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Sayfa 
minin, katiller müstesna olmak partiyle afla-
rvm dair tek*fi kanunisi ve Lâyiha Eocameni 
mazbatası. (M. 2/90) 385:386 

6. — Karahisaınsalhuıp Mebusu Mehmet 
Şükrü Beyin, astoerlerirı esbabı firarını izale 
için ücrası lâzurngeten tedabine dair tdkJjfi ka-
mınisli ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/92) 386 
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REİS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık okuna
cak. 

(Birinci Celse* 
Ikıitıci ReisvekilS Hasan Fehmi Beyefendimin tah

tı riyasetlerinde birinci celse zevaM saat 1,45 de ku
şat edUdH, Zabiti şafak hulasası kıraat Ve aynen ka
bul olundu. 
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nun lâyihası ve Ka*vanini MaJiye Encümeni 
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12. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
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ve Lâyiha, Adlîye ve Şifahiye encümenleri 
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1. — MaUbuat ve İstihbarat müdüriyeti 

umumriyesinia yaptığı ister hakkında Müdürü 
umumî GatöJb Bahıbiyar Beyin izahattı ve bu rtu-
ısusfa cereyan eden müzakere. 387:399 

.2. — Posta ve telgraf işleri hakkında Da~ 
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tZapîı sabık hulasası Kâtip Haydar Bey ıtaraftndan 
okundu), 

İKıütahya Mebusu Cemil -Beyin Kuvvayi Mıiüiye 
efradı hakkuıdaki sual -takririne Müdafaa! MSJflıiye 
Vekâletinden mevrut cevap okunarak kâfi görüldü. 

ıSaruhan Mebusu Celâl, Beyin an beş gün mezun 
addedilmesine ve Abdüthallim Çelebi Efendi Hazrat-

t>»*m •*-

BİRİNCİ CELSE 

Açdnra Saati : 1,30 Bodezzmtf 

REİS Î feirâ RmvcMSJ H^can Fekm£ Beyefendi Hazrettert 

KATİPLER i Feyyaz AS «ey (Yozgat), Haydar «ey (Kütahya) 

1. — ZAPTI SABİK HULASASI 
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terk» berayi tedavi bir ay mezuniyet kasıma dair Di
vanı Riyaset kararları kabul ve ihracat kanununa 
tezyil edilecek rnevad hakkında Adana Mebusu Ze
kâ! Beyin teklifi Lâyiha Encümenine havale ve Bur
dur Müftüsü hakkında İsmail Suphi Beyin Umuru 
şentya vekâletinden istizaha dair takriri kabul olun
madı. 

(Bitim Vilâyetine kaymakam ve mutasarrıf taytin 
edilmemesi esbabının Dahütiye Vekâletinden suali
ne dair Bitlis Mebusu Vehbi Beyin sual takriri Ve
kâleti müs^ıtünileyhaya ve memurlukla mebusluk 
hakkında Canik Mebusu Nafiz Beyin takriri Heyeti. 
Vekileye ve Divanı Riyasete, Reşat Hikmet Beyin ço
cuklarına muavenet edilmesi hakkındaki Muavene
tti İçtimaiye Encümeni mazbatası kabul edürardk Ma
arif Vekâletine tevdiine Mekâıtıihi askeriye talebesine 
verilecek muhassasat hakkındaki Müdafaa! Müftüye 
Encümeni mazbatası Muvazene! Maliye Encümeni
ne havale edikti. 

(Siint Sancağının müstakil liva haline ifrağının 
ımuvafık olduğuna dair Dah&iye Encümeni mazbata
sı kabul olundu. 

Anasıra gayri müsMnienin askerlsiHlerMn muva
fık olduğuna dair Lâyiha Encütnıeoi mazbatası ka
bul edilerek Heyeti Vekileye tebliği karargir oldu. 

Bazı nahiyelerin kazaya tahvili muvafık olmadı
ğına dair Lâyiha Encümeni matzlbatası ret ve teklifin 
aslı nazarı mıültalaaıya alınacak Dahiliye ve Muvaze-
nei Maliye Encümenine, şüpheli eşhas hakkındaki 
Lâyiha Encümeni mazbatası DahHırye Encümeninle 
'havafe olundu. 

Tedrisatı iptidaiye kanununun tadiline dair Ay
dın mebuslarından Mazhar ve Tahsin beylerin tekln-
fiyle Dahiliye Encümeni mazbatası kıraat ve 
münderecatlan bir temenniden ibaret olduğu ci
hetle bir yere havalesine lüzum görülmedi. 

Suttı hâkimleri kanununun tarititi hakkında Sîkıt 
Mebusu Mustafa Sateni Efendinin HeHifinıkt reddine 
dair Adlîye Encümeni mazbatası ret ve tekliflin Mı 
nazarı itibara ahnarak tab ve müzakeresûne karar ve
rildi. 

