 240
İngilizce Mütercimi 30 360 30 360 30 360
Almanca Mütercimi 30 360 30 360 30 360
Rusça Mütercimi 20 240 20 240 20 240
Arapça Mütercimi 00 0 20 240 20 240
Matbaa Müdürü 30 360 40 480 30 360
Ambar, Levazım ve İdare Memuru 00 0 20 240 20 240
Dosya ve Sevk Memuru 20 240 20 240 20 240
Musahhih 15 180 15 180 15 180
İstanbul İstihbarat Müdürü 40 480 60 720 60 720
Söke » » 40 480 40 480 40 480
İnebolu » » 30 360 30 360 30 360
İzmit » » 30 360 30 360 30 360
Kars - Trabzon İstihbarat Müdürü 30 360 30 360 30 360
Antalya - Mersin » » 30 360 30 360 30 360

Aded Beheri

Odacılar ücreti 3 18 54 648 54 848 54 648

Yekun 648 7 776 808 9 696 763 9 156
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REİS — Efendim Matbuat bütçesi hakkında 
söz alanlar.

Cemil Bey (Kütahya), Hakkı Hami Bey 
(Sinob), Hüseyin Ayni Bey (Erzurum), Necati 
Bey (Saruhan).

Buyurun Cemil Bey!

CEMİL B. (Kütahya) Efendiler! bende
niz iki buçuk seneden beri Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesinin görmüş olduğu hiz
metten, ihtiyar ettiğimiz masarif nispetinde 
faide hâsıl olduğunu zannedemiyorum. Man
zum âliniz olacağı üzere bütçe de otuz bin lira 
nispetinde işrad, telifat ve saire masarifi var. 
Efendiler bizim faidemizi mucip olacak bir su
rette, bir irşat yapıldığını şimdiye kadar ne işit
tim ne gördüm. Yalnız haftada iki defa veyahut 
iıç defa birer İstihbarat Mecmuası alıyoruz. Gör
düğümüz bundan ibarettir. Efendiler lıer sene 
için eksik, fazla yüz elli bin lira nispetinde bir 
masraf yapılıyor, halbuki malûmu âliniz olaca: 
ğı üzere alçak Yunanlıların şimdiye kadar bizim 
hakkımızda yaptıkları ve kazandıkları her şey 
bütün propaganda sayesnidedir. Efendiler, pro
paganda harbden daha ziyade müessir ve daha 
muvaffakiyetli bir teşebbüstür. Bunun için, ben
deniz - tarihini bilmiyorum - galiba Mart'ın on 
birinde olacak Heyeti. Celilenize bir takrir ver
miş idim. Bu takririm, Matbuat ve İstihbarat Mü
düriyeti Umumiyesinin lağvını mut azaminindi. 
Bu takrir okunup kabul veya ret edilmedikten 
sonra bu bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
müzakere cereyan edemez kanaatindeyim. Evvel
emirde bu takrir okunmalı. Takrir ret, mi edile
cek? Yoksa encümene mi gidecek? Her hangi bir 
muamele ifa edilecekse, edildikten sonra bütçe 
hakkında müzakere cereyan etmelidir. Bunun 
için, bendeniz evvel emirde takririn okunmasını 
ve badehu bütçenin müzakere olunmasını teklif 
ediyorum.

İHSAN B. (Cebelibereket) — Matbuatın lü
zumunu teyidediyorsımuz. sonra lağvından bah
sediyorsunuz bu nasıl olur?

CEMİL B. — Masrafı nispetinde faidesi yok 
da onun için.

REİS — Cemil Beyin takriri okunacak, dinli
ydim. (Ret sadaları, okunmaz sesleri)

ZİY A  HDEŞİP B. (Lâzistan) — Usulü mü
zakere hakkında sövliyeceğim. Bu takrir okun
maz. Usule muhaliftir. Arz edeyim.

CEMİL B. (Kütahya) —  Heyetin mes- 
buk karariyle okunacaktır. Heyet vaktiyle okun
masına karar vermişti. Heyetin kararı hilâfına 
söz söylenemez.

2. —  Kütahya Mebusu (-emil Beyin, Mat
buat ve istihbarat Müdüriyetinin lâğıma dair 
kanun teklifi (2/488)

Riyaseti Ceiileye
Hazinei milleti senevi yüz elli bin lira rad

desinde bir masrafı mühimine sarfına sevk 
eden Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umu
miyesi hidematı mesbukasmdan esas olarak ruh
lu fevaidi ciddiye ıktıtaf edilemedi kanaatinde
yim. Binaenaleyh teşkilâtı mezkurenin lâğviyle 
onun yerine berveçhi ati teşkilâtın münasip ise 
kabulünü rica ederim.

13 Mart 1338 
Kütahya 

Cemil

Londra, Paris, Roma’da birer Türk gazetesi 
neşri hakkında Kamın

MADDE 1. — Aleyhimizde olarak düşman
larımız tarafından daima icra edilegelen gayri sa
hih propagandalar neticesiyle hakkımızda mu- 
zir fikirlere zahip olan Garp zihniyetini lehimi
ze imale ve tashih etmek üzere şimdilik yev
mi ve lisanı mahallî ile Londra, Paris, Ro
ma merkezlerinde birer Türk gazetesi idaresi 
tesis ve masarifi tesisiye ve neşriyesi için senei 
haliye bütçesinin faslı mahsusuna doksan bin 
lira vaz'edilmiştir.

MADDE 2. — İşbu gazete idarehaneleri mü
dür ve müstahdemini ile varidat ve masarifatı 
seneviyesi için verilecek şekil ve gazetelerin 
taşıyacağı isim Hariciye Vekâleti tarafından 
tanzim olunacak bir talimatname ile tâyin olu
nacaktır.

MADDE 3. — İşbu kanunun tarihi neşrin
den itibaren Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi mülgadır.

MADDE 4. — Tarihi neşrinden muteber 
olan işbu kanunun icrasına Hariciye ve Maliye 
vekâletleri memurdur.

(Lâyiha. Encümenine sadaları.)
REİS — Efendim Lâyiha Encümenine git

miş ve gelmiş. Matbuat bütçesi müzakere edi-
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lirken müzakere edilecekmiş. Bu takriri kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir.

CEMİL B. (Kütahya) —  Bir encümene ha
vale edilirse kabul ediyorum.

REİS —  Lâyiha Encümenine gitmiş efen
dim.

CEMİL B. (Kütahya) — Hariciye Encü
menine gitsin.

REİS — Efendim heyet kabul etmedi.
HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Efen

dim bu takririn müzakeresine dair söz sövli- 
yeceğim. (Geçti, reddedildi sadaları)

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Matbuat ve 
İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesinin Meclisi 
Âliniz tarafından ilk vaz'ı ve te»sisi anma ircan 
nazar etmek gerçi zait gibi görünürse de Mat
buat ve İstihbarat Müdüriyetinin gördüğü va
zife ile, teşkili anındaki Meclisin maksadı ara
sındaki münasebeti mukayese ederek bir hü
küm vermek zarureti bulunduğu için bende
niz hulâsa olarak Meclisi Âliniz Matbuat Mü
düriyetini ne maksatla teşkil etmiştir? Onu arz 
edeyim ve ondan sonra hulâsatan bütçe lı akıcın
daki ııoktai nazarımı söyliyeyim. Malıımu âli- 
nizdirki Meclisi Âlinin ilk teşekkül ettiği za
man, hattâ bir heyeti Hükümet teşkil etmez
den evvel fevkalâde ehemmiyeti olan bir İrşat 
Encümesi teşkil etti. Hattâ zabıtnameler tet
kik edilecek olursa görül ürk i Meclisi Âli, en 
evvel bîr irşat Encümeni teşkil etti ve maksadı 
gerek dâhilde ve gerekse hariçte bittabi şu hare
kâtın mahiyetini anlıyanlarm adedi az idi ve 
bittabi bunu anlamayanlara fevkalâde bir gay
retle anlatmak için, fevkalâde bir fâaliyete, 
elbette ve elbette her şeye tercihan bir irşat 
Encümeni teşkiline lüzum vardı ve bu encümen 
teşekkül etti. Fakat maatteessüf, Meclisi Âli âza- 
yı kiramuıdan müteşekkil olan İrşat Encümeni 
bu vazifeyi vapamıyacağını anladığından, en 
nihayet bunu Meclisin zabıtnameleri tetkik edi
lecek olursa görülür ki, bir vekâlet kadar bü* 
yük bir halde teşkiline kadar gitmiştir.

Yani Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti teş
kil edilirken, bunun lüzumuna Meclis o kadar 
ehemmiyet vermişti ki, bunun lüzumunu o kadar 
idrak etmişti ki, vekâlet halinde tesisini hayli 
müzakere etti. Böyle olmakla beraber, eski ka
nun sazan dikkate alınacak olursa bir müdü
riyeti umumiye halinde tesis edildiği halde, bir

nezaret kadar (vekâlet sadaları) evet bir vekâ
let kadar ehemmiyet verilmiştir. Filhakika Mat
buat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi uıı- 
vaniyle teşekkül etmiş olan Matbuat ve İstih
barat Müdiriyeti Umumiyesi Büyük Mil 1 et Mec
lisi Riyasetime merbut olmak üzere ;biır müdiri- 
yet halinde teşkil edilmiş ve bu suretle bir ve
kâlet kadar ehemmiyet verilmiştir.

Doğrudan doğruya bir vekâlet emrine veril
meyip 'Büyük Millet Meclisli Reisi emrine veril
miştir. Binaenaleyh Matbuat Müdiriyeti Umu
miyesi bu kadar ehemmiyeti haizdir. 'Bendenizce 
Matbuat ve istihbarat Müdiriyeti Umumiyesi 
bir devletin siyaseti umumiyesinin Erkânı Harb 
Dairesidir. Siyaseti umumîye i devlet ne kadar* 
mükemmel olursa o kadar muvaffak olur. Mat
buat ve İstihbarat Heyeti de ne kadar mükemmel 
ve ne .kadar vazifesine sahibolursa, siyaseti umu- 
ıııiyei devlet ide o kadar güzel yürür. Zaten, dik
kat edersek efendiler devletlerde siyaseti idare 
eden 'matbuattır. Maatteessüf bizde Meşrutiye
tin ilânından itibaren gazeteciler siyasetle de
ğil, şahsiyatla meşguldür. Filân beyin lehinde 
ve filân beyin 'aleyhinde, efendiler bendeniz de 
gazetecilik yaptım. Fakat ne olursa olsun itiraf* 
edelim ki, efendiler biz hissiyattan .ayrRamıyo
ruz. Biz hakikatten ziyâde kendilinizi hissiyata 
veriyoruz ve 'vazifemizi1 unutmak suretiyle vazi
femizi suiistimal ediyoruz ve zaman zaman va
zifemizi ifada hatalara düşüyoruz. (Siz de öyle 
mi yaptınız? sabaları) Efendim bendenizin öyle 
yapıp yapmadığımı, gazetelerime bakarsınız re 
anlarsınız. Ben heyeti umumiyesi itibariyle söy
lüyorum. Onun için  Menlisi Âliniz Matbuat ve 
istihbarat Müdiriyeti Umumiyesini arz ettiğim 
esbap dolâyısiyle, teşkil ettiği zaman 'ondan çok 
mühim faydalar beklemekle beraber gecen se
ne Matbuat ve İstihbarat bütçesine arz ettiğim 
gibi 60 -70 bin lira kadar zammedildi. (Bende
mize e üç dört milyon liralık Matbuat bütçesi ol
malıdır. (Ooo sesleri) Efendiler bugünkü mat
buat] demiyorum. Eğer hakikaten memlekette 
bihâkkin Matbuat ve 'İstihbarat İdaresi teşkil 
etmek istiyorsanız, verdiğiniz 100 bin, 170 bin 
lira hederdir. Bendenizce 170 lıin lira vermek
tense, hiçbir şey vermemek 'daha evlâdır efen
diler. Bendeniz dairei intihabiyeme 'gidiyorum. 
Emin olunuz gazeteler oraya kadar bile git
miyor.
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Şıı halele matbuat ve istihbarat Ankara mer
kezine inhisar etmiştir, zannederim tlaİTr̂ ei inti
hal üyelerinde seyahat eden arkadaşlarım bende
nizi teyidedeıier. (Doğru sesleri) Ehemmiyetini 
öteden heri şöyle, böyle takdir etmekle 'beraber
bu matbuat acaba millete ne derecelere kadar 
hizmet ediyor diye bakıyorum. Maatteessüf gö
rüyorum ki, bir defa gazeteler asıl istediğimiz 
yerlere gitmiyor. Sonra, matbuat ve istihbaratın 
resmî tebliğleri var. Bnular da resmî kapılara 
yapıştırılıyor. İtiraf edilmek lâzımgelir ki, halk 
resmî kapılara gitmekten korkar, resmî kapıla
ra pek yaklaşmaz. Günkü, acaba gidersek bizi 
yakalarlar mı'? diye korkuyorlar. Binaenaleyh 
biı tebliğleri yalnız memurin okuyor. Bundan 
ibaret. Hattâ bir müdüre demiştim ki; bunu 
halk okusun diye mi gönderiyorlar! Yoksa sizin 
kapınıza yapıştırılmak için mi gönderiyorlar! 
Rica ederim dedim. Bunu camün kapısına yapış
tırınız.,. Müdürün kapısına yapıştırılmış olan bu 
tebliği okumak için, birkaç kişi gelmiş olsa bile 
bir jandarma gelecek, çekilin buradan diyecek* 
itip kakacak... Esasen halkın bu gibi resmî ka
pılara yanaştığı da yoktur. Nitekim de gördüm, 
yanaşmıyor, müdüre de söyledim. Bu, böyle 
olmaz, bu tarzda tamim edilemez. Yani arz et
mek istediğim şey, verilen paranın az olduğunu 
kabul etmekle beraber, Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesinin bu para nispetinde 
İnle hizmet yapamamış olduğudur. Evet efendi
ler Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiye- 
sinin esbabı mucibe mazbatasının birinci mad
desinde denildiği gibi, bilumum efkârı gayeye 
doğru tevhidederek yürütmek lâzımdır. Bina
enaleyh memlekette bütün matbuatın vazifesi 
efkârı umumiyeyi tevhiden gavei millîye doğru 
yürütmektir. Matbuat Müdüriyetinin vazifesi 
de bu gayeye muhalif efkâr ve neşriyatı tekzib- 
etmek ve matbuatı gayeye imale eylemektir. 
İtiraf edilmek lâzımgelir ki, nazari değil, pek 
amelî olan şu keyfiyeti göremiyoruz. Bendeniz 
vilâyetlerde intişar eden gazeteler hakkında bir 
şey demîyeceğim. Fakat merkezde münteşir ga
zetelerde Matbuat Müdüriyetinin esbabı muci- 
besinin beyan ettiği tarzda intişar ettiğini gör
müyorum. Birçok rüfekayı muhtereme ve hattâ 
Matbuat ve İstihbarat Müdürü Beyefendi Haz
retleri, memlekette intişar eden gazetelerin 
ne dereceye kadar amal ve hissiyatı oksıyarak

yazı yazdıklarını pekâlâ takdir ederler. Ben
deniz isterim ki; memlekette intişar edecek olan 
olan gazeteler memleketin hissiyatına tercü
man olsun; yoksa filân veya filânın, 
şu veya bunun maksat ve arzusuna gö
re, vükııbulacak neşriyat ihanettir. Bendeniz 
matbuatın serbestîsini herkesten ziyade, müda
faa edenlerdenim. Fakat ; hiçbir zaman teşek
kül etmiş olan bir Devletin maksadı teşekkül 
ve amaline muhalif tarzda, neşriyata müsaade 
edilmesini tervicedemem. Hürriyet ve serbes
tli matbuat demek, kavanini mevzua dairesinde 
matbuatın hürriyeti demektir: Yoksa mahiye- 
ten bir eürmü kanuni teşlkü edecek olan neş
riyat, matbuatın daire! hürüriyeti haricinde
dir. Binaenaleyh; bendeniz istiyorum k i : Mem
leket dâhilinde intişar edecek olan üsbui ve 
yevmi mecmua ve gazetelerdeki neşriyat, ilme, 
fenne ve kavamni umumiyeye muvafık bîr 
tarzda intişar etsin. Filân veya filân şahsı, fi
lân veya filân zümreyi iltizam maatteessüf 
memlekette istenilen ahengi ihlâl eder. Meclisi 
Âli memleketin menafii âliyesine mütaailik vıı* 
kubulan bâzı ufak tefek ihtilâfını esaslı bir ih
tilâf şeklinde gösteren düşmanlarının aldanmış 
olduklarını en tehlikeli zamanlarda gösterdiği 
ittihadı tam ile kendilerine anlatmıştır. Gayesi 
milletin tamamü istiklâlini teminden ibaret 
olan Meclisi Âlide, düşmanlarmuzı sevindirecek 
bir tarzda, ahenksizliği icaİlettirecek bir ihti
lâfın vukuu imkânı yoktur. Bu imkânın olma
dığını Meclisi Âli pekâlâ taktir ettiği halde, 
maatteessüf matbuatımız -düşman matbuatı ol
sa çok görmem - bizim matbuatımız, kanunun 
kendilerine vermiş olduğu serbestîye istinaden 
Mecliste fevkalâde bir ihtilâfın mevcudiyeti 
hakkında neşriyatta bulunmuşlardır k i: İşte 
Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umumiyesi- 
ııin bunu tekzibetmesi ieabederdi. Maatteessüf, 
istihbarat Müdüriyeti buna-dikkat etmemiştir. 
(Ne vakit? Sesleri) Şimdi.. Rica ederim.. Ben
deniz filân ve filân gazete deiîıiyeceğim. Şüp
he eden arkadaşlar burada çıkan gazetelerin 
birkaç aylık nüshalarına müraöaat edecek olur
sa, görürler... Gazeteciler kendileri de itiraf 
ederler ki zaman zaman bif&fc hisse kapılmış
lardır, yani matbuat hizmet etmemiştir demi
yorum. Matbuatın elbette hizmeti vardır. Fa
kat biz matbuattan pek çök istifade bekleriz. 
Matbuat mektebi millettir denilebilir. Matbuat
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efkârı umuımiyenin tercümanıdır. Gazetelerde
ki makale o gazetenin ve milletin âyinesidir. 
Millet bunu ister. Şu Halde yazı yazılacağı za
man, o kadar sık dokuyup ince elemek lâzım
dır ki tenkide mânız kalmasın, o tarzda yazıl
malıdır. :Lâlettâyün...