£ûrayi evkaf teşkili hakkındaki tefcllifiitt reddine 
dair Seriye Encümeni mazbatası kabul ve bazı nahi
yelerin kazaya tahvilime dair îçei Mebusu Ali Beyin 
töekffifinin reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
kabul olundu. 

(Sultanilerin jdadtiere tahviline darü9muaiIüminJe>-
rin lâğvinıe dair Lâyiha Encümeni mazbatası kabul 
olunarak Maarif Encümenime, fatikrazii daMl tafofer 

hakkında Antalya Mebusu Ali Vefa Beyin teklifine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası Muvazenei Maliye 
Encümenine havale olundu. Büyük Millet MecM 
azalarının tahsisatı hakkında CemtÜ Beyin teklifinin-
-reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası kabul olun
du ve on dakika teneffüs edilmek üzere cefce tatil 
olundu. 

jlk'inoi Celse 
ıReisvekilî Hasan Fehmi Beyefendinin tahb riya-

(Sebinde zevali saat î,15 de inikat etti. Ssdikiâi mahke
meleri kanununun birinci maddesine tezyil edilecek 
fiievada dair Antalya Mebusu Rasüh Efendi ile rüfe-
ıkasmm takriri üzerine müzakere cereyan ederek na
zarı mütalaaya alınan Adana Mebusu Zekâi Beyin 
teklifiyle mecz edilmek üzere mezkûr takrjriıer bes 
zattan mürekkep bir encümeni mahsusa havale edite-
rek celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
ReisvekHİ Hasan Fehmi Beyefendırain tahtı riya-

»etinde cebe saat beste kuşat edildi fsrtîkJâl Mahke
meleri Kanununun birinci maddesinin seyli encü-
menıden gelen süratte kabul oüaınanak İstiklâl MaHte-
meleri azakklanna ekseriyeti izafiye ile İnltİhap olu
nan on beş 'zattan istifa edenlerin istifalarının ade
mi kalbuliyle kendilerine beyanı rtimalt edilerek bele
diye kanununun müzakerecine gedildi. Mezkûr kanu
nun sterlevhasiyJe birinci maddesi Karesi Mebusu 
Vehbi Beyin teklifi veçhile ve ikinci maddesi Kaua-
hisar Mebusu Nebil Efendi t!& Konya Mebusu Re
fik Beyin teklifleri veçhile taıdilen kabın olundu. Ve 
üçüncü madde tayyedildi. Bitâhara üçüncü madde 
makamına kaim olacak maddenin müzakeresine ge
çilmiş ise de vaktin gecikmesine mefoni salı günü ay
nı saatte^ ıruznamedb mevcut mevad içki İçtima et
mek üzere celsenin tatil edildiği tarafı Riyasetten «teb
liğ kıünarak içtimaa saat altıda nihayet verildi. 

İkinci ReisvekİJi .Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz A3i 

'Kâtip 
Haydar 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz söylemek iste
yen var mı? 

-ÎSMAtL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, bir 
nokta unutulmuş; Matbuat Müdüriyeti hakkında ge
çen çetede müzakere cereyan etmiş ve bu günkü ruz-
ınameye ithaline karar verifemsü. Zapta «Matbuait 
Müdüriyeti tarafından izahat veritoek üzere..,» tar
zında kaydedilmemiş efendim. Zaten bu günkü 
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ruznatneye ithal edta'iş. Zaptın lütfen tashihini rica 
öderim. 

REtS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır sesletti). 
Zaptı kabul edenler... (Tatsbîhan sesleri). 

1. — Antalya Mebusu Rasm Efendinin, talebe ve 
muallimlerin askerlikten istisnası hakkında teklifi ka
nunîsi. (2/103) 

1. — Azayi kiramdan on Uç zatın mezuniyetlerine 
dair 'Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Efentffcn, Divanı Riyasetten mevrut me-
'aurtiytet evrakı var: 

28 - IX - 1336 

kin talebeden azayi kiramdan isimlen merbut 
postada. muharrer zevatın müracaaitfarı Divanı Rliyaset-
te tetkik olunarak - bfaafenoda gösterilen miktarda 
•mezuniyet itası tasvip edilmiş ve karana raptadİirnek 
üzere Heyeti umrumiyeye arz olunmuştur. 

B. ıM. M. İkinci Rrarsrokîlti 
Hasan Fehmi 

(Kaç malı 
Daİrei inıtülha- tenli gi-

Istni biyesi ıdecegi 

Fuat rB. 
Asım B. 
Halil ibrahim Ef. 
•Mustafa Hulusi B. 
Rüştü B. 
Tahsin ıB. 