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Meçimin 
trşad Encümeni bir hattı hareket tâyin etmedik
çe her, gazete, her muharrir bu vatan endişesiy
le elinden geleni yapar.

-  H<AKKi HAMİ B. (Sinob) (Devamla) - -  
Bendeniz, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
memlekete hizmet etmemiştir, demiyorum. Yalnız 
matbuatın hizmetleri bu tehlikeli anda arzu edi
len şekilde olmamıştır. Matbuatın hizmeti pek 
mahdut bir muhite münhasır kalmıştır. Filhaki
ka; verilen tahsisatla - Müdürü Umuminin bu
yurdukları veçhile - fazla bir şey beklenemez. 
Bendeniz de diyorum ki filhakika bövledir. Fa
kat verilen tahsisat nispetinde dahi çalışılma
mış olduğuna kaaniim. Yani daha fazla çalışıla
bilirdi. Şimdi müdüriyeti mezkûrenin hizmetle
rinden birisi dâhilde efkârı ınüttefikan gayeye 
doğru yürütmek, diğeri de hariçte aleyhimizde
ki neşriyatı takzibetmek. Hariçteki vazifesini 
ne dereceye kadar ifa ettiğini anlamak, bu hiz
metini ölçmek için bittabi dâhildeki vazifesini 
ifa hususunda yaptığı hizmeti mikyas olarak 
almak icabeder. Evet bu verilen para ile fazla 
bir şey beklemek zaittir. Fakat bilmiyorum, bu 
para nispetinde hizmet görülmüş müdür? Eğer 
hâdisatı günü gününe ieabeden yerlere, verebi
liyorsa ve zaman zaman bizim aleyhimizde vukubul

an neşriyatı tekzibede'biliyorsa, vazifesini ifa 
etmiştir diyeceğim. Edemiyorsa diyemiyeceğim. 
Yani bendeniz heyeti ıımumiyesi itibariyle vazi
fenin arzu edildiği gibi yapıldığına kaani deği
lim efendiler. Dikkat buyurulursa görülür ki 
matbuatın hizmeti Ankara merkezine münhasır 
kalmıştır. Efendiler halkı okumaya bir defa alış
tırmalı, ve ondan sonra halktan para istemeli
dir. Bilemiyoruz, öğüt yüz paraya satıldığı halde 
diğerleri beş kuruşa satılıyor,. On para kazan
mak için pek çok çalışmak mecburiyetinde bu
lunan, köylü, rica ederim, nasıl beş kuruş ve
rirde gazete alır? Emin olunuz ki köylüler biz
den ziyâde gazeteye hahiş gösteriyorlar. Demek
ki köylüler ahvali âleme vukuf peyda etmek ve 
devletin yaptığı işleri takibettiği yolu görmek

istiyor. Onun için bize düşen vazife onlara ga
zeteleri meccanen denecek kadar ucuz vermek ve 
gazetelerin miktarını çoğaltmaktır. Halbuki beş 
kuruşa olduktan sonra miktarı da pek mahdut, 
Niçin miktarı tezyidedilip de fiyatı yüz paraya, 
iki kuruşa indirilmiyor? Denecek ki, burası bir 
ticaret müessesesidir. Hayır, bendeniz, bugün 
bizim matbuatımızı bir ticaret, müessesesi olarak 
görmüyorum. Evet ticaret müessesesi olur; ne 
zaman, ki halk tamamen alışır. O zaman bu da 
kâr edeceğim der. Fakat; henüz müşteri pcydah 
etmeden beş kuruşa satmaya kıyam edilirse bir 
defa müşteri bulunamaz. Sonra efkârı bir gaye
ye sevk etmek hususundaki hizmet ifa edilemez. 
Şıı halde şu bütçe de matbuata verilen para bo
şa gitmiştir ve nitekim şimdiye kadar boşa gitti. 
Bendeniz onun için Cemil Beyin dediği gibi mat
buat idaresinin lâğvını değil, fakat onun ıslâhım 
istiyorum. Matbuat Meclisin âmâline bihakkin 
tercüman olacaktır. - Bendeniz, meddahlık etsin
ler demiyorum - Tercüman olsunlar' Yoksa öy
le Meclisin şahsiyeti mâneviyesine tecavüz ede
cek şekilde değil. Meclisin şahsiyeti mâneviye
sine tecavüz doğrudan doğruya millete tecavüz
dür. Binaenaleyh Meclisi Âli bittâbi bunu millet 
namına kabul edemez. Meclis mukarreratı İlmî 
ve fennidir. Bu itibarla mevcut cerait Meclisin 
şeref ve haysiyetiyle mütenasip neşriyatta bulu
namayacak, milletin âmâl ve maksadını tamamiyl
le tatmin edemiyecekse Hüseyin Avni Beyin ge
çenlerde verdikleri bir takrir veçhile, istirham 
ederiz, Meclis namına bir Hükümet gazetesi inti
şar etsin ve o gazete Meclis lisanı olsun. Yoksa, 
Meclis parasını verdiği halde Meclisin mukarre
ratını tenkiden, yazılar yazılacaksa, buna dün
yanın hiçbir tarafında, ne bir Hükümet, ne bir 
Meclis ve ne de halk müsaade edemez ve edile
mez. Yani kimsenin tahammül edemediği bir 
şevi bu Mecliste de kabul ettirmek doğru bir 
şey değildir. Binaenaleyh istirham ediyorum, 
bütçeye mevzu para maksadı vaz’a muvafık bir 
surette sarf edilsin. Edilemiyecekse şuraya, bu
raya para sarfını zait görürüm. Lâğvını iste
mem, fakat ıslahı için ne lâzımsa onu düşüne
lim.

REİS — Efendim, söz Hüseyin Avni Beyin
dir. Fakat Nafıa Vekâleti için yapılan intihap 
neticesini arz edeyim de ondan sonra söylesin
ler.. Nafıa Vekâleti için yapılan intihapta reye
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iştirak eden âzanm adedi 170, müstenkif 15, Re- 
şad Bey 25, Behçet Bey 1 rey almış ve Diyar- 
bekir Mebusu Feyzi bey 129 reyle Nafıa Vekâ
letine intihabolunmuştur. (Allah muvaffak etsin 
sadaları)

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) -■ 
Heyeti Celilelerine iltihakımdan beri hakkı âe,za- 
nemde ibraz buyurulan teveccühe ve itimadını
za arz şükran eylerim. Cenabı Hakka kasem 
ederim ki, âmâli milliyemizin husulüne ve va
zifemin ifasına bütün mevcudiyetimle çalışa
cağım. Tevfikatı Sübhaniyeyi niyaz eylerim. 
(Amin, teşekkürler ederiz sesleri)'

REİS — Matbuat bütçesinin müzakeresine 
devam ediyoruz.

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, Matbuat ve İstihbaratın lüzum ve ehemmi
yeti hakkında hiçbir şey söylemiyeceğim. Bugün 
milletlerin ağzı ve kulağı matbuattır. Hariçten 
dinlemek; dâhilden harice malûmat vermek, 
vazifesi aldığı malûmatı millete serpmek mahi
yetindedir. Matbuat bu vazifeyi yapacak ve 
semeresini bu suretle gösterecektir. Fakat bek
lenilen faydayı acaba temin ediyor mu ? 
Edemiyor mu ? Bunu tetkik etmek için 
bunun esbab ve avamilini her şeyden ev
vel zikretmek lâzımdır. Deıiıin arz etti
ğim gibi, matbuatın vazifesi, dâhildeki hal 
ve ahvalimizi harice anlatabilsin. işte va
zifesi dâhilin ahvalini harice anlatacak, mem
lekete feyiz serpecektir. Bir kere bu ne ile olur!' 
Harici düşüneceğiz1? Harice bunu iblâğ edecek 
hiçbir vesaite malik değiliz; bunun için haricî 
birçok propagandacılar olmalıdır, (razeteeiler 
matbaalar tesis etmeli, ki, bizim ahvalimizi, 

.halimizi harice anlatabilsin. Bir kere Meclisimiz 
buna malik değildir. Sonra hariçten millete fikri
mizi serpmek için vasıta olacak bir lisana da 
maalesef vâkıf değiliz. Efendiler, bizim mat
buatımız ebkemdir. Siyaseti âliyeyi hangi li
sanla yazarsa yazsın; onu herkes atı!ar. Fakat 
dâhilde halkı irşat ve ihtiyacatını anlatmak için 
matbuatın malik olmadığı bir şey va r ki, o da 
milletin lisanıdır.

İşte size epkenı bir matbuat. Buııuıı da ça
resi, imkânı vardır ; bunları topladığımız zaman 
demin arkadaşlarımın buyurduğu gibi 3-4 mil
yon lira ihtiyaç karşısında bulunuyoruz. Fakat 
•bizim,matbuatımızdan 70 bin lira ile şu Haydan

, hidemattan -ne fayda bekleriz? Bugün bir Mat- 
| buat idaresi hariçte bizim aleyhimizde dönen 
! dedikoduları cemi ve bize tebliğ ediyor ve bizim
i

i feryatlarımızı ise,' kendi dairemizden harice çı- 
| karamıyor. Çünkü vesait yoktur. Matbuatın ihti- 
| yacuıı anlamak lâzımdır. Matbuat işleriyle işti- 
! gal eden arkadaşlarını daha iyi bilirler ki, bir ga

zete bu memlekette 20 bin lira ile olur. Rica ede
rim, verdiğimiz 30 bin lira ile ne yapılabilir? Bu
nun telgrafı var, şusu var, busu var. Hariçle ufak 
bir münasebeti siyasiyemiz 70 - 80 ve hattâ 150 
bin lira ile bile olmuyor. Halbuki bu, günü gü
nüne işliyecektir. Cihandaki diğer milletlerin is
tihbaratını düşünecek olursanız ihtimal ki, biz 
onların bir vilâyet veyahut bir şubesi mahiyetin
de kalırız, yani biz bunun lüzumunu hissetmişiz, 
fakat; lâzımgelen ehemmiyeti vermemişiz. Bu da 
imkân dâhilinde yapılmıştır. Bundan daha evvel 
para sarf edilecek yerlerimiz vardır. Bu mesele
de taksiratımız yoktur. Yalnız beklenilen menfa
at, yapılan hizmet mukabilinde ölçülmelidir, işte 
biz bu sene için daha fazla para ilâvesini âtiye 
terk ederek ufak bir şey ilâve ederiz, elinizdeki 
mazbata, gayet âlimane ve vâkıfane yazılmış - 
mazbataya karsı bir şey söyliyemiyeceğim - mat
buatın bütün lüzum ve kavaidini tecessiim ettir
miştir; yani bendenizde bunun hakkında fazla bir 
şey söylemiyeceğim ve yalnız dâhilde tenkid ve 
şikâyet semere vermiyor zannederim, bendenizin 
çok dertlerim vardır. Bu dertleri dökebilmek için, 
evvel beevvöl nazarı dikkate alınacak şey, o mü- 
essesenin ifayı vazifeye muktedir olmasıdır, o mü- 
essesenin vaziyetidir. O müessese, ya ifayı vazife
ye muktedirdir, yahut değildir, ifayı vazifeye 
muktedir olduğunu bugün kabul ediyoruz ki; büt
çesini müzakere ediyoruz. Çünkü bunun hakkın
da bugüne kadar bir şikâyet filân vukubulmamış- 
tır.

SÂMİ B. (İçel) — Nasıl bulmamış? Evrakı 
tahkikiyesi burada.

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — O sene 
ile bu seneyi mukayese etmelidir. 1336 senesinde 
bir şikâyet olmuş, bir seneden beri elimize mazba
tası verildiği halde, bunun icabı kanunisine te
vessül edilmiyor. 9 aydan beri istihbarat hakkm- 
daki tahkikat evrakı çıktı. Icahmı ifa edemedik.

OSMAN B. (Kayseri) — Herif Moskova’ya 
gitti.

HASİB B. (Maraş) — Burada olan da var.
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Bıumla olan da çok. Talıkikat raporunu okuma
dın mı? (Muhavere yok sesleri)

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Sonra 
beklenilen vazife nedir? Bir kimseye kanım dai
resinde İhı vazife verilir o kanun dairesinde va
zife istenir. Bu dairenin sıfatını, vazifesini, salâ
hiyetini, vaziyetini tâyin etmemişizdir. Demin 
Tevfik Rüşdü Beyin buyurduğu gibi Meclisin bir 
İrşat Encümeni vardır. İrşat Encümeni bir gün 
toplanıp da Matbuat ve İstihbarat Müdüriyetine 
şu veçhe dairesinde hareket edeceksin dememiş
tir.

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) -  İrşat Encii 
meni var mı? Allah nur içinde yatırsın.

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Eğer 
bımda da ihmal ve teseyyüp varsa allarına mağ
rurcu söylüyorum, bu kusur da kendilerinindir. 
Efendiler İrşat Encümeni milletin fim fil ve ma- 
kasıdmı matbuatta göreniiyorsa çağırıp bu vadi
de yürüyeceksiniz diye direktif verecektir. (Veç
he veya yol gösterici deyiniz sesleri) veçhe bu da 
arapçadır efendim. Demek ki, tenkid lâzımgelirse 
kendimiz mi yapacağız? Yalnız benim temenni 
mahiyetinde bâzı mâruzâtım vardır. Diyorum ki; 
devletin siyaseti dâhiliyesine Meclisin gayesine, 
milletin henüz yüzde altmışı zannediyorum ki, 
vâkıf değildir. Şimdi mukaddes bir dâva varılır. 
O mukaddes dâvanın uğrunda ölmeye herkes 
iman etmiştir. Fakat bunun teferruatı milletin 
zihnine sokulmamıştır. Hayal mahiyetinde kalan 
şeyler payidar olamaz, bunun için, bendeniz mü
dürü umumi beyden istirham ederim; bu memle
ketin en ziyade ihmal edilen ahlâki, içtimai, ede
bî - fakat halk edebiyatı - makalelerini her köylü 
eline aldığı zaman zevkini okşasın; kendi mesle
kinin muhtacolduğu bilgiler hakkında bir kitap 
okuduğu zaman ondan münbasıt olsun; halbuki 
şimdiye kadar halkın zevkini, ruhunu tatmin ede
bilecek bir eser geçmemiştir, işte şu verdiğiniz 
170 bin lirayı o köylü verdiği halde mukabilinde 
hiç istifade etmemiştir. Zaten o yazılar da birbi
rine karışmıştır. Elinize makalâtı alırsanız lıep 
birbirinin aynı olan şeylerdir. Ortalıkta tenevvür 
olmuyor. Bilenler bilmiyenlere söylemiyor; bilini- 
yenler; yine bilmiyor, tenvir ve irşadolmuyor. 
Bugünkü vaziyeti siyasiyemiz şudur ve şekli hü
kümetimiz bu idi. Zarurete binaen şu şekle inkı- 
lâbetti. Yarın bizim için şudur, ziraatte inhitatın 
sebebi şudur, dindeki inhitat bundandır...

HASAN BASHİ B. (Karesi) — Dinde inhi- 
lat yoktur.

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — inhitat 
olduğuna, kanaatim bulunmadığını Sen de bili
yorsun. 'Bunu ben de takdir ederini, sen de tak
dir edersin. Bahis orada değil, -Müslümanlar 
hakkındadır. Bunu başka bir şekilde tevile im
kân vermemelisiniz I»asri Beyefendi, çünkü ona 
ne bendeniz ve ne de siz imiktedir değilsiniz.

.Sonra, edebiyatımız neden halikın diliyle mak
sadını ifade etmiyor? Mümevveranm hitabı ni
çin köylüye varmıyor? Efendiler elli bin tane 
Hamdullah Suhhi olmalı ki, köylere gönderelim. 
Bunun derileri budur, diye köylüler için yazı
sını yazar, fakat derdini hu yazı ile tatmin ede
mez. B endenizin, istirham ettiğim şudur iki sıh
hi, edebî, içtimai, ahlâkı -eserler halk lisanımda 
yazıtmış olmal ıdır. Meselâ Azerilerin lisanlar ını 
bütün köylülerimiz anlıyor, Garbı ve Şarkı an
lıyor da bizim gazeteleri anlamıyor. Onların zi- 
raate dair ayrı gazetesi vardır. Bizde köylüye 
yarar ufak surette bir makale ve köylünün bu 
gibi ihtiyaca,t mı temin edecek ufak bir mec
mua. hattâ iki ayda bir neşrolunur bir mecmua 
o'lsun yoktur, efendiler, işte bunda, -o kadar ih
mal vardır. Binaenaleyh arkadaşlar vereceğiniz 
karardan evvel İmim düşünmeliyiz. -Sonra, bu
günkü teşkilât itibariyle Amerika’da. Yunan, 
Rum, Ermeni â m âline hadim gazeteler var, daha 
kendilerinin mevcudiyetleri yok iken, orada bir 
şube açtılar, Türkler tarafından bize mezalim ic
ra ediliyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor diyorlar. 
Bu propaganda tesiriyle bugün -herkesin söyle
diği gibi Amerika’da, Türkler vahşet yapıyor, 
filân diyorlar. Amerikalılar buraya geldiği za
man vahşet, arıyor, bulamıyorlar. Klişe yokmuş 
diye işitmişler, fakat burada görüyor ki, yüz se
nelik, bin senelik kilise vardır. Efendiler onlar 
banice gidiyor. Yani Amerika’ya, İngiltere’ye 
gidiyor. Türklerin mezaliminden, vahşetinden 
anlatıyorlar. İngiltere’den birisi geldiği Zaman 
adalet ve medeniyetimiz karşısında hayretlerin
den simsiyah oluyor. Çünkü kiliseler duruyor, 
Hıristiyanlar refah içinde duruyor. Demek ki, 
biz kendimizi tarif edecek yesaite malik değiliz. 
İşte Müdiri Umumi Bey bunu kısmen yapabil
mek için bâzı masarif teklif ediyor. Yani mat
buat ve istihbaratın mânasını -meydana getir
mek için tedrici ve kudreti mâliyesi nispetinde
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iş yapmak istiyoruz. Masarifine gelince efendi
ler, tabiîdir ki, her çarkın bir çevireceği olacak
tır. O çarkı çeviren de mevcuttur. Yalnız iş o 
çarkın çevrilmesidir, bundan sonra vereceğimiz 
para, her halde beklediğimiz faydanın muhassa- 
lâsn ı bize getirecektin. Memurlar tamamdır. 
Tercüman vardır. Avrupa 'dan gelecek gazeteleri 
tercüme etmek ister. Sonra havadis vermek 
için, gerek dâhilde ve gerek hariçte teşkilât lâ
zımdır. Bu teşkilât bugün ihmal edilmiştir. Bem- 
denizee diğer gazeteleri kısmen tatil edelim. 
Halkın anlıyamıyacağı şey muzârdir. Kendi mil
letimizin lisanını, ihtiyaca t ı nı düşünerek, bun
da mahareti olan zevatı toplıyalım. Bunları ter
cüme etsinler. işte en büyük şey, Türkçe lisa
nına tercümedir. Bizim lisanımızda, bunu ya
pacak olursa. Ve bunu vücuda getirirlerse, bu 
milletin hakkını öderiz. Yoksa aldığımız parayı 
köylünün yine menfaatlerine sarf etmek iste
mezsek zannederim, bir 'harama, tavassut etmiş 
oluruz. Bu halk bu parayı kendisini tenvir için 
veriyor. Vakıa bize bu parayı veriyor, Gerçi 
sarfımız hep onun uğrunadır. Fakat o unun an- 
lıyacağı tarzda yazılmalı ve o da anlamalı. Dün
yadaki mevkiini, gelip gidişimizin sebebini, on
dan sonra da müreffeh yaşaması için, lâzım 
olan şeyleri kendilerine iblâğ etmelidir. İşte 
bendenizin Matbuat ve İstihbarat Müdiriveti 
Umumiyesi hakkında yegâne istirhamım budur. 
iler halde bu şekilde âlem gazete çıkarırken, biz 
de birer makale, birer mektup şeklinde köylere 
gönderelim, ki siz zi raatinizi bu suretle yapa
caksınız, içtimai hayatınızı şu şekilde yapacak
sınız, ahırlarda otutmıyacaksınız. Bunların bu 
gibi iktisadi, zirai, fen dairesinde ihtiyaçlarını 
temin etmelerini b endeniz istirham ederim ve 
binaenaleyh müzakere edilecek bir şey yoktur. 
Şu mazbata kâfi geliyor. Müzakerenin kifaye
tini teklif ediyorum.

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim ben
deniz bir istirhamda bulunacaktım. Fakat on
dan evvel Hüseyin Avni Beye teşekkür ederim.

Efendim eğer biz lisan meselesini halleder
sek, bu memleket, hu millet kurtulur. Fakat hal
ledemezsek maatteessüf, hin zafer daha kazan
sak, kurtulamaz, kurtulamaz, kurtulamaz. Her 
halde efendiler lisan meselesi hallolunmalıdır.

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Kurtul
du, kurtuldu, kurtuldu, (handeler)

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —
Halk dilini kullanan. kim :
Derman bulsun her halk  derdim.

Eğer bu düsturu tatbik edersek kurtuluruz. 
(Kurtulmuşuzdur sesleri) Rica ederini arkadaş
lar vakitlerimize yazıktır. Bütçenin heyeti Umu- 
miyesi hakkında ne kadar söz söyliyorsak, bo
şuna gidiyor, tenkidatımızı maddelere hasre
delim. (Doğru sadaları)

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ, H ARİ
CİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. (Sivas) — 
Efendim, rüfekayı muhteremenin matbuat bütçesi 
heyeti umumiyesi hakkında beyan buyurduk
ları mütalâayı dinledim, heyeti umumiyesinin 
milletin âmâlini, istihdafettiği gayeyi hariç ve 
dâhilde haiz olduğu ehemmiyette anlatılması, 
zarureti kafiyesi bulunduğuna şahit oldum. Bu
nu bâzı hususatta tamamiyle ifa ve bâzı husu- 
satta icabeden vesaite müracaat edilemediği 
beyan buyuruluyor. Malûmu ihsanınız, bunun 
temini için imkân ve zamanın dâhili hesabedil- 
mesi lâzımgelmekle beraber, ayrıca da bu hu
susun ifası için, tahsis buyurulan meblâğın 
miktarını ila dâhili hesap buyurunuz. Rüfeka- 
dan biri bugün makhuriyetini görmekle müf- 
tehir bulunduğumuz Yunanlıların propagan
dadan ne kadar istifade ettiklerini ifade bu
yurdular. Halbuki onlar nâmeşru emellerini ter- 
ğibetmek emelinde bulunmakla beraber, pek 
fazla masraf ihtiyarına mecbur kalmış olduk
larını, zannedersem, siz de kabul buyurursu
nuz. Filvaki emelleri mi meşru idi. Onu hüsnü 
kaimi, ettirmek için birçok propaganda yaptı
lar, fakat her halde esas olan para meselesin
de çok sarfiyatta bulundular. Bu itibarla ben
deniz son zamanlarda tesisine ciddî bir suret
te teşebbüs edilen Matbuat Müdüriyeti U m u
miyesinin Heyeti Aliyenize arz ettiği bütçeyi 
bugün için ihtiyaca kâfi olmadığım bilmekle 
beraber, malî vaziyetimizin neticesi olarak arz 
edilen miktarın kabulünü rica edelim.

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ar
kadaşlar derhatır buyurursunuz ki Matbuat 
Müdüriyeti Um umiyesinin ilk zamanlara ait 
bir devre dâhilinde, bendeniz gayet kısa bir za
man için, bu vazifeyi üzerime aldım ve meş
gul oldum. O zamandan kalmış biraz hatırala
rım ve biraz tecrübelerim vardır. Şimdiye ka
dar söz alıp söyliyen arkadaşlarımıza Matbuat
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ve İstihbarat Teşkilâtının lüzumunda müttefik 
olmakla beraber, bâzı noktalardan kaydı ihti
razla bahsettiler. Bendeniz arkadaşlardan rica 
ederim, ki bu matbuat ve istihbaratı, telkin ve 
irşadı düşündükleri bu arzuyu hakikaten infaz 
etmek istedikleri vakit, kendilerine bir sual 
tevcih etsinler. Bu iş için icabeden vesaiti şim
diki vaziyetimizle, müdüriyetin başında hattâ 
harukulâde evsafa malik olan bir zat bulunsa 
bile, tehie etmek imkânını haiz miyiz? Fakir 
bütçemizin en büyük kısmı harbe tahsis edil
diği için, maalesef müsait bir miktarda parayı 
Matbuat Müdüriyeti Umumiyesinin emrine 
amade tutmaktan uzak bulunuyoruz. Hafıza
nızda bir iz bırakacağına kaani olduğum bir 
hatıramı arz edeceğim. Harbi umumi esnasın
da İngilizlerin telkin ve propaganda teşkilâtı
nın masarifi yirmi milyon lira idi. Bunu bizim 
paramıza tahvil buyuracak olursanız ne tutar, 
takdir edersiniz. İngilizlerin yalnız telkin sa
hasında dünyayı kendi fikirlerine imale etmek 
için kullandıkları paranın azameti cidden şa
yanı hayret bir derecededir. Biz 160, 170 bin 
liralık bir bütçe üzerinde düşünüyoruz, darbe 
bâzı fikirlerimizi söylemek için yolladığımız 
bir heyete 160 bin lira verdik. Bunun için ze
kâ kuvveti ne kadar büyük olursa olsun ilmi 
ne kadar yüksek olursa olsun, Ahmed Beye
fendide bu evsafın kâffesini görüyoruz. Bir 
matbuat müdürü bize eline verdiğimiz vesaitin 
fevkinde bir şey temin edemez. Evvelâ kalbi
mizin içine bu emeli yerleştirelim. Bizim na
fıa bütçemiz de, iktisat bütçemiz de, maarif 
bütçemiz de, matbuat bütçemiz de, bütün büt
çelerimiz de son derece mücbir bir bütçeye 
vermek için darala darala bir hiç mesabesine 
inmiştir. Bu parayı hakiki paraya tahvil eder
sek, zannediyorum ki göz önünde kalacak şe
yin bir ümide bel bağlamaya imkân bırakmı- 
yacak derecede olduğunu görürüz. Bizim ara
mızda yer tutmasından âzami faide gördüğüm 
bir fikir vardır. O da fikre istihkak ettiği ehem
miyeti vermektir. Emin olabilesiniz ki millet
lerin dimağları içerisine sokulan bir fikir iyi 
veya kötü daima müessir olmuştur. Hilkatin 
elinden ham olarak çıkan şeyleri bir tarafa bı
raktıktan sonra, insanın vücuda getirmiş oldu
ğu ne varsa onun birinci şekli bir fikirden iba
rettir. İnsanın yer yüzünde yaptığı ne vardır 
ki? Onun rüşeymi bir fikirden başka bir şey

 olsun? Fikre, âzami ehemmiyeti vermeliyiz. 
Fikir teşkilâtı olarak bâzı müesseselerimiz var
dır. Bunların bir kısmı muhtelif ilim müessesa- 
tımızdır  Bunlar vadeli müesseselerdir. Netice
yi yavaş yavaş verir. Bir kısmı âni, seri tesir
ler gösteren müesseselerdir. Bunlar arasında 
en başlıcası Matbuat Teşkilâtıdır. Bu teşkilâ
tın fakrı, zaafıdır ki bizim şikâyetlerimizin 
kısmı âzamını vücuda getiriyor.

Hakkı Hami Bey bir noktaya, temas ettiler. 
Meclisi Âlinin âmâli umumiyesine mutabık olan 
neşriyat makbuldür dediler. Bu, bir noktai na
zardan doğrudur. Fakat; diğer noktai nazar
dan baktığımız vakit suitelâkkiye çok müsaittir. 
Meclisimiz yalnız memleketi kurtarmak için 
çalışmıyor. Düşmanlarımız sahillerden atıldığı 
vakit biz maksadımızın nihayetine ermiş olmı- 
yacağız! Biz harb muzafferiyetimizi ilim saha
sındaki muzafferiyetimizle, iktisat sahasındaki 
muzafferiyetimizle, malî sahadaki muzafferiye- 
tümizle, kafaların içinde vücuda getireceğimiz 
inkılâpla hitama erdirmiş olacağız.

Eğer isterseniz bir milletin fikirleri bir fab
rikada dökülen mermiler gibi, birbirine benze
sin, bir cinsten olsun. Muhali istemiş olursu
nuz. Muhtelif kanaatlere yaşıyacak meydan bı
rakmalıyız.

Yanlış sayılan içtihadı yenecek bir tek si
lâh vardır. O da yine içtihattır. Onun için mat
buatımıza Meclis namına hiçbir zaman dememe
liyiz ki - askerî emir altında yaşıyan bir mües
sese gibi - şöyle düşün ve şöyle yaz! Müdafaai 
Milliye noktai nazarından muayyen bir emeli
miz, muayyen bir yolumuz vardır. Bütün mil
let bunda müttehittir. Bunun haricinde temen
ni edebilir miyiz ki bir memleket içinde bulu
nan bütün kalem sahipleri, ilmin ayrı, ayrı şu
belerindeki mütehassıslar, nasıl olur da düşün
cede emre tâbi olabilirler? Onun için biz bu 
milletin fikirde de istiklâli namına hürriyeti mat
buat isteriz. Hürriyeti matbuat; hürriyeti içti
hat demek, hürriyeti tefekküre hürmet etmek
tir. Bâzı hatalar tasavvur edilebilir. Fakat; 
kim. diyebilir ki bu hataların olmamasını temin 
için elimizdeki çare, dimağları, hükümetlerin, 
meclislerin kayıt ve emri altına almaktır? Her 
hangi bir memurunuz, Büyük Millet Meclisinin 
bütün azasım hoşnut edecek surette ifayı va
zife etsin. Mümkün mü? Bâzı hatalar bir  kıs-
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mınız için hatadır, bir kısmınız için de sevap- 
tır. Verdiğimiz vesait dâhilinde yapılması müm
kün olan her şey yapılır. Hatalar vâki oluma, 
elimizde vesaiti kâfiye vardır. Onları tamir 
ederiz. Son sözlerim olmak üzere bunları da 
ilâve etmeme müsaade ediniz. Matbuat Müdü
riyeti, Meclisi Âliniz tarafından teşkil edil
diği günden bugüne kadar kaç müdür değiştir
dik arkadaşlar ? Daracık bir zaman zarfında 
yedinci müdürü istihdam ediyoruz ve ben iddia 
ediyorum ki mâzisi itibariyle, hayat mücahedesi 
itibariyle, İlmî itibariyle bu memleket dâhilinde 
iki, üç zat daha bulamayız ki, -bâzı zımni iti
razlara cevabolarak söylüyorum- bugünkü mat
buat müdürümüzün evsafına muadil evsafa mâ
lik olsun. Bugünkü Matbuat Müdürümüz mez
hep ihtilâfatı ve Rusların telkini ile birbirine 
düşman Kafkas Azarbeycan ’da birkaç kalem ar
kadaşı ile beraber dalâletleri ortadan kaldırmış, 
vahdet vücuda getirmiş olan bir zattır.

LÜTFİ B. (Siverek) — Evet pek doğrudur. 
HAMDULLAH SUBHİ B. (Devamla) —  

Yine emin olabilirsiniz ki, Rusça çıkan (Kaspı 
Progres) gibi gazetelerle bağlıyarak (İrşad), 
(Hayat), (Taze Hayat) gibi Türkçe gazetelerle 
İslâm menafimi senelerce müdafaa etmiş, Kaf
kas Müslümanları ile Türkiye Müslümanları ara
sındaki rabıtayı teşyidetmiş, eski Çar Hükümeti
nin daimî tazyikine mâruz olmak üzere koca bir 
ömrü mücahede geçilmiştir. İngilizce bilir, Fran
sızca bilir; Arapça bilir, Acemce bilir, aynı za
manda Rusça bilir. (Ooo, sesleri) Türkçe tabiî 
kendi lisanıdır. Daha fazla evsafı ve daha ziyade 
iktidarı olan bir kimseyi kolay bulabilir miyiz? 
Bunları arz ediyorum ki, elimizdeki bütçe lâyi
hasını tatbik edebilmek için lâzımgelen bütünı 
şeraiti haiz tam bir matbuat müdürü bulmuşu- 
nuzdur.

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, matbu
at ve istihbarat hakkında birçok rüfeka söz söy
lediler ve belki daha birçok rüfeka söz söylive- 
eekler, bendeniz bir noktaya ilişeceğin . İlişece
ğim nokta şudur: Matbuattan çok rica ederim. 
Halkın mukaddesatiyle oynamasın. (Bravo, ses
leri) halkın m ukaddesatiyle oynamak ateşle oy
namak demektir. Bizim bâzı genç beylerimiz var
dır ki, iki satır bir şey yazar, mukaddesatı boz
mak ister. Rica ederim okur, yazar, münevverle
rimiz mukaddesatla oynamasınlar. Bunu, kendisi

yazar, okur, beyenir, fakat bu, milletin menfu
rudur. Millet, onu beyenmez. Çünkü, mukadde
satla oyananmaz. (Nedir? sadalan) Müsaade bu
yurun. Söyleyeceğim Efendim, ezcümle Mayıs...

LÛTFİ D. (Siverek) — Burası millet kür
süsüdür. Millet kürsüsünden söylenmez.