Bolu 
Erzurum 
İzmit 
Karahâsan sahip 
Kasttamınnıı 
Aydın 

2 
4 
,1 
Z 
3 
3 

Efendim, bu mesele zaptın esasında vardır ve ruz-
namemizde dahilidir, tekrar taıslhıîha hacet yok. Zaptı 
sabıkı kabul edenter dierirti fcatensm'Iar. Kabul, edik 
mistir efendim. Evrakı varideye geçiyoruz. 

KEfS — Efendim, ta&abe ve muallimlerin askantök-
,ten istisnaları hakkında Antalya Mebusu RaSİJı 
Efesffldüam bir teklifi var; Lâyiha Encümenine. 

.îsm-i 

Hasan Ef, 
Hayrı B. 
»ÜşiCü B. 
Hacı M'ustafa Ef. 
Sıiteymaa Savn <B. 
Sait ıB. 
Hacim Muhittin B. 

,Dainei 'irttiha-
biysai 

Denıizfö 
Dersim 
•Maraş 
G'iimttşane 

Ycagad 
Kângın 
Kaırssi 

izktli gi
deceği 

2 
& 
S. 
2 
U 
ti 

a 
,REFtK ŞEVKET BEY (Sarulhan) — Kaç kişi 

buttİM? 

KÂTİP HAYDAR BEY — On üç kişi efendim. 

jR'EtS — Bu on üıç zatın, Divanı RiyaıSetin tensibi 
veçhile, mezunıiyetteriııi kaibul buyuranJur eterini kak 
dtrsınîıar. Mezuniyetten kaibul ediîdtf efenıdfem. 

MUSTAFA BEY (Karahfaarıçarkî) — Reis Bey. 
o KaraSvisar Mıdbuısu Mustafa 'HutûaL Efendi mukad
dema iki ay mezuniyet talep etmişti. Heyeti â'Hiyerfa 
de tasvip eHti. Şimdi bir »ya tmzllıini kendileri taîsp 
ediyorlar, mezuniyetten o surede ta&hıih otaıacak. 
(Muvafık sesleri). 

3. — TEKLİFLER 

6. — MUHTELİF EVRAK 

A — Müdafaada ısrar edilmesine dair Torul kay
makamlığının telgrafı. 

İRBtS — Mıüdafaaıda ısrar ed&rroaairıe dair Torul 
kajym'akamîıtâınaı telgrafı var. Emsalli mMlû buna da 
Divanı R'iyaselîsn cevap yazılır. 

RiAtSİH EFENDÎ (Anltalya) — Reis Bey, •tekifim-
de müstaceliyet var. 

ıRıEÎS — Talebe ve moaK/İmîıenin askerllikten istis-
nalıarı hakkında Rastfh Efendimin tefcllifinde; esbabı mu-
oibesûrtde müstaceliyet var. Müstacetüyöti reytnüze ara 
lediyorum. Mıüstaceliyette müzakerej&Hİ kaibul buyunan-
'lar lütfen el kafidumnlıar. Müstaceliyette kabul ed'Mi 
efenldıim. 

2. — AZAYİ KİRAM MUAMELATI 
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7. — MAZBATALAR 

/. — İzmir Mebusu Hacı Süleyman Efendinin, 
umuru maarifin esbabı terakkisi hakkında teklifi ka
nunisi ve IJiyiha Encümeni mazbatası (2/93) 

REİS — Maarifin esbabı tterakfcisi batkında 
izmir M'abuso Hacı Süteyman Efendilinin .tsklifinıin 
muvafık olup Maarif Encümenine havalesine etaiir 
Lâyiha Encümeöimrin mazbatası var. Okunmasını ar
zu ediyor musunuz, yoksa. Maarif Encümenine 
(havale edelim mi? ('Havale olunsun sesleri). Maarif 
Encümenine verilmiştir efendim. 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, er
kân, ümera ve zabıtana mezuniyet itasına dair tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/98) 

REİS — Mensubinİ askteriyeye mezuniyet ita
sı hattdkırida Bursa Mebusu Emin Beyin teklifinin 
muvaflk ötap Mttdafaai MüHiye Encümenine hava
le buyuruteasına dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
•var. Okunmasını arzu buyurur musunuz, yoksa Mü-
Idafaai MüHiye Encümenine tevdii edefim mi? (Tev
di edilsin sesleri). Müktafaai MUfiye Enciinvenme tev
di edilmiştir efendim. 