DURAK B. (Devamla) — Millet kürsüsünde 
değil, her yerde söylerim. Helva yemİyen kim
se yoktur. Her şeyi söylerim. Efendiler ezcüm
le Mayıs 2 veya 3 tarihli Yenigün Gazetesinde 
Maarif Vekâletinin bir tamimi okunuyor. O zaman 
bendeniz burada yoktum. Bu bütün halka ve bü
tün Şarka bir tesir yapmıştır. İsterseniz sora
bilirsiniz. Maarif Vekâleti diyor ki; «Ramazanı 
Şerif münasebetiyle günde iki saat kıraat dersi 
ve saire ile iştigal edilsin. Bir saat da Kuran 
dersi mekteplerde okusunlar» bunu tenkid eden 
zat - ismi bilmem kimdir? - O, gazetede yazmış
tır. Bunu ten kid eden zat çoeukca mı diyeyim ne 
diyeyim? Affedersiniz diyor ki: «Bayrama ka
dar Amme okuyan bir çocuğun zihninde ne ka
lır?» Efendiler, Kuran dimağdaki şeyleri çıkarı
yor mu? Rica ederim, bu halka çok mühim tesir 
yapmıştır. (Kim söylüyor?, sesleri) Efendiler, 
bendeniz daha başka şeyler de biliyorum. Fakat 
çok derine girmiyeceğim. Onlşrı söylemek istemi
yorum; yalnız bu kadar söylüyorum. Badema 
halkın mukaddesatiyle oynamasınlar, halkın mu
kaddesatı ateştir. Yakar efendiler, yakar, yakar. 
Bu kadar efendiler. (Alkışlar)

HACI İL YAS SÂMt Ef. (Muş) — Efendi
ler müzakere ettiğimiz şey, Matbuat ve İstihba
rat Müdüriyeti bütçesidir. Şimdiye kadar iradı 
mütalâa eden rüfekayı muhtereme aracında Ce
mil Beyin takdim etmiş olduğu takrir - ki mat
buatın lağvıdır - bu okunan takrirden maada., 
diğer arkadaşlarımız, matbuatın derecei vücutlu
nu lüzumunu takdir etmişlerse de esaslı ilmi bir 
mütalâa dermeyan eden hiçbir arkadaşımı görme
dim. Binaenaleyh o mesele. Meclisi Âlice böyle 
müftefikunaleyh. Bunlar arasında şu mevzu naza
rı dikkate alındığı zaman şayanı dikkat noktalar 
var. Onlar arasında Hakkı Hâmi Bev kardeşimizin 
«Matbuatı, Meclisin müzakeratmı tenkid husu
sunda dairei nezahate davet ediyorum» yolunda
ki ifadesi şayanı hayret bir kelime olduğu için 
- onda tabiî maksatlarımız müşterektir - ifadesi 
ihtimal ki, yanlış oldu. Meclis, müzakeratı nok- 
tai nazarından ihtimal ki, tenkid edilebilir. Lâ

— 589 -
TBMM KÜTÜPHANESİ



1 : 9 9  9 .9.1338 0 : 2
kin mukarrerat- kanundur. Kanun hiçbir gazete
de tenkid edilmez. Binaenaleyh o sözü, o su
retle tevil ettikten sonra Heyeti Celbenizin na
zarı dikkatinizi matbuatta yalnız ve. yalnız bir 
şeye celbetmek isterim. Ve kendi ııoktai nazarı
ma göre matbuat bütçesi müzakere edilirken şa
yanı dikkat mesele odur, efendiler. Gerek bu 
bütçe olsun ve gerek sair şuabatı devletteki, büt
çeler olsun, ona vazıved edecek adamın hüsnü ida
rede kabiliyeti tasamı Üyesi ile katı derecede 
dirayet sahibi olmasına fevkalâde itiiuı ediniz.

Etendiler; İdare memuru Kanununun hüsnü 
tatbikini bilsin. Siz, ne kadar kanunlar vaz eder
seniz ediniz; hüsuütedbir sahibi olan ellere ve
rilmedikçe, bu işe ulvi, nezahetkâr insanlar vâzı- 
ülyed olmadıkça, hüsnü tatbik göremez. Binaen
aleyh şu bütçede de şu millet hesabında yegâne 
dikkat edeceğimiz nokta, onun ancak vazıh İvedi
nin baş olmasıdır. Matbuat Müdürü ancak baş 
olsun, ayak olmasın. Bir terdin fikrine, memleke
tin bir cemiyetine menfur bir partinin amaline 
hizmet etmekten içtinabcdecek bir fert olması lâ
zımdır. Eıı şayanı dikkat nokta budur. Efendi
ler bendeniz şu meselede de ııoktai nazarımı He
yeti Celbenize hasbülhace söylemek isterken, kırk 
senelik mücadelâtiyle temayüz etmiş ve bu işte ge
çen de Meclisi Âlinin nıüzakeratma taarruza ka
dar kendi mücadelâtı lıususiyesinde el uzatan 
bir kahramanın müeahedesine hürmet ediniz. 
Bunu yazarsa, hiçbii* ferde alet olnuyaeağma ve 
verilecek paranın da hüsnü sarfına kaani olmalı
yız. İstirham ederim. (Bravo; sesleri) Meclisi Âli
nizde, muhterem refikimin hüviyetini yakından 
İrildiğim için, cereyan eden müzakerenin kifaye
tiyle maddelere geçilmesini teklif ederim. (Alkış
lar)

ZİY A HURİSİ i) B. (Lâzistan) — Efendim 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Uıııunıiyesin- 
den maksat, şu cidali millîde, söylediklerimizi ve 
düşündüklerimizi harice ifadedir. Acaba bu, mat
buat ve İstihbarat Müdürü Umumisi gazetelere 
verdiği para ile neşrettiği tebliğlerle, buna t-anıa- 
miyle hadim olmuş mudur? Ve kendisinin başında 
bulunduğu bu gazeteleri idare edebilmiş midir? 
Bunu gayet düşünmek lâzımdır. Bir kere biz mi- 
sakı millî hudutlarımızı göz önüne getirecek olur
sak bugünkü gazetelerde - ınisakı millî hudutla
rından gerek -mânen ve gerek maddeten bazan dı
şarı çıkıldığını görüyoruz. Efendiler; Osmanlı îııı-

paratorluğu Mondros Mütarekenamesiyle parça
landıktan sonra bu memleketin Öz vatanperver 
evlâtları bir araya geldikleri zaman kendilerine 
millî bir hudut çizerken, yalnız bir şey düşündü
ler. Ve zannederim ki, bunda hiçbir nifak yoktur. 
Müsaade buyurursanız arz edeyim. Meselâ; Ha
leb’i, ^anı î  Bağdadi misakı millimiz içerisine 
alamadık. Milliyet esasına istinaden Türk ekseri
yetini haiz olanlardan ibaret olmak üzere bir hu
dut çizdik.

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Halep Türk’
tür, birader.

ZİYA 1 U 'RŞİI) B. (Lâzistan) — Pekâlâ 
Tiiı-k olsun. Yalnız Tevfik Rüşdü Beyefendi, ne 
Meclisiniz ve n ede  İrşad Encümeniniz matbu
ata bir direktif vermediğinden her muharrir 
eline kalemi aldığı vakit istediğini güzelce ya
zar, demişti. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesine; Meclis Heyeti Umumiyesinin mü
zakeresi esnasında Meclis âzasınuı söyliyeceği 
fikirler tabiî bir direktif teşkil edebilir. Mat
buata direktif misakı millidir. Efendiler, İle
nim kanaatimce Türkiye Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Uıımmiyesi Türk milletinin hakkını 
müdafaa eder. Efendiler, Türk Milletinin tari
hini okursak Türkler ta, bin üç yüz seneden beri 
yani, İshımiyetin zAilıuruııdan beri dünyanın beı* 
tarafında Müslümanlığın müdafii ve kılıtıcı ke
silmişlerdir. Efendiler, bu uğurda en aziz şeyle
rini. canlarını, milliyetlerini feda etmişlerdir. 
Efendiler, kurdukları imparatorluk dâhilinde 
ismini Mehıned ; Hüseyin koyan her ferde kendi 
haklarını vermişlerdir. Onu kendisi gibi istih
dam etmişlerdir ve birçok memleket ahalisini 
müslüman yapmı şlardır. Türk yapmamışlardır. 
Bendenizce bu siyasetle büyük bir imparator
luk kurmuşlardı. Bu yanlış olduğundan dolayı 
yıkılmaya başladı. Kimlerin en ziyade muhare
be ettiğini tetkik, edecek olursak... (Saded, ses
leri) Efendiler, görürüz ki, bu memleket harb 
meydanına gittiği zamanda... (Gürültüler) dai
ma ebaenced öz Türk evlâtlarını götürmüş. 
Efendiler, tarihimizi açınız, okuyunuz. Ne ka
dar büyük meydan muharebesi olursa olsun, 
elhamdülillah yüzümüz kararmaz. Fakat masa 
başına geçtiğimiz zaman, müdiran bilmem nere
den geldiği için, memleket idare olunmamıştır. 
Bunu memleketin teşkilâtı esasiyesinde gördük. 
Efendiler, bu, beş yüz senedir başımıza geldi.
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Akıllandığımızı zannettik. Vaktaki Erzurum 
ve Sivas kongrelerinde toplanan bu memleketin 
evlâdı, millî hududu çizdi. «Sevr Muahedesi» 
bizim elimizden sade İzmir’i almıyordu. Şam’ı 
da, Haleb’i de alıyordu. Alıyordu efendiler 
İzmir için dışarda bağırdık. Bunun sebebi var
dı. (Gürültüler)

HAMDİ B. (Tokad) — Niçin söylettirmi
yorsunuz, efendiler? Nedir bu?

ZİY A  HURŞİD B. (Devamla)— Sebebini ara
madık, aramazdık da.,. Onlar düşmanlarımızla be
raber olunca Arnavutluktan taktık-, Arabistan’
dan çıktık. Peygamberimizin torunu olan adam : 
«Nahnu evvelen Arabün sümne müslim in, biz ev
velâ Arabız, sonra müslümanız.» diyor. Biz ise bu 
on milyonluk Türk ise, bütün müslümanlık için, 
fedakârane çalıştı. Geri kalan (290) milyon 
müslüman esareti kabul etti ve Türklere bakı
yorlar., Fakat biz, bütün âlemi İslâmîn hârisi 
istiklâli olacağız; bu muhakkaktır. Bununla be
raber dinimiz, Hak dinidir, hepimiz müminiz, 
hepimiz Müslümanız. Efendiler, biz herkesin 
hakkını tasdik ederiz. Bugün Türk Milletinin 
hakkını niçin vermiyelim? (Bravo, sadaları) 
Rica ederim, Türk Milletinin hakkı matbuatta 
gürültüye gitmiştir. Efendiler, cephelerde ölen 
Türk evlâtlarının, o Türk Mehmedciklerinin hak
kı gürültüye gitmiştir. Efendiler, Ankara’da bir 
gazete çıkıyor. Gazetenin sahibi, efkârı ahrara- 
ne beslemekle beraber, milliyetperver değildir. 
Halbuki bizim esas umdemiz milliyetperverlik
ti]'. Gazetelerin bir kısmı efkârı ahrarane neş
reder, bir kışını da efkârı muhafazakârane neş
reder. Fakat o da bu milleti öldürür. Türk’ün 
hakkını vermez. Okuduğumuz başmakalelere 
bakarsak; Türk’ün ananesine, Türk’ün hakkına, 
Türk’ün varlığına hücum eder. Matbuat ve is
tihbarat Müdürü Umumisi el’an buna para ve
riyor.

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendi ne 
dernek istiyorsunuz ?...

Z İY A  HURŞİD B. (Devamla) — Rica 
ederim efendim, zatıâliniz de çıkıp burada 
söylersiniz. (Devanı, devanı Sesleri ve gürültü
ler) Müsaade buyurun, sonra gazeteleri açıp 
okuyalım. Acaba bu milletin hakiki ruhuna ter
cüman olabiliyor mu? Bu milletin hakiki ruhu
na tercüman olamıyor. Acaba neden"? Matbuat 
Müdiint Umumisi de, muhtelif zihniyetlerin

tahtı tesirinde kalmıştır. Her gün buradaki hü
cumlardan, filân korkuyor. Matbuata direktif ve
recek olan Matbuat Müdürü Umumisi, bu direk
tifi buradan almalıdır. Hangi efkârı müdafaa 
edecektir? Bu hudutlarımız içerisinde, hangi 
milletin yaşadığı malûmdur? Ve hangi mil
letin efkârını müdafaa edeceği de malûmdur. 
Matbuat Müdürü Umumisi matbuatı buradan 
verilen direktif dairesinde idare eder. Gecen 
gün Sebilürreşad gazetesini okudum. Her mümin 
ve Müslüman için çıkan böyle dini gazeteler, 
memleketin içtimaiyatını yazarken, zamanın iç
timaiyatını ve terakkiyatını da nazarı itibara al
malıdır. Türkler, hakkını müdafaa için cephede 
can verirken, bu gazeteler - tasrih ederek - bir
kaç yerde, İstanbul'd akilerin bir kısmı şöyle müs
lümandır, böyle iyidir, dediği halde hücum sıra
sına geldiği zaman Türklüğünü iddia ederek aslı
nın Türk olduğunu iddia etti. Ve buna biz, Ana
dolu’nun ortasında bile müsaade ettik. (Bravo 
sadaları ve alkışlar) Bu böyle oldu, cifesi günü 
başka bir gazete çıktı, o, başka şey yazdı ve ona 
da birtakım hücumlar oldu. Buradan böyle ce
reyanlar, şuradan böyle cereyanlar başgösterdi. 
Henüz daha Meclisi Âli efkârını iyi bir nokta
ya vermediği halde, Matbuat Müdürü Umu
misi 11e yapsın? Direktif versin. Bendenizee, 
direktif Erzurum Kongresinde verilmiştir. Direk
tif Misakı Millîdir; gazetelerimiz onu bağıracak
lar. Ve onun içinde kahramanlıklar ibda eden 
Türk Milletinin hakkını verecektir. Hakkını 
bütün dünyaya ilân edecektir. İşte Matbuat 
Müdürü Umumisine verilecek direktif budur. 
Başka hiçbir şey yapamaz; mesele bundan 
ibarettir. Efendiler o gazetelerin Müdüriyeti 
Umumiyeşi, yani, Matbuat Müdüriyeti Umumi- 
yesi Hariciye Vekâletine merbut bir Müdüriyeti 
Umumiyedir. Hakkı Hami Bey biraderimizin 
söylediği çok doğrudur. Fakat onu «ilmi ahvali 
ruh» noktai nazarından düşünecek olursak, Mat
buat Müdürü Umumisini itham edebilir miyiz? 
Evet bundan dolayı itham edebiliriz. Gazetelerin 
bu şeklini bendeniz doğru bulmuyorum. Gazete
lerin şekli hazırından birkaç defalar kendisine de 
söyledim. Bu gazetelerin devri istipdattaki ik 
dam , Sabah gazetelerine benzediği de oldu. O 
derece ve o siyakta yazıldığı da oldu. Fakat; bu, 
bir zaman meselesidir, yetişme meselesidir. Her 
halde benim dediğim gibi, bu bir zaman mese-
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fesidir. Umumi bir propaganda ve telifat için de, 
Meclisi Âlide böyle içtimai kanaatler tevhit ve 
tevlidedilmemişken, Meclisi Âlinin Matbuat Mü
düriyeti Umumiyesi de böyle bir içtihat takib- 
edemez. Meselâ Matbuat Müdüriyeti Umu
miyesi muhtelif gazetelere muavenet edi
yor. Bunların hepsi ayrı, ayrı neşriyat
ta bulunuyorlar ve alefekser birbirleriyle 
kavga ediyorlar. Binaenaleyh bendenizin fikrim, 
deminden beri söylediğim şeyler Matbuat 
Müdüriyeti Umumiyesine veçhe olsun. İlmî ma
kalelere her vakit gazetelerimiz açıktır. Fakat; 
İlmî makaleler afet edilerek memleketin bir kısım 
bünyesine hiçbir vakit hücum edilemez. Dedi
ğim gibi, siyasi veçhelerimizde, misakı millî 
dâhildir. Misakı Milliyi kurtajrmıya azmetmiş 
olan ve bu sayede bütün bir Islâm milletini ar
kasında yürüten, koca İstanbul’u muhafaza et
mek için kanını döken...

YAHYA (tAIjIB B. (Kırşehir) — Hepsi 
bir millettir yahu (Gürültüler.)

ZIY A  HURŞİD B. (Devamla) —- Bir mil
let hakkında şu...

YAH YA GALlB B. (Kırşehir) ~~ Sen 
Türk müsün efendi!

HAMDI B. (Tokad) — Boşboğazlık edi
yor.

Z İYA HURŞlD B. (Devamla) —  Matbuat 
Müdüriyeti Umumiyesi de buna dair veçheler 
versin. Bendenizin buraya geldiğim günden 
itibaren kanaatim bu yolda ve bu merkezdedir 
ve inşallah bu, böyle gider. Bunu başka türlü 
düşünmek, Milletin çizdiği hudutlar için doğ
ru değildir, caiz değildir. Kanaatimce bunu arz 
etmek istiyorum. (Alkışlar ve müzakere kâfi sa- 
daları.)

RE IS — Efendim Hilmi Bey, müzakerenin 
kifayesini teklif ediyor. (Kabul, ret sadaları), 
(Reye koymadık ki sadaları), (Devam devam 
sadaları), Reye koyduk, kabul etmediler, (işit
medik ki sadaları), (Reye koyunuz sesleri) Reye 
koyduk, kabul olunmadı.

HAMDULLAH ŞUBHl B. (Antalya) — 
Reye koydunuz ve yalnız buraya baktınız...

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendi
ler rüfekayı muhtereme burada söz söylerken, 
biz dinledik. Eğer yalnız onlar söyliyeceklerse 
biz de, buradan, Meclisten çıkalım gidelim?

(Devam sadaları) bizim hakkı kelâmımız yok 
ise... (Devam sadaları)

TEVFlK  Ef. (Kâııgırı) — Efendiler asıl 
kızgınlık Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi tahkikatını evvelce okumadınız da, 
onun içindir. Bütçeye başlayıverdiniz bir defa 
tahkikat raporuna bakalım da, ondan sonra di
ğerlerine bakarız.

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler 
1336 senesi Matbuat bütçesi müzakere olunur
ken, Matbuat ve istihbarat hakkında bâzı ten- 
kidat ve itirazat serd edilmiş; bu itirazat ve 
tenkidatın ne dereceye kadar muvafık oldu
ğunu tetkik etmek üzere Heyeti Oelileden üç 
arkadaştan mürekkep bir heyet intihap buy- 
rulmuştu. Meclisi Muhteremin ilk anket kararı
nı ihtiva eden bu teşebbüs heyet tarafından 
tetkikatm ikmali ile intaeedildi. Ve raporu 
çok evvel Meclisi Âliye ve Makamı Riyasete tak
dim edildi. Ben şimdi bu raporun okunup okun
maması hakkında beyanı mütalâa edecek de
ğilim. O, heyetten çıkmış, Meclisi Âliye sevk 
olunmuştur. Heyeti Celile arzu ederse bittabi 
burada okunur. (Tabiî sesleri) Mamafih Heyeti 
Celbenizin kararı vardır. Matbuat ve istihba
rat bütçesi müzakere edilirken, (Bu okunacak
tır.) demiştir. Bunun okunup okunmaması He
yeti Celbenin reyine menuttur.

TEVFlK. Ef. (Kângırı) — Okunmalıdır, 
okunacaktır.

IIASAN BASRİ B. (Devamla) — Bir ida
re zamanına aidolan bu kısım hakkında lâ- 
zımgelen izahat ve tefsilâtı tabiî vakti gelince 
arz ederiz. Benim mâruzâtım 1338 senesi büt
çesine taallûk etmek üzere bâzı rüfekayi muh
tereme tarafından söylenen sözlere aidolacak- 
tır. Efendiler ben 1338 senesi Matbuat bütçesi 
hakkında harfi vahit söylemek istemiyorum. 
Fakat bu kürsüye çıkan bâzı zevat bizi söz 
söylemeye sevk etmiştir. Binaenaleyh müsebbip 
biz değiliz, efendiler burada yapılan hücumu 
tertip ve izhar etmek üzere hazırlananlar, ter- 
1 iverek, yorularak çalışanlar vardı.

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Vardır, muhakkak vardır. Biz diyorsunuz.

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Taar
ruz etme sözüme, Hamdullah Subhi Bey.

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ta
amız etmiyorum.
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HASAN BASBİ B. (Devamla) — Efen
diler bu mesai ihtimalki bâzı kanaat erbabın
da pek mâkul görülebilirdi. Hiçbir şey- de
meyiz. Fakat acaba bu erbabı mesai birgün 
olup dâ hakkın tezahür edeceğine emin ve kaa- 
ni değil mi idiler! Bugün dönüm yerinde bu
lunuyoruz. Bittabi kararımızı gayet rnusip su
rette vereceğiz. Binaenaleyh söylenecek ve 
söylenen sözleri dikkatle dinlemnizi bilhassa 
rica ederim. Efendiler bu memlekette Mat
buat ve İstihbarat lâzım mıdır, değil midir! 
Elbette lâzımdır. Bunun hakkında hiç itiraz 
edecek bir fert tasavvur edilemez. Fakiriniz de 
mingayrihaddin matbuatın naçiz bir müstah
demiyim. Matbuat ve İstihbarat elbette bir 
memleketin en mühim ve esaslı unsurudur', rük
nüdür. Bunun lüzum ve ademilüzumuna dan
söz söylemeye bittabi hacet görmüyorum 
Fakat Matbuat ve İstihbarat Dairesinin istika
meti bu memleket hakkında arzu edildiği de
recede nafi olabilmiş midir, olamamış mıdır! 
Efendiler, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesinin Meclisi Âliye takdim ettiği bütç° 
lâyihasını baştan aşağıya okudum. Gayet güzel 
ve gayet cazip biı* lâyihadır. Müdür tarafın 
dan ibda edilen bu gayrimemûl güzellik haki
katen şayanı takdirdir. Fakat; efendiler.

İHSAN B. (Cebelibereket) — Gayrimanıul 
mü, gayrimemul mü?

HÂŞAN BASRİ B. (Devamla) — Gayrime- 
ıııül; fakat efendiler! bu sözlerim, bu parlak 
sözlerin tahsisata taallûk etmiyen kısımları 
hakkında şimdiye kadar ne dereceye kadar tat
bik olunduğunu lütfen düşünsnüz, bizden bol 
para istiyorlar verelim. Her şeyi verelim. Fakat 
yeter ki, verdiğimiz paralar meşru bir dairede 
mâkul bir dairede, ıııütakassıt bir dairede sarf 
edilsin. Matbuat ve İstihbarat Dairesi israfata 
yol açınasın. Sonra efendiler! demin bâzı ze
vat tekrar ettiler. Matbuat ve İstihbarat Dai
resi veyhut Müdüriyeti memlekette siyasi, içti
mai, edebî, fikrî, dinî, sıhhi.. Birçok İnkılâp ya
pacakmış. Yapamaz, efendiler, yapamaz. İçti
mai İnkılâbı Ağaoğlu Ahmed Bey yapamaz. 
İçtimai İnkılâp kolay kolay olmaz. Bir milletin 
içtimaiyatı kolay kolay değişmez. Her milletin 
içtimaiyatı o milletin içtimaiyatının istinadet- 
tiği mukaddes birtakım esaslara bağlıdır ki, o 
mukaddesata merbut olmıyan inkılâp içtimai

memlekete fayda vermez, zarar veril1 ve mem
leketi yıkar.

İHSAN B. (Cebelibereket) — Mukaddesata 
gayrimerbut inkılâp yapacağını söyliyen yok
tur. Sizden duyuyoruz.
, HASAN BASRİ B. (Devamla) — Söyliyece- 
ğinı müsaade buyurunuz.

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) —  Bu 
sözlerin hedefi yoktur, havaya kurşun sıkmak
tır.

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler! 
Hamdullah Subhi Beyefendi Hazretlerine karşı 
hürmet ve muhabbetim vardır. Geçenlerde bir 
sözümü üzerlerine alarak yanlışlıkla bendenize 
hitapta bulundular. Zamanı vekâletlerinde arz 
ettiğim veçhile bu milleti...

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) —  Reis 
Bey Maarif istizahı mı yapıyorlar ? Bu sualin ye
ri gelmiştir. Kendisine sorunuz.

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendim 
öyle telâiş göstermeyin. O vakit te arz ve tekrar 
ettiğim veçhile Büyük Millet Meclisinin intihab- 
ettiği vekiller ve o vekillere merbut olan mü
dür ve memurlar, Büyük Millet Meclisinin um
desi dâhilinde hareket 'mecburiyetindedir. O 
mevkilerde o ısandalyalarda oturan zevatı kiram, 
şahsi âmâli dairesinde değil, millî ve umumi 
âmâl dairesinde çalışmak mükeilefiyetiudedir- 
ler. Hattâ eğer kanaati şahsiyeleri Büyük Millet 
Meclisinin siyaseti asliyesime muhalif ise ve 
eğer bunlarda bir kanaati tarnme mevcut ise, hu 
zevatın esasen o vekâlet veya memuriyeti tafcab- 
bül etmemesi lâzımdır. Çünkü iradei ferdiye baş
ka, iradeli şahsiye başka, iradei devlet ve millet 
yine başkadır. Meşrutiyetin en basit- en iptidai 
ieabatı da bundan ibarettir. Büyük Millet Mec
lisinin intihaJbettiğd vekiller Büyük Millet Mec
lisinin âmâli dairesinde hareket mükellefiyetin- 
dedir. Eğer kanaati şahsiyesi hilâfında bir va
zife derahde edifp de çalışan zevat bulunursa 
bunlara yol veririz. Bu gibi zevatın mesaisini de 
âmâli milliye dairesinde çalışıp çalışmadığını 
tetkik etmekle ölçeriz. Âmâli milliye dairesinde 
çalışıyorsa mesaisi' meşkûrdur. Fakat, aldığı 
kuvveti, temin ettiği mevkii âmâli ımilliyeyi, 
âmâli umumiyeyi bertaraf ederek yâlnız âmâli 
şahsiye, yalnız âmâli ferdiyesi1 uğrunda site de- 
eek olursa o vakit, o efendiye, «Efendi! Bu 
mevkide yerin yoktur, deriz, Bu, zannederim,
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umumiyetle kabul edilir bir bedihedir, bir haki
kattir.»

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Ta/bıiî.
İHSAN B. (Cebelibereket) — Gözünüz bana 

■alışmış, hep' beni 'görüyorsuıra'z, itiraz benden 
zannediyorsunuz.

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler 
ben Ağaoğlu Ahmed Beyi şimdi görüyorum. 
Asarım tetkik ettim. Evet bilhassa Ankara mu
hiti millîsinde neşredilen ve mevkii ma İhın olan 
( Hâkimiyeti Milliye) gazetelerinde üç yıldızı 
ihtiVa eden makalelerini okudum.

T UN ALI HİLMİ B. (Bolu) — İmza a t il un
van m ak kİ e sahibinin 'ismini söylemek doğru de
ğildir.

T-IASAN BASRİ B. (Devamla) —  Efendim! ‘ 
Meclise imal odmuş bir hakikattir. Bendeniz bil
diğim gibi, cihan da biliyor; bittabi ben bunu- 
söylemekte mahzur görmem. Ve Ağaoğlu Ah
med Bey de bunu inkar edemezler. Efendiler! 
Ben öyle görüyorum, ki, - Ağaoğlu Ahmed Bey 
isterse, 'gücensin - Anadolu hakkmdaki, bu ci
dali millî hakkmdaiki kanaatlerini tesbit ede
memiş, manevi bir fevzaiçinde çırpınıp duruyor; 
mânevi bir fevza içinde çırpınan bir zat kâi
natın fikriyatını ve tâbirleri1 veçhile içtimaiyatı
nı idare edemez; çünkü raptettikleri bir esas 
yoktur. ıÇünfcü onun fikriyatı fevzevidir; tesbit 
etmemiştir. Buna birçok misaller söyliyebiîilrduı. 
Fakat muhtasar mâruzâtta, bulunmak istiyorum 
efendiler (Elevamu kelhevam) mevzuunda maka
leler yazmış olan zatı muhterem bugün o ka
naatlerinin büsbütün makûsu kanaatler serdiyle 
Anadolu’da neşriyat yapıyor. Efendiler! Dün 
başka bir meslek peşinde dolaşarak, kanaatini 
öteden beri izhar etmiş ve başka suretle tanıt
mış olan zatı muhterem bugün bizim karşımız
da başka mikap ile görünüyor, başka biı* mikap 
ile çalışıyor.

HAMDULLAH SUDU i B. (Antalya) — 
Başka mikap yoktur. (Devam Huda'ları)

İHSAN D. (Cebelibereket) -— Beis 'Bey ha
tip lâkırdı söyler; biz dinlemeye ve anlamaya 
mecburuz. Evvelki takibettiği yol nedir? Niıkap 
nedir? Onu anlamak isteriz. Anlamak meeburh 
yetindeyiz. (Çürüttüler)

HAıSAN BASRİ ,B. (Devamla) — Vaktiyle 
içtimai mesleki başka olan, vaktiyle avama zer
re kadar ehemmiyet vermiyen bir zat bugün

başka bir meslek takibederse acaba benlim ifa
dem sabit olmaz ımı? '(İzahat veriniz Sadaları)

HASİB B. (Maraş) — Reis Bey! Matbuat ve 
İstihbarat bütçesini mi müzakere ediyoruz? 
Yoksa bir zatın tarihçesinden mi bahsediyoruz ?

HASAN ©ASRİ B. (Devamla) — Efendiler. 
Ağaoğlu Ahmed Beyefendimin...

İHSAN B. (Cebelibereket) — İstediğim ka
dar söyle; şahsiyata dair biz de söyliyeceğiz.

HAKKI HAMİ B. (Simdi) — Reis Bey gü
rültü edenler hakkımda Nizamnamenin tatbikini 
teklif ediyorum.

HASAN BASRİ B. — Rica ederim, ben şa
hıstan bahsetmeye razı olmadım. Fakat onlar 
şahıstan bahsettiler. Bendeniz gayet mâkul bir 
tarzda ve gayet mutedil bir surette tenkidatta 
bulunacağım.

BESİM B. (Kastamonu) — Gazetenin m e s 
lekini söyleyiniz. Ahmed Beyin salısını söyle
meyin.

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Biz şimdi Matbu- . 
at bütçesini müzakere ediyoruz. Şahıslardan 
bahsetmek olur nıu ? Rica, ederim, şahıslardan 
bahsetmiyelim. (Gürültüler)

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler, 
yakın bîr hâdiseden bahsedeceğim. Geçenlerde 
Şer’iyc bütçesi müzakere edilirken, burada bâzı 
beyanatta bulunuldu. Ben bir harf söylemedim. 
(360) küsur günden ibaret olan senenin bir gü
nünde, bir saatinde her hangi bir zat ve şahıs 
tarafından söylenmiş olursa olsun... (Şiddetli 
gürültüler) Taarruz etmeyin efendim, sizin... 
(Niçin bahsettiniz öyle ise? sesleri)

HAKKİ TTAMİ B. (Sinob) — Nizamname 
ya vardır veyahut yoktur. Rica ederim, Nizam
nameyi tatbik buyurun Reis Bey.

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ni
zamname tahkiri meneder.

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Beyefendi za
tini inizin açtığı çığırı takibediyor.

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Hakikati 
söylemek istiyenleri susturmak istiyorsunuz.

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler 
ben biç kimseye şimdiye kadar hakaret etmedim. 
Efendiler geçenlerde bir günün bir saatinde 
bâzı müdafaatta bulunuldu. Ben bir kelime söy
lemedim. Tabiî söylerdim. Fakat söylemedim. 
Bunu dahi hazmedemiyerek, milletin Cihadı 
Milliye, Cihadı Diniye başladığı bir günde 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyetinde bulunan
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zat tarafından Hükümetin vasıtai neşri olduğu 
söylenen gazeteye malûm olan makale yazılmıştır.

İHSAN B. (Cebelibereket) —  Artık makale- 
yide mi burada müzakere edeceğiz?

TEVFtK Ef. (Kângırı) — Memleket bütçe
sinden ayırdığı...

İHSAN B. — Reis Bey susturunuz.

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Bu ma
kale ile Meclis tahkir edilmiş, Millet tahkir edil
miş, her şey tahkir edilmişti. Biz yalnız şu muh
terem şahsiyeti tarihiye karşısında sustuk. Ye yi
ne eğer o muhterem şahsiyet susun derse yine su
sarız. Çünkü mesleklerini biliyoruz. Çünkü bura
da ilk sözleri Allah namına kasem olmuştur. Şer’* 
işerif dairesinde çalışacaklarını burada söylemiş
lerdir. Ve yine de burada kendileri teminatta bu
lunurlarsa memleketin selâmeti namına susarız. 
Fakat efendiler biz bütün yıl susuyoruz. Onlar 
her gün söylüyorlar. Rica ederim, biraz da onlar 
sussunlar. Çünkü memleket benimdir. Çiğnenen 
memleketim var. Bu memleketi kurtaracağız.

TITNALI HlLM İ B. (Bolu) —  Onlar, bunlar 
diyoruz. Onlar bunlar, yok, biz varız.

HASAN BASRİ B. '(Devamla) — Efendiler 
işte en iyi rnisaıl. Ahmed Beyin înkilâp mı; İhti
lâl mi? makaleleridir. Bu makalelerden bahsede
cek değilim. Onları da takibcttim. Ne demek iste
diklerini pek iyi biliyorum. Eğer buraya çıkar
larda hakiki kanaatlerini söylerlerse o vakit ce
vabını veririm. Yalnız ve yalnız Matbuat ve is
tihbarat Müdürü Umumisi Beyefendi desinler ki, 
benim kanaatim böylediı*. Fakat o kanaati gayet 
açık söylesinler. Biz o vakit düşünelim. Eğer o 
kanaatleri muvafık ise biz de onu kabul ederiz. 
Hattâ bende kabul ederim. Fakat, değil ise, Bü
yük Millet Meclisinin kanaat ve âmâli uıııumiyesi 
hâricinde kendi kanaati şahsiyeleri dairesinde ha
rekete Matbuat ve İstihbarat Müdürü Umumisi 
mezun değildir. Efendiler! Hamdullah Sublıi Bey 
beni barid bir taassup ashabından biliyor.

HAMDULLAH SUBflî B. (Antalya) — Re
is Bey! Mesele aramızda mıdır, rica ederim?
, HASAN BASRt B. (Devamla) —  Efen
diler! Ben en mutedil bir müslümanım. Te
ceddüt namına milletimizin kabul edeceği 
her şeyi en evvel ben kabul ederim. Ben 
' barid bir mütaassıp kafasiyle bu sözleri 
söylemiyorum. Efendiler! Şimdiye kadar bu 
millet birçok fedakârlıklar yaptı. Şimdiye ka

dar hep sustuk. Fakat; biraz da böyle neşriyatta 
bulunan zevat memleketin selâmeti, saadeti na
mına kafalarından fedakârlık yapsınlar. Bu mil
let eanlariyle, kanlariyle fedakârlık yapıyorlar, 
ölüyorlar. Onlar da kafalarından biraz fedakâr
lık yapsınlar. (Alkışlar) Efendiler! Toplanalım! 
Hangi yol bu millet ipin hayırlı ise o yolu takib- 
edelim.