S. — Niğde Mebusu Vehbi Beye rüfekasınm, 
Aksaray kazasının liva haline ifrağına dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/97) 

REİS — Afearayın müstakil liva haline ifrağına 
dair Niğde Mebusu Vehbi Beyin tefcttfmin nazarı 
dikkate alındığına dair Lâyiha Encümeni mazbata
sı var. Okunsun mu, yoksa Dahiliye Encümenine tev
di edelim mi? (Dahiliyeye tevdi sesleri). (Dahiliye 
EoKâimemne tevdi «dildi. 

4. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, besinci 
devrei intihdbiye hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası. (2/73) 

fRJHbS — Tecdidi intihap hakkında Kastamonu 
Mebusu Besim Beyin teklifinin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Reddi mutazammın olduğu 
için okunacaktır efendim. 

(Riyaseti defileye 
lAMcara'da İçfflma ve müzalkerarta İptidar effeiği ta

rih» kadar 'kemakân ifayi vazife eytemelc üzere Bü
yük MiHet MecfJs» azasının tecdidi intihabı lüzumu-: 
na dair Kastamonu Mebusu Besim Beyin Riyaseti 
Caiiieden muhavvel yedi maddelik teklifi kanunisi, 
ve eslbalbı mudbegi eittümenimizce tetkik ve muta-
iea otundu, Gayei roilliyenin ist&satöne değin umu
ru mMLöti tedvir ve murakabe sartiyle ve Mebusanın 
salâhiyeti fevkinde bir, salâhiyeti vâsıa ve kamile ile: J 

içtima etmiş ve bu cihet 5 Eylül 1336 tarihli kanun 
ile de teyit ve tespit edilmiş olan Meclisi Âtinin 
ıgayel matlubenin istihsalinden mukaddem tecdidine 
'bir Kizum ve mecburiyet olmadığı ve böyle bir in-
'tihap icrası tecviz edilmiş olsa bile bunun halen ve 
zamanen İcrası bir emri duşvar olacağı cihetle tek
lifi mezkûrun varit ve şayanı kabul gıöYütmeyerek 
Encumenimizce ret ve Heyeti umumiyeye takdimi 
tezekkür kdmmıstır. 

5 Eylül 1336 
Lâyiha En. Rs. M. M. 

Müfit Süleyman Sim 
Kâtip 

M'Vefa 

[REİS — Efendim, Lâyiha Encümeninin ret hak
kındaki teklifini kabul buyuranlar eiferini kaldır
sın. Lâyiha Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

5. — Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyin, Bolu Divanı 
harbince hapis ve nefye mahkûm edilmiş mücirimini 
siyasiye İle umum maznuninin, katiller müstesna ol
mak şartiyle, aflerine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası. (2/90) 

REİS — Düzce ve ban^Mnkfeıki âsilere af Mn 
edümesme dair Bolu M'efbaısu Fuat Beyle rüfekasınm 
takririnin Heyeti Velcîleye tevdi hafökıntfa Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Okunmasını mı, Heyeti 
Vekifeye tevdiini nü arzu edersiniz? 

Dr. FUAT BBY (Bolu) — Evvelce zaten okun
muştu, hacet katmadı efendim. 

•RBtS _ O halde tekîffierM geri alıyorlar. 
Dr. FUAT BEY (Bolu) — Hayır efendim, geri 

atmıyorum. İzah edeyim : Efendim, Düzce ile Bo
lü, kunrandatrlrtc dhetiyie yefcügeriojden ayındır. Duz-
ce'deki âsiler Garp ordusu kurnandanlığından affe-
dSttnişth". Bunu gören Bolu Mevki kumandanı, isyan
da en mühim rol ifa etmiş olan Bolu âsilerinin ha
piste yatmasını muvafık tartmamış ve orada da af 
ifân edilmiştir. Binaenaleyh bendeniz mevzubahis et
tiğim eşhas affedilmiş/tir, tabiye edilmiştir. Müzake
resine lüzum yoktur. 

HACI TEVFİK. EFENDİ (Kângırı) — O halde 
afifi Meclis tasvip etsin. 

•RHİ1S — Mazbata okunsun, sonra söylersiniz. 
•Riyaseti CeJIiteyw 

Düzce'de mukaddema zufaur eden hâtfisei isyani-
ye failleri idam edilmek suretiyle cezayı sezalarını 
gördüğü hafde saikai gaflet ve cehalette vakai isya-

— 385 — 



İ : 74 28 . 9 . 1336 C : 1 

niyeye iştirak ve nedamet eden eşhası satirden, ka
tiler müstesna olmak üzere, diğerlerinin afleri lüzu
muna dair Bolu Mebusu Doktor Fuat Deyin ve rüfe-
fcasınra Encümeninize muhavvel 7 Eyîül 1336 ta
rihti takrirteri raütalea olundu. Takriri mezkûr bir 
ıteklİ'fi kanunî mahiyetinde