Bu memleket ne benim, ne de Ahmed Beyin
dir. Bu memleket umumundur efendiler, sonra 
demin de arz ettiğim veçhile esbabı mucibe lâyi
hası hakikaten çok güzel yazılmıştır. Ben garaz- 
kâr bir adam değilim. Ahıned Beyin şahıslarını 
şimdi görüyorum. Tebrik ederim. Yazdıkları es
babı mucibe çok güzel! Fakat; acaba bu dedikle
rini yapacaklar mı ve yapabilirler ıııi? Burada 
büyük şüphem vardır. Çünkü pek yakın hâdise
leri biliyorum... Efendiler! Üç yüz elli milyonluk 
ahalinin imamlık mevkiinde bulunduğunu kendi 
elleriyle yazan Ahmed Beyefendi acaba Türki
ye’nin bu imamlık vazifesini yapabildiler mi ve 
yapabilirler mi? Efendiler! Lâyihanın bir verin
de diyorlar ki1 : (Matbuat Müdürü Umumileri
ağırbaşlı olmalı) dır rica ederim: Mal meydan
da, hâdise meydanda; böyle şey yazılırsa ve o şe
yi yazan Matbuat Müdüriyeti Umumiyesinde bu
lunan bir zat olursa rica ederim, ağır başlımıdır? 
Sözleri gayet doğrudur. Fakat tatbikat ve fiiliyat 
tamamen aykırıdır. Efendiler! Bütçeye icra edi
len zammiyatm yüzde sekseninin propagandaya, 
matbuata sarf edileceğini Matbuat Müdürü Umu
misi Bey söylüyorlar. Bilhassa bu propaganda 
meselesi için evvelce Meclisi Âlilerine bâzı mâru
zâtta bulunmuştum. Bu mâruzâtımı tekrar etnıi- 
yeceğim. Yalnız hulâsatül hulâsa arz edeceğim 
ki, bu propaganda dedikleri irşat, hitap ettiği
miz halkın nasıl bir halk olduğunu, içinde bulun
duğumuz heyetin nasıl bir heyeti içtimaiye oldu
ğunu iyi anlamakla kabili istifadedir. Ben şim
diye kadar Matbuat ve İstihbarat Dairesinin Ana
dolu halkı seviyesine göre, Anadolu halkına göre 
faideli bir eser yazdığını görmedim. Gördüğüm 
bâzı âsar var, meselâ (Anadolu ordusuna) bir 
beyanname yazılmış. Fi tarihinde. Efendiler bir 
hitabe ki; bunda (Ey Ordu) diyorlar; (İşte biz 
İstanbul’dan filâiL,kaçtık, geldik, âman bizi kur. 
t arın. Sizin harbiniz şu maksatladır,) Rica ede
rim. Bunu yazan zat acaba Anadolu halkının ve 
mücahitlerinin ruhunu anlıyabilmiş ıııi?

İHSAN B. (Cebelibereket) — Kim yazmış!
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HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendim 
resmî dosya ve evrak meyanındadır.

AĞAOĞLU AHMED B. (Matbuat Müdürü 
Umumisi) — Hayır, öyle bir şey yazmadım.

İHSAN B. (Devamla) — Başkalarının güna
hını size atfediyor.

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Hayır, 
başkalarının günahını atfetmiyorum. Hep Mat
buata ait söylüyorum. Herkesin savabı, günahı 
boynunadır. Müdürü hazır zamanında, kendile
rinden soruyorum.

Acaba halkın ruhuna, halkın seviyesine 
muvafık kaç makale ve kaç eser yazılmıştır? 
Efendiler! Yazılmamıştır. Ve affı Âlinize iğti- 
raren arz ediyorum ki yazamazlar.

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Daha âlimane baş makale yazacak adamımız 
yok işte.

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Halkın 
kafasına, seviyesine inmek lâzımdır. (Gürültü
ler) Hayır efendim, tenkidim Matbuata aittir.

Tevfik Ef. (Kângırı) —  Ya ne ile tenkidet- 
sin efendi?..

REİS — Rica ederim muhavere olunmasın.
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler 

bizim irşat veya propaganda vazifemiz haricî 
ve dahilî olmak üzere iki kısma ayrılır. Nitekim 
Müdürü Umumi beyefendi de böyle diyorlar. 
Haricî propagandamızın iyi gitmediğini söylü
yorlar. Ben de beraberim. Bilmem kendileri iyi 
gideceğini temin ederler mi f Fakat efendiler! 
Dahili biliyorum. Bu milletin efkân böyle neş
riyatla yükselmez. Evvelâ; bu milletin kafası
na gireceksin! Bu milletin kafasına- göre yaza
caksın eğer temsil etmek istiyorsanız evvelâ 
temessül edeceksiniz. Ve ondan sonra temsil 
edeceksiniz. Efendiler! Ben kendi namıma şim
diye kadar bu milletin hayır ve nef’ine matuf 
ve arzu edildiği derecede hiçbir hizmeti görül- 
miyen zatın bundan sonra da iyi hizmet göre
bileceğine kaani değilim. Kudreti icraiyeyi 
haiz değiliz. îera kudretini (haiz olmakla bera
ber bilfiil Hükümetin vazifesine tabiî müda
hale edemem, yalnız tenkit maksadiyle arz 
ediyorum. Yoksa tutun kolundan da atın! De
miyorum. Yapamaz diyorum ve yapamıyacak- 
tır.

İHSAN B. (Cebelibereket) — Sebilürre- 
şadcıyı getirelim,

HASAN BASRİ B. (Karesi) —  İhsan Be
yefendi. Ben zatıâlinize karşı Meclise geldiğim
den beri, zannederim, ’hiç hürmetsizlikte bulun
madım efendim. Sebülürreşad mevzuubahsol- 
du. Bendeniz evvelce tetkik vazifesini icra eden 
heyet meyanmda bulundum. Eğer bunun hak
kında izahat isterseniz arz edeyim. Matbuat 
ve İstihbaratın memlekete yaptığı hizmetler 
varsa, bu hizmetlerin birinci numarasını o bah
settikleri teşkil eder.

BİR MEBUS B. —  İslâmiyet burada beş 
on kişinin tahtı inhisarında mıdır?

HASAN BASRİ B. (Karesi) —  İslâmiyet! 
müdafaa bütün müslümanların vazifesidir.

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) —  Ga
zetenizi köylerde jandarmalar «cebren sattırı
yor. Mebuslara sorunuz..

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Basri Bey 
Sebilürreşad halk arasında satılıyor mu? Hal
kın seviyesine inerek (halka hizmet ediyor mu?

HAMDULLAH SUBHİ B. (Ablatya) —  Be
yefendinin imzası altında Türk Milletini kahır 
altonda eşeğe benzeten şeyler neşrediyorsunuz!

MEHMED AKİF B. (Burdur) —  Çıkar, 
göster, müfterisin. (Şiddetli gürültüler)

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
.Şensin.

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Reis Bey, 
Hamdullah Su'bhi Beye söz düşmez.

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Memleket 
aşkına dinleyiniz. (Gürültüler)

Hamdullah Bey, bizim Sebilürreşad namına 
altı bin lira aldığımızı söylüyor. Eğer altı pa
ra aldıysam dünyanın en namussuz adamıyım. 
Efendiler Sebilürreşad'da altı bin lira, verilme
miştir, yalandır.

EMİN B. (Erzincan) — Yalanla dâva ispat 
olunmaz.

HASAN BASRİ B. (Karesi) — 1336 sene
sinde Matbuatın Sebilürreşad’a icra ettiği mu
avenet (190) lira, 1337 senesinde (910) lira, 
1338 senesinde (559) lira, ki cem’an (1. 659) 
liradır.

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) —  İşte vesaik 
yanlındadır. Yazıik Hamdullah Subttıi Beye.

HASAN BASRİ B. (Karesi) —  Efendiler 
Sebilürreşad’a nakten muavenet edilmemiştir. 
Rica ederim, Sebilürreşadtan bahseden beye
fendi bu memleketin ve bu milletin mukad de- 
satiyle oynayandır,
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HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) —  Koskoca 
bir iftira oluyor.

HASAN BASRİ B. (Karesi) —  Efendiler, 
ben demin yemin ettim. Reddediyorum. Yemi
ne de hacet görmüyorum, çünkü ben namuslu 
bir insanım, yemin de icabetmez. Ben hayırsız 
deyilim. Benim anlım açıktır. Arz ettiğim gibi 
kâğıt ve masraf olmak üzere verilen para 
(1 659) liradır.

MEHMED AK İF B. (Burdur) — Kaç sene
de?

HASAN BASRİ B. (Karesi) —  Üç senede... 
Altı bin liradan bahsediyorlar. Efendiler bu 
arz ettiğim noktayı tetkik ediniz.. Benim Mat
buat ve İstihbarat Müdürü Umumisinin beya
natına. da ihtiyacım yoktur. İşte efendiler hesa- 
bat dâ elimdedir. Ben tetkik ettim. Sonra efen
diler, Sebilürreşad’m en kara günlerde ifa ettiği 
hidematı ben söylemiyeceğim, Mazhar Müfid Be
ye sorun, Sebilürreşadm herkesin oraya kaç
tığı zamanlarda, Kayseri’deki neşriyatı, son
ra Kastamonu’ya geldiği zamanda (Nasrul- 
lah) Camü Şerifinde, Sevr Muahedesini 
parça parça, madde madde, fıkra fıkra 
cerh ve nakzeden o müthiş ve muazzam 
vaiz ve nasihat ve bütün neşriyatı meydan
dadır. Bu neşriyatın memlekette icra ettiği tesiri 
zannederim, inkâr edecek kimse yoktur. (Doğru 
sesleri) Efendiler Sebülürreşad meselesini mey
dana atmak için, çoktan beri çalışanlar vardır. 
Bunun meydana çıkmasına bâdi biz değiliz. Efen
diler, Sebilürreşad on dört senedir, hiçbir siyasi 
emele, hiçbir siyasi fırkaya ve hiçbir siyasi fikre, 
keyfe ve hiçbir şahsa boyun eğmemek suretiyle, 
kemali istiklâl ve hürriyetle çalışmış yegâne İs
lâmî ceridedir. (Bravo sadaları, sürekli alkışlar) 
Efendiler İslâmiyet bundan sonra da yaşıyacaktır. 
Yaşamakta devam edecektir. Sözlerini geri alsın
lar, bu mesele gayet nazik meseledir. Memleketin 
her tarafında en elim tesirleri yapacaktır. Efen
diler esasen bu cerideyi İslâmiye hakkında bilit- 
tifak muavenet icra edilsin diye karar veren bu 
Meclisi Âlidir. (Evet sesleri) Bu kararı kaldırın, 
üç yüz elli milyon Müslümanm ruhuna hitabe
den., ve üç yüz elli milyon Islâmm mahbubu ku- 
lûbu olan bu cerideyi Islâmiye elbette yaşar efen
diler, ölmez... (Hay hay sesleri) İslâmiyet yaşa
dıkça, bu ceridei İslâmî neşriyatta devam edecek
tir. Bundan sonra istikbal onlarındır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Efendiler çok teessüf ederim, ki,

hiçbir kelime söylemek istemediğim halde bugün 
beni söz söylemeye mecbur ettiler. Şimdi hatırlı
yorum. Demin hücum ettikleri Sebilürreşad’m 
Müdürü ve Başmuharriri mücadelâtı milliyenin 
ilk başladığı zamanlarda İstanbul’dan kalkıp Ba
lıkesir’e gelmişler ve bu mücadelei milliyenin kut
siyetini takdir ile irşadatta bulunmuşlardır. O 
vakit açaba diğer babayiğitler niçin gelmiyorlar
dı? Efendiler Mazhar Müfid Bey burada iseler 
namuslarından soruyorum, kanaatlerini söylesin
ler. Sebilürreşad’m Sakarya muharebatı esnasın
da memleket üzerinde icra ettiği teşiratı lütfen 
söylesinler. Rica ederim, bu, dinî bir gazetedir. 
Tekin değildir efendiler... Sonra her şeyden bah
settiler. Sebilürreşad Türklere sövmemiştir. Ya
landır. Gazetede (bir kısım) kelimesi düşmüş. 
Dokuz, on yerinde İstanbul kadınlarının bâzılan 
dediği halde yalnız bir yerinde «bir kısım» ke
limesi düşmüştür. Bu bilâhara tavzih de edilmiş
tir. Bu hücumlar çoktan beri müretteptir. Efen
diler Sebilürreşad’a ben de yazıyorum, hem beş 
para almamak şartiyle ve yazmayı da bir vazifei 
diniye ve milliye addediyorum. Efendiler ben. 
Türküm; efendiler gibi Türkçü olmamakla bera
ber Türküm! Efendiler, dedelerimin üç yüz sene
lik hayatı tarihiyesi bugün mazbuttur efendiler. 
Ben Türküm, Sebilürreşad ile her vakit temasta
yım. Türkü tahkir benim ve onların hatırların
dan bile geçmemiştir. (Bravo sesleri) Efendiler 
gazete her şeyi söyledi diyorlar. Efendiler bu
gün İstiklâl marşını yazan kimdir? öteden beri 
bu mücahedatımıza iştirak eden Muhterem Akif 
Beyefendi işte burada; müşarünileyh Sebilüıfe- 
şad’m Başmuharriridir.

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) —  
Onun için müteessiriz bu teessür ondan oldu Bas- 
ri Beyefendi.

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler 
Hamdullah Sübhi Beyefendi ne bilirler efendim, 
Akif Bey hakkında Hamdullah Bey vaktiyle ya
zılar yazmışlardır. Tahkir mânasını nerede gör
düler?

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) —  
Asım Şiirini hatırlatıyoruz, mekteplerden ne ha
yır gördük, diye yazdı.

EMİN B. (Erzincan) —  Yalnız birisi söyle
sin.

HASAN BASRİ B. —  Hayır, dediğiniz gibi 
değildir. Şiir meydandadır.
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Efendiler H eyeti Celilenize son söz olmak üzere şunu arz ediyorum. Ü ç senelik arkadaşınızım, istirhamımı lütfen terviç buyurunuz. İstirhamım şudur. Beyefendiler söylesinler, ondan sonra bendenize de bir hakkı cevap veriniz. Söy- liyecek çok, pek çok sözlerim vardır;E M İ N  B . (Erzincan) —  R eis E fen d i H azretleri usulü müzakere hakkında söz isterim.R E İ S  —  Efendim  müsaade buyurun. İcra V e killeri Heyeti Reisi R a u f Beyefendi söylesinler de ondan sonra siz söylersiniz,İ C R A  V E K İ L L E R İ  H E Y E T İ  R E İ S İ  R A U F  B . (Sivas) —  Arkadaşlar müzaheretin mevzuu Matbuat ve İstihbarat M üdüriyeti Umumi- yesi bütçesidir. Kem ali teessürle H eyeti A lîyenî- ze arz etmek mecburiyetindeyim k i ; söz şahsiyata intikal etmiştir. (Ç ok  doğru, sadaları) B ir kaç kelime söylem ekliğim e müsaade buyurunuz. E fendiler, bu M eclîsi M illîde İslam iyet!n aleyhinde söz söylemek kimin aklına g eleb ilir? K im in  aklından geçer, ki, bu m übarek müca- hedeyi yapan m illet hakkında lâkırdı söylesin1? Bir, ik i matbaa yanlışlığı, ik i cümlenin tertibindeki zühul bu kadar muazzam bir cidale se- bebolm alı m ıdır, efendiler? Beyefendiler', hepimiz hem îslâm iyetle, hem de böyle m übarek bir millete mensubiyetimizle iftih ar ederiz. (Bravo, sadaları, alkışlar) Efendiler, çok rica ederim, içinde bulunduğum uz bu badireyi m illetim izin .azim  ve celâdeti ye kalbinde taşıd ığı imanı İslâm ile y ırttık , nihayete getireceğiz. (Şiddetli, alkışlar) V e bunu m utlaka yapacağız ve istik lâl ile yaşıyacağız. Onun için, çok rica ederim, şahsiyattan sarfı nazar edelim, efendiler. K a lbimde duyduğum u; m illetim in, dinim in selâmeti için bir müddeti m uvakkate zarfında ketim  ve setredebilirim, vicdanım ın duygularını ; A lla h ’ın kudret ve kuvvetinden başka hiçbir kuvvet Ve kudret menedemez. (Bravo, sesleri) B una istinaden söylüyorum  ki: E fen d iler! Şah sına hücum edilen Ahm ed B ey nikaplı değildir. Benim  bildiğim  Ahm ed B ey, mensuboldu- ğumuz millete çalışm akla zevk almış ve iftih ar eder, bir zattır.L Û T F İ  B . (Siverek) —  K ır k  seneden beri.R A U F  B. (Devam la) —  F ak a t e fe n d ile r  o .da insandır, o da beşerdir. Binaenaleyh, o da hata yapabilir. Ne için bunu büyülttünüz?H A S A N  B A S R İ  B . (Karesi) —  Biz büyütmedik, onlar büyüttü.

R A U F  B . (Devam la) —  R ica ediyorum efen d im, belki ben büyüttüm . E fendiler, gözümle görerek ve aklım la muhakeme ederek ve v ic danım la tartarak , k a ani olduğum  bir hakikati arz ediyorum k i;  en elîm, en feci dakikalarda Â h med Bey, bu m illet için çıplak süngünün üstüne gitm iştir. Bendeniz iddia ediyorum. (B ravo, sadaları, alkışlar) F a k a t tekrar ederek arz ediyorum k i; şahsiyata intikal edince, her şahsın tenkid edilecek noktaları bulunabilir, v ardır. Şahıslar melek değildirler ye olam ıyacak- lardır. B u itibarla çok rica ediyorum. Meseleyi, bütçeyi müzakere edelim, iş i şahsiyattan tecridedelim. T atbikatta hata varsa onları tashih etmek için çalışalım . Bütçede noksanlar varsa ikm al, fazla varsa tenzil edelim. M illetimizin, bütün, âlemi İ slâmın iştirak ederek zev- kiyap olduğu, tesidettiği Bayram günlerimizi böyle ufak , tefek şeylerle acı etmiyelim.TU N A L I H İL M İ B . (Bolu) —  A llah  razı olsun; yaşa, varol!R A U F  B . (Devam la) —  Çok rica ediyorum, arkadaşlar; bu meseleyi bu suretle intacedelim. Herkes düşündüğünü söylemekte serbesti r. Y aln ız  yüksek seviyelerde çalışalım . H epiniz yüksek düşünüyorsunuzdur. F a k a t belki bendeniz yanlış görüyorum. Zam anın fevkalâdeliği, zamanın ulviyeti daha cömert olarak müca- hedatı siyasiyeyi emrediyor, za n nındayım . B u  nıkatı nazardan efendim ; rica ediyorum, bütçenin heyeti umumiyesi h akkındaki müzakereyi kâfi görelim. B ir an evvel, sair mühim m esailimizle iştigal edelim,R E İ S —  Efendim , müsaade buyurunuz, söz: istiyen arkadaşların isim lerini okuyorum.M U H İ D D İ N  B A H A  B . (Bursa) —  R a u f Beyefendinin nutukları hürmetine ben sarfınazar ediyorum.M U S T A F A  T A K İ E f. (Sivas) —  Ben d r  vazgeçtim .Dr. T E V F İ K  R Ü Ş D Ü  B . (Menteşe) —  B ir  noktanın tenviri için söylemeye çok mec burum. (Maddelerde söyle, sesleri) A rkad aşlar; T ü rkiye B üyü k M illet M eclisi hudutları dâhilinde mâkul hürriyetin hududu yoktur. Meclisin mu- karreratı da, her şeyde lisanı milletten tenkid edilir. Ona gem vurulam az. Ye ona gem vu rmak istiyen Abdülham id de olsa çekinir. Binaenaleyh, tebriyeye çıkanların yeri mahkemedir.— 598
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kanun mûtadır. Fakat; milletin tenkidi de her 
zaman mûtadır ve acıktır.

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 
UMUMİSİ AĞAOĞLU AHMED B. — Reis Bey, 
müsaade buyuran benim de hakki kelâmım var. 
(Diniiyelim, sesleri) İki kelime sözüm var, efen
dim.

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Kifaye
tin aleyhinde söyliyeceğim Reis Bey. Beyefendi
ler, sinirlerimize hâkimiz. Rica ederim, soğuk
kanlılıkla burada birçok beyanat ve temenni- 
yatta bulundular. Birçok mütalâatta bulundu
lar. Müdürü Umumi Bey de şahsiyata girmeden 
ve bâzı zihniyetlerden sarfınazar ederek beya
natta bulunsun. Bendeniz bir temennide bulun
dum. Ona cevap versinler. (Maddelerde, sesle
ri) O halde siz sinirlerinize hâkim değilsiniz. 
Burada sükûnetle müzakere cereyan edecek
tir. Nedir o galeyan? O halde efendiler, burası 
şahıslar için hücum edilecek mahal değildir. 
C ürüm var ise mahkemeye gidilir. Herkes mü- 
dafatını orada yapar. Bütün verilecek izahat 
hücumlar olmamış gibi olacaktır. Fakat Mü
dürü Umumi Bey sözlerin heyeti umumiyesini 
dinledi, dinlemedi, cevap yok. Onun bir sıfatı 
yok mudur? Eğer bu hususu Hariciye Vekili 

« demlide ediyorlarsa çıkıp söylesinler. Yoksa, 
işi bu hale sokmak sinirlerimize hâkim olma
mak demektir.

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi; Rauf Beyefendinin nutukları üzeri
ne sözlerimizden vazgeçmiştik. Madem ki, söy
lüyorlar, biz de söyliyeceğiz.

TAHSİN B. (Aydın) — Reis Bey; kifayet 
takriri vardır. Ademikifayet hakkında da Hüse
yin Avııi Bey söylediler. Rica ederim takriri re
ye koyunuz.

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF
B. (Sivas) — Eğer münasip görürseniz bir nok
ta hakkında Heyeti Aliyeye mâruzâtta buluna
madım. Onu arz etmek isterim. Riifekadan bir 
zatın ifadesinde bâzı nıkat, zannederim, ki ken
disi kasdetmediği halde, tamam olarak, ifade 
edilmemiştir Ziya Hurşid Bey, Misakı Millî
den bahis buyuraiurken hududu gayet iyi tef
sir- buyurdular. Fakat, onun dâhilinde sakin 
kimselerin ananatı, imanları, mukaddesatı, ga
yeleri müşterek ve her ferdin aynı hukuka mâ
lik ve avın şerait dâhilinde yaşamaya hakkı ol
duğunu ve her türlü mukaddesatın mahfuz ol

duğunu zannederim, vakit bulup da ifade ede
mediler. Onu ikmal etmek isterim.

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 
UMUMİSİ AĞAOĞLU AHMED B. — Muhte
rem Efendiler; bendeniz burada yalnız bir me
mur olarak mâruzâtta bulunacağım. Şahsiyeti
min ikinci kısmına vâki olan taar u zlara ben
deniz sîzlere hürmeten burada cevap vermiye- 
ceğim. (Bravo, sesleri) bendenize denildi ki, 
şimdiye kadar ne yapılmıştır ve ne yapılacak
tır? Bendeniz öyle anlıyorum ki, bunu iradeden 
o zatı muhterem projelerimi dikkatle okuma
mışlar. Bendeniz, raporlarımda bilhassa hali 
hazır üzerine celbi dikkat etmişim ki, okuyo
rum: «Maamafih Heyeti Celileniz asgari hesabata 
iptinaen vâki olan işim teklifi is’af lûtfunda 
bulunmadığı takdirde, zannımızca, ittihazı icab- 
eden en salim ve mâkul tedbir müdüriyeti umu- 
miyevi tamamen lağıv ve elyevm müdüriyetin 
vazaifini faaliyetinde temerküz ettiren ve nis
peten az bir meblâğla idaresi mümkün olan 
Ajans ile iktifadan ibarettir. Bu suretle hem 
sonede kırk elli bin liraya yakın bir tasarruf 
icra, edilmiş ve hem de kavlen deruhde ettiği 
vazaifi fiilen ifaya gayrimuktedir bir müesse- 
senin bilûzum mevcudiyetine nihayet verilmiş 
oltır. Heyeti Celilenize bunu arz eden bendeni
zdim Binaenaleyh bendeniz o makama yapışıp 
mum gibi kalmak fikrinden pek uzak olduğu
mu beyefendi hazretleri pek iyi bilmeli idiler! 
Bendeniz Müdüriyeti Umumiyenin şimdiye ka
dar milletin, memleketin, Hükümetin, kendisin
den talebetmek hakkı olduğu vazaifinin hiçbir 
zaman yüzde onunu ifa etmemiş olduğunu bu
rada sarahaten söylemişimdir. Binaenaleyh; bu 
husus dolayısiyle Müdüriyeti Umumiyeyi tenki d  
etmek karanlığa, boş yere tabanca atmaktır. 
Burada aynen yazılmıştır. Ben diyorum k i ; 
«Şimdiye kadar Müdüriyeti Umumiyenin iki 
seneye karip faaliyeti göz önüne getirilince 
yukarda arz olunan maksada doğru pek mah
dut bir mikyasta yürünüldüğü tezahür eder.» 
Bunu da arz edeyim çünkü teşkilât nakıstır. 
Dünkü tertibatı yoktur. Çünkü adamı yoktur. 
Dünkü teşkilâtı yapılmamıştır. Müdüriyeti 
Umumiyenin teşkilinden maksat nedir? Evve
lâ dâhili memlekette hedef ve amali müttehit 
ve işbu hedefe doğra hemahenk olarak, yürü
yen efkâr ve hissiyatı mili iyeyi hakiriyle izhar 
ve tenmiye eden matbuatın tekemmül ve inkişa
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fına hizmet etmek. Saniyen dâhil ve hariçte 
amali milliyenin husulüne hadim propaganda 
şebekelerini teşkil ve tesis eylemek. Salisen ha
riçte milletimizin evsaf ve fazailini tanıtmakla 
beraber dâhilde İlmî ve edebî cereyanları tak
viye, rabian yine dâhil ve hariç memlekette 
makasıdı meşruamıza karşı yapılan propagan
dalara, millet ve Devlet aleyhinde işaaa olu
nan iftiralara mukabele.

Hamisen efkârı umumiyeyi hâdisatı ruzmer- 
reden, memlekette cereyan eden vakayiden, Bü
yük Millet Meclisinin ve Hükümetin mukarrarat 
ve icraatından günü gününe haberdar etmek idi. 
Bu benim âmalimdir, hedefimdir, gayemdir. Bu 
gaye bu hedef istihsal edilmiş midir? ve hiç ol
mazsa ona yakından temas edilmiş mi? Hayır hiç
bir zaman da edilmiş deyildir. Aşağıda arz etti
ğim gibi müdüriyeti umumiye üzerine aldığı ve 
kendisinden talebedilmekte olan vazaifin yüz
de onunu icra edemiyor. Çünkü, teşkilâtı yok
tur. Ve bu teşkilâta yaklaşmak için ve ona yal
nız tekarriıbetmek için bendeniz yalnız bu pro
jeyi bu sene Heyeti Aliyenize takdim ettim. 
Şimdi siz hâkimsiniz! îsterseniz, tasdik ederseniz 
o yolda devam edilir. îş görülür. Bendeniz si
zin fikrinize tamamiyle iştirak ediyorum, bey
efendi. Tasdik etmediğiniz takdirde katiyen bu 
müdüriyeti lâğvetmeniz iyidir. Mamafih bana 
deniliyor ki; şimdiye kadar hiç olmazsa bu veri
len mahdut para dairesinde ne yapıldı? Ben de
rim ki; eğer hükümler üzerine nefsaniyet gale
be etmemiş olsaydı ve benim yedi aydan beri icra 
ettiğim faaliyet munsifane bir surette tenkid- 
edilmiş olsaydı. Gösterilen noksanları söylediğim 
gibi tekrar da söylüyorum, yapılan işlerin tak
dirinden de elbette kalben müteşekkir oluna
caktı. Halbuki birçok noksanlar gösterildi ki 
benim değildir. Benimle katiyen alâkası yoktur. 
Birçok tenkidat yapıldı ki katiyen varit değildir. 
Ve bâzı hizmetler var, ki arz ediyorum; bâzı ufak 
hizmetler var, ki onlar maatteessüf zikredilme- 
miştir. Şimdi onu Heyeti Aliyenize arz edece
ğim. Bendeniz tâyin edildiğim zaman Beyefen
di Hazretleri, ne Matbuat Müdüriyeti, ne mat
baa vardı, ne Sıratımüstakim vardı, ne de Köy- 
hocası vardı, ne de hiçbir şey!.

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hepsi var
dı!

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Lüt
fediniz de arz edeyim. Müdüriyete geldi

ğimde Sıratı Müstakim dört aydır tatil edil
mişti. (Sebilürreşad sesleri) Evet, Sebilürre
şad, Köy Hocası dört aydır tatil edilmişti. Çık
mıyordu. Matbaanın makinası bodrumda ve bü
tün alât ve edevat ve hurufatı darmadağınık, 
ötede, beride idi. Ve ben bunları on beş gün 
zarfında topladım ve Sıratı Müstakimi ben çı
kardım, Beyefendi. (Teşekkür ederiz sesleri)1 
Evet, ben çıkardım. Benim sayemde çıkmıştır. 
Benim faaliyetim sayesinde çıkmıştır. Eğer bu- 
nu inkâr eden Sebilürreşad ’da bir tek adanı olur
sa Sebilürreşad’ın Sebilürreşad olduğuna inan
mam ben. O, Sebilürreşad değildir.

HASAN BASRİ B. (Karesi) —  Ya nedir?
AĞAOĞLU AHMED B. —  Köy Hocasını da 

■ben çıkardım. Siz çıkarmadınız beyenfendi, ben 
çıkardım. Benim mesaimin ve faaliyetimin sa
yesinde çıkmıştır.

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) —  Reis Bey, 
Sebilürreşad ’m ve Köy Hocası’nın neşrine engel 
olunmuştur, diye bir söz söylendi mi?

AĞAOĞLU AHMED B. —  Ne diyor efendim?

LÛTFİ B. (Siverek) —  Engel olmadı, diyor.
HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Bin 

hücum yapıldı. Kendisini müdafaa etmek hakkı
dır. Sözlerini kestirmeyiniz çok rica ederim.

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla)— Benden 
soruluyor ki, dâhilde ne yapıldı? Hariçte ne yapıl
dı? Bunu Heyeti Aliyenize arz ediyorum. Arz 
etmek vazifemdir. Ve tabiî Heyeti Aliyeniz de 
dinlersiniz. Dâhilde matbaayı ihya ettim. Bu mec
muaları çıkarmaya sebebolduğumn arz ediyorum. 
Bunlar çıkmıyordu, çıkarttım. Buna ilâveten efen
diler bugün Anadolu'da dört mecmua çıkıyor o 
matbaadan. Ankara’da dört mecmua, Terbiye mec
muası diğer bir mecmua ki (Hangi mecmua; ses
leri) Felsefe,, tlim ve Fen mecmuası beyefendi. 
Sonra Ziraat mecmuasını çıkarıyorum beyefen
di. Sonra şimdiye kadar.. (Anavatan mecmuası; 
sesleri) Bir de Anavatan mecmuası, bu mecmua
ların hepsini okuyun beyefendiler. Göreceksiniz ki 
benim fikri cereyanlarımın, his cereyanlarımın 
hepsinin birer tercümanlarıdır. Bana Muhterem 
Hüseyin Avni Bey buyuluyorlar ki, ahali lisa- 
niyle, köylü lisaniyle yazı yazsanız çok iyi 
olur, daha iyidir. Bunu Hüseyin Avni Beyefendi 
pekâlâ bilirler. Bu emeli, bu maksadı ben yirmi 
otuz senedir kafamda taşıyorum. Fakat; arzu ile 
iş olmaz beyefendi! Emin olunuz ana lisanı ile,
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köy lisanı ile İlmî makale yazmak yüksek bir ma
kale yazmak, mânalı bir makale yazmak pek güç
tür. Bunu ifa etmek imkânı yoktur. Beyefendi 
pekâlâ biliyorlar ki, lisanımız bu hususta inkişaf 
bulmadıkça bu arzu, ve emeli istihsal etmek pek 
müşküldür. Mamafih bu Heyeti Aliyenin bir ar
zusudur. Ve o arzuyu tatmini de; Matbuat Mü
düriyeti elbette kendisi için mukaddes bir vazife 
telâkki eder. Ve ona tebaiyet eyler. (Teşekkür 
ederiz; »adaları) Ve bundan sonra o yolda çalı
şır. Efendiler tahattur ediyorum ki; bendeniz bu
raya geldiğimden beri Müdüriyet Matbaası ihya 
edilmiş ve Anadolu’da yeni on bir gazete tesis 
edilmiş ve altı tane yeni, mecmua çıkarılmıştır. 
Ve o mecmualar; öyle mecmualar idi ki; bâzıfa
rının makaleleri, çıktığı günden beri bütün 
Türkiye dâhilinde okunuyor ve bütün ma- 
hafilde iktibas olunuyor. Ve bunu her
kes bilir. Ve işte bunlar da matbuat sayesinde ve 
bizim Müdüriyet sayesinde çıkmıştır. Küçük 
mecmuayı da ben çıkardım beyefendiler! Ve Kü
çük mecmuanın makaleleri çıkar çıkmaz, onları 
derhal İstanbul matbuatı ve bütün Anadolu 
ve Bahri Siyah Savahili matbuatı allır ve ahzi fe
yiz ve nur eder. (Pek doğru; sesleri)

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) Evet 
pek doğru.

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — De- 
rnekki, müdüriyetin faaliyeti; böyle zannedile
cek kadar mühmel olmamıştır. Bize verilen 
bütçe deiresinde; müdüriyet, vazifesini dahilen 
ve tamamen yapmamakla beraber faaliyetten 
de geri kalmamıştır. Dâhildeki matbuatın, âmâl 
ve hedefi umumiyei milliye ile müterafık git
mediğini burana söylediler. Efendiler ben size 
eski bir gazeteci olmak sıfatiyle ve kemali ka
naatle söylerim ki: Türkiye Matbuatı, Islâm 
Matbuatı bilâistisna - bir teki istisna edilmek 
üzere - vazifei milliyelerini, en müşkül zaman
larda ve en fena şerait dâhilinde herkesten zi
yade ifa etmişlerdir. Gerek İstanbul Matbuatı 
ve gerekse buradaki Matbuat, vazifei milliyesi
ni, buradan verilen direktiflere tebaan ifa et
mişler ve buranın amali hilâfında katiyen ha
reket eylememişlerdir. Rica ederim âmali mil- 
liyemizin tezahürü ve tecellisi, ötekinin be
rikinin bir iki adamın, üç beş adamın beyana
tında mündemiç değildir. Bir milletin muhas- 
salai fikriyesini; bir milletin muhassalai hissi- 
yesini; böyle mahsûs bir surette toplamak ve

Dnu böyle aksettirmek de herkesin işi değildir. 
Ve bu; her zekânın kân değildir. Bir milletin, is
tikameti umumiyesini tâyin etmek; öyle kolay 
kolay su içmek gibi değildir. Bir milletin muh
telif cereyanları vardır. Muhtelif istikametleri 
ve muhtelif ihtisasatı vardır. Ve Matbuatı Umu
miye Müdüriyeti yalnız ve yalnız bütün bu ce
reyan ve istikametlere riayet etmekle kendi va
zifesini ifa etmiş olabilir. Yoksa yalnız bu 
cereyanlardan birisini iltizam edip gideceksin; 
diye bana emretseniz, ben bu emre katiyen itti- 
ba etmem; buradan kalkıp giderim. Mensubol- 
Uuğum milletin temayülâtı umumiyesi pek muh
teliftir. Pek mütaaddittir. Bu mütaaddit ve 
muhtelif temayülâtm muhtelif ve mütaaddit te
zahüratı ve temayülâtı olmalıdır. Herşey inki
şaf bulmalıdır? Her şeyin bir münekkidi olma
lıdır. O münekkidleri Müdüriyeti Umumiye bita- 
rafane murakabe edecektir. Sıratı Müstakim 
çıktığı gibi, Sebilürreşad çıktığı gibi Felsefe 
ve ilim mecmuası da çıkacaktır. Benim kana
atim budur... Ben o kanaatin haricinde iş gör-? 
meni.

MEHMED ÂK İF B. (Burdur) — Sen sene
lerce onun, muharriri idin... Bilmez misin...

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) —  Yal
nız elverir ki, efendiler; Heyeti Aliyenizin çiz
miş olduğu hududu umumiyeye, esasatı umu- 
ıniyeye; bu milletin Matbuatı riayet etsin. Ve 
zaten matbuat; hiçbir zaman bu esasatı umu- 
miyenin haricine çıkmamıştır. Eğer siz matbu
atta; Misakı Millînin aleyhine yazılmış bir tek 
makale; bu Meclisin, bu heyetin tutmuş olduğu 
yolun aleyhine yazılmış bir tek makale bulur
sanız lütfediniz.. Bâzı zevat istiyorlar ki kendi 
efkârlarını, kendi hissiyatlarını; hissiyatı umu
miyei millet diye telâkki ettirsinler (Bravo 
sadaları, alkışlar) bunun imkânı yoktur. Bir tek 
adam? Üç adam, beş adam on adam; Tercümanı 
Millet olamaz, milletin tercümanları vardır. 
Şimdi efendiler, harici faaliyete gelince : Benim 
hariçte teşkilâtım yoktur; hiçbir şeyim yoktur. 
Beyefendiler.. Hariçte teşkilât yapılmamıştır ve 
bugünkü bütçe ile de teşkilât yapılamaz. Mama
fih; İstanbul’da bulunan adamlarım vasıtasiyle 
icra ettiğim faaliyete binaen bugün size kati
yetle arz edebilirim ki ; Eğer tahkikat teklifi suya 
düştü ise; o yüzde seksen, Matbuat Müdüriyeti
nin faaliyeti sayesinde düşmüştür. Bunu da
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vesika ile şimdi ispat edeceğim... Loit Core’un, 
tahkikat teklifinin suya düşmüş olduğunu.. (Ona 
lüzum yoktur, sadet haricidir Sadal arı).

SABİT B. (Kayseri) — (telseler, burada ne 
bulacaklar, her şeyimiz ayıktır.

NEŞET B. (İstanbul) — Onun cevabını ordu 
vermiştir.

AĞAOĞLU AHME D  B. (Devamla) — Arz 
ediyorum. O meselenin bertaraf edilmiş olmasın
da yüzde selesen; Matbuat Müdüriyetinin hizmeti 
ve mesaisi vardır. Ve Müdüriyet bunu vesaik 
ile ispat etmeye de hazırdır. Sonra ben, bir bu
cuk av zarfında beş yüz sayfalık Pontüs meza
limine ait bir vesika, bir eser çıkardım ve zan
nederim ki Matbuat Müdüriyeti mevcut olduğu 
zamandan beri, hiç böyle bir eser meydana gel
memiştir.

Müdüriyetin dahilde ve hariçteki faaliyeti 
hakkında söylenecek söz, bu kadardır. Ve bundan 
ziyade de yapılmaz. Ve ben de sizinle müttefi
kim ki : dâhilde ve hariçte Matbuat Müdüriyeti; 
milletin kendisinden talebetmek hakkı olan, va
zaifinin yüzde beşini bile yapamamıştır. Ve bu 
teşkilât ile de yapmak imkânı yoktur. Bu husus
ta ben de sizinle hemfikirim.

Sonra bendenize birtakım tarizler oldu. Efen
diler ben haddimi bilir bir adamım. Elli dört 
yaşına vardım. Hiçbir zaman ben bu memlekette 
bir inkılâbı içtimai yapacağım diye küstahane 
iddiada bulunmadım; bunu da bana atfettiler.

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Amma ma
kaleleriniz var.

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) —  
Reis Bey! Basri Bey de kürsüye çıksınlar, ikisi 
beraber konuşsunlar.

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Hamdullah Subhi 
Beyle Basri Bey, birlikte olurlarsa daha iyi 
olur!...

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hamdullah 
Beyle üç kişi oluyoruz.

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Son 
sözüm beyefendiler; ben hiçbir zaman elâvam, 
kelganaim demedim... (Elâvam Kelhevam, sada- 
ları)

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Arapça bi
liyordunuz va?

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Ben 
size beş lisanda beş sene ders veririm.

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hani 
Arapça biliyordunuz ya? Yanlış okuyorsunuz.

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Eğer 
bu unvan ile benim bir eserimi çıkarırlarsa 
-Benim imzam tahtında- ona ne isterlerse ve
ririm. Böyle bir şey yoktur. Binaenaleyh, onun 
üzerine bina edilen fikirlerin hepsi de isnattır. 
Şimdi efendiler, bendeniz (gürültüler) beyefen
diler, müsaade edin, bir tek kelime söyliyeyim.

TUNALI  HİLMİ B. (Bolu) — Basri Bey 
cevap veriniz;

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Makale 
meydandadır. Öyle demiştir. İspata hazırım.

AĞAOĞLU AHMED B. — Beyefendiler, 
Heyeti Aliyenizin huzurunda çok müteessirim 
ki, böyle şahsi şeyler dairesine girdim ve ken
dimi müdafaa etmek mecburiyetinde bulun
dum. Burada pek ender olan bir şey yapıldı, 
bir memurun faaliyetiyle şahsiyeti karıştırıldı, 
ikisine de hücum edildi. Rica ederim, o memul
da insandır, kendi faaliyetini izah etmekle be
raber şahsiyetini de müdafaa etmek mecburiye
tinde kaklı ve bundan dolayı Heyeti Aliyeniz- 
den lütfen affınızı dilerim. Vaktinizi şahsi
yatla uğraşmakla beyhude yere sarf ettim. Şim
di Matbuat Müdüriyeti meselesine gelince: 
Efendiler,. İlendeniz makalâtımla. yazılarımla, 
kanaatlerimle, her şeyimle muayyen bir züm
renin, muayyen, zevatın memnuniyetsizliğini 
filân celbettim.

HASAN BASRİ B. — Muayyen filân değil...
AĞAOĞLU AHMED B. — Ekseriyetin ol

sun, Heyeti Umumiyenin olsun, olabilir. Buna 
sözüm yoktur. Evvelâ, bunun suitelâkkiye uğ
ramış olduğunu temin ederim. Efendiler, ben 
hayatımda hiçbir vakit din aleyhinde bulunma
dım ve hiçbir zaman bulunmam.

DURAK B. — Zaten bulunamazsınız ki... Bu 
millet size bunu söyletmez.

HAMDULLAH SUBHİ B. — Lüzumsuz kah
ramanlık olmaz Durak Bey...

DURAK B. — Otur yerine. Kâfi. Sen bin ke
re söyledin...

HAMDULLAH SUBHİ B. — Sen lüzumsuz 
yere kahramanlık yapıyorsun.

DURAK B. — Seni mi dinliyeeeğiz? Bin kere 
patladın yalın... Otur yerine... (Gürültüler)

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Fakat 
ben ne olursam olayım. Efendiler, benim şahsım 
ile... (Gürültüler) Rica ederim, lütfen iki dakika 
lütfediniz. Benim şahsım ile bu meseleyi alâkadar
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etmeyiniz. Matbuat Müdüriyetinin bu mülk ve 
Millet için inkişafı elzemdir. Ve bugün mücahe- 
devi hayatiyeve girmiş, medeni hiçbir millet ken
disini bundan müstağni addetmez. Eğer benden 
hoşlanmıyorsanız beni atınız. Bunun başına daha 
mütemed ve daha güzel bir kimse getiriniz. Fa
kat bu meseleyi benim ile alâkadar kılmayınız. 
Bir kere soğukkanlılık ile düşününüz. Benim arz 
edeceğim budur.

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) —  Reis 
Beyefendi, İstanbul matbuatı buradan aldığı 
emir üzerine değil, cihadı millîmizi ve istihdaf et
tiğimiz gayeyi gayet ulvi hislerle takdir ederek 
çalışmışlardır. Buradan aldıkları emirlerle çalış
mamışlardır. Bu cihet malûm olduktan başka 
İstanbul Matbuatına mesaii vatanperveranelerin- 
den dolayı teşekkür teklif ediyorum.

HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ R A UF B. 
— Efendim müsaade buyurursanız Hariciye Ve
kâleti de, Matbuat Müdüriyetinin mesaisine şa- 
hidolarak beyan eder ki, İstanbul Matbuatı - pek
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gayeyi milliyeyi bizim kadar takdir etmiş ve 
çok müşkül ve elemli takibat altında fedakârane 
olarak, vazifesini ifa etmiş ve el’an çalışmakta
dır. (Alkışlar) orada kardeş ve vatandaşlarımız 
hiçbir emrin tahtı tesirinde olarak vicdanlarının 
duygularını feda etmemişlerdir. Bu, şayanı teb
cil ve takdirdir.

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — 
Bu milletin rüşdii var.

REİS — Tunalı Hilmi Beyle Malatya Mebu
su Feyzi Efendinin müzakerenin kifayetine dair 
takrirleri vardır..

Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. (Vakit 
geçti sadaları) efendim bir ilki takrir vardır.. 
Onları okuyup maddelere geçeceğiz. (Geç kal
dık  sadaları) Pazartesi günü içtima etmek üze
re, Meclisi tatil ediyorum.

Hitamı müzakere; saat : 5,30
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Dahiliye bütçesinin harcırah faslına otuz bin lira ilâvesine dair olan Kanuna verilen
reylerin neticesi

(Kabul edenler’}

Mazhar Müfkl B. (Hakkâri), .Şükrü B. (İs
tanbul), İsmail B. (Erzurum), Operatör Emin 
B. (Bursa), Şükrü F>. (Canik), Edib B. (Batilin), 
Hakkı B. (Van), Abdülgafur Ef. (Karesi), Ziya 
B. (Kângırı), Hafız Şahin Ef. (Gazi-anteb), Mus
tafa B. (Karahisarı Şarki), Ruşen B. (Gümüşa- 
ne), Reşid Ağa (Malatya), Kuman Usta (İstan
im) . Neşet B. (Kângırı), «Sadık P». (Kırşehir), 
Atıf B. (Kayseri), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Rifat B. (Tokad), Zamir B. ‘(Adana), Tevfi'k B. 
(Erzincan), Esad B. (Lâzistan), Emir Pş. (.Si
vas), Ali Oenanıi B. (Gazianteb), Mustafa Ağa 
(Dersim), Tahsin B. (Aydın), Asım OB. (Erzu
rum), Zekâi B. ı(Adana), (H-aeı Süleyman Ef. 
('İzmir), Hacı Mehlmed E f. (Bayezid), Ziya Hur- 
şid B. (Lâzistan), Mehmed B. (Biga), 'Şerif P». 
(Sinob), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Mehmed 
Vasfı B. (Karahiisıarı Şarki), Hüseyin Rauf B. 
(Sivas), Ahmed B. (Yozgad), İhsan B. (üebeli- 
gereiket), Hüseyin Avrni B. '((Erzurum), Süley

man Necati B. (Erzurum), Abdullah Ef. -(Ada
na), Osman zade Hamdi B. (Ertuğrut), Salâ- 
haddin B. (Mersin), Faik B. '(Cebelibereket), İs
mail Remzi Ef. (İsparta), Mehım-ed Niyazi Ef. 
(Eskişehir), İbrahim Hakkı B. (Ergani), Halil 
İbrahim Ef. (İzmit), Tahsin B. (İzmir), Hamdi 
Namık B. (İzmit), Ali Rıza Ef. (Amasya), Ha
cı A tıf Ef. (Ankara), Nai-m Ef. (İçel), A li Rıza 
B. (İstanbul), Mehmed Nadiir B. (İsparta), Nüz- 
h-et B. (Ergani), Kadri (B. (DÜyarlbekSt), Feyzi 
B. (Diyarbekir), Tabir Ef. '(İKângın), Fikri 
Faik B. (Gene), Doktor Eşref B. (Adana), Ha
cı Veli Ef. (Eskişehir), Eyüp Sabrı B. (Eski
şehir), Yahya (talih B. 1(Kırşehir), Ali Sürura 
Ef. (Karahisarı Şarki), Ali Vâsıf B. (Gene), 
Doktor Mustafa B. (Kozan-), Hacı Bekir Ef. 
(K onya), ZiyaB . (‘Sivas), Mustafa LûtfiB . '(Si
verek), Süleyman -Sud-i B. '(Bayezid), Rıza B. 
(Kırşehir), Müfid E f. (Kırşehir), Sabit B. (Kay
seri'), Hakkı Hami B. (Sinob), Yusuf Ziya B.
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(Mersin), Ali Fuad P§. (Ankara), Hacı Bedir 
Ağa. (Malaıtya), Cevdet B, (Kütahya), Tufan B, 
(Hakkâri), Abdullah Ef. (Siınob), S im  B. (Erv 
gani), Cemil B. (Kütahya), Hüseyin B. (Elâziz), 
Hasib B. (Mara§), Rüşdü B. (Ergani), Şakir B. 
(Ankara), Doktor A li Haydar B, (Gene), Mit
hat B. (Mardin), Terfik E l  (Kânigın), Mustafa 
Neoati B. (Saruhan), Yehhd B. (Bitlis), Meh- 
med Şevket B. (Sinob), Ragjb B. (Gazianteb), 
Mehmed Sırrı B. (Siverek), Hüseyin B, (Kozan), 
Nuri B. (Bolu), Cavid B. (Kars), Esad B. (Mar*‘ 
din), Vâsıf B. (Sivas), Kasım B. (Muş), Akif B. 
(Diyarbekir), Haydar B. (Van), Nebizade Hain
di B. (Trabzon), Hasan Basri B. (Karesi), Mus
tafa Durak B. (Erzurum), Celâl B. (Gene), Be
sim B. (Kastamonu), Neşet B, (İstanbul), Hüs- 
rev Sâmi B, (Eskişehir), Server B. (Ardahan), 
Hamdi Ef. (Diyarbekir), Rasim B. (Cebelibere
ket), İbrahim B. (Mardin), Mustafa Takı Ef.

(Sivas), Şeyh Hacı Fevzi Ef, (Erzincan), Tu* 
nalı Hilmi B, (Bolu), Hafız Hamdi B. (Biga), 
Kılıç Ali B. (Gazianteb), Necib B. (Mardin), 
Hasan Tahsin B. (Antalya), Bahri B. (Yozgad), 
Ali B. (Karalıisan Sahib), Behçet B. (Kângm), 
Süleyman B. (Canik), İbrahim Cevded B. (Ka
resi), Fevzi Ef. (Ratum), EminB. (Canik), Meh* 
med Atâ B. (Niğde), Memduh Necdet B. (Kara- 
hisarı Şarki), Derviş B. (Mardin), Halil İbrahim 
B. (Antalya), Doktor Refik B. (Bayezid), Raşim 
B; (Elâziz), Abdülgani B. (Muş), Doktor Fuad 
B. (Bolu), İsmail Safa B. (Mersin), Cevded B. 
(Kırşehir), Sâmi B. (İçel), Bozan B, (Urfa), 
Hamdullah Sublıi B. (Antalya), Said B. (Kângı- 
n ) ,  Osman B. (Kayseri), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
tanbul), HulûsiB, (Kastamonu), Nusrat Ef. (Er
zurum), Mustafa Sabri Ef. (Siird), Tevfik B, 
(Van), Ahmed Mazjıar B, (İstanbul)

(Reddedenler)

Mustafa B. (Antalya), Haydar Lûtfi B. (İçel), 
Yasin B. (Oltu), Emin B. (Erzincan), Hamdi B. 
(Tokad), Feyyaz Âli B. (Yozgad)

(Müstenkifler)

Mustafa B. (Dersim), Hüsnü B. (Bitlis)
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İçtimai Âti Ruznamesı

1. — Zaptı sabık hulâsası
2. —  Evrakı varide
Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyle altmış 

kadar refikinin memaliki mustahlâsa için itti
haz edilecek tedabir hakkmdaki takrirleri

Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ankara İstik
lâl Mahkemesi Heyetine ikamet yevmiyesi ve
rilmiş ise bilmüzakere bir karar itasına dair 
takrir

Posta ve Telgraf Encümeni intihabatına dair 
takrir

On iki milyon lira avans itası hakkında He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye

Memaliki mustahlasa memurini için üç mil
yon lira itasına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye-

Müfettişi Umumilik Kanununun takdimen 
müzakeresine dair Salâhaddin Beyin takriri

Kemal Bey merhumun ailesine maaş tahsisi 
hakkmdaki Kanunun tercihan müzakeresine da
ir İzmit Mebusu Haindi Bey ve rüfekâsmm tak
riri

Mazbatalar
Ziraat Odaları muhaberatından ücret alın

mamasına dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası

Ankara İstiklâl Mahkemesince mahkûm Kes
kin Hesap Memuru Cemal efendi hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası

İdama mahkûm Aşaforoğlu Yani ile rüfeka- 
sı hakkmdaki hükmün tasdikine dair Adliye 
Encümeni mazbatası

Müzakere edilecek mevad
Saibopu Kara Mehmed’in affı hakkmdaki 

lâhihai kanuniye
Hatib Osman’ın affı hakkmdaki lâyihai ka

nuniye
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti hak

kmdaki lâyihai kanuniye
Matbuat bütçesi
Zâbitana bir nefer tayını itası hakkmdaki tek

lif ile maaşattan yüzde yirmi kat’edilmemesine 
dair teklifi kanuni

Mükellef etibba ve baytarlar hakkındaki lâyi
hai kanuniye

Ankara’da bir İstiklâl Mahkemesi teşkiline 
dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi
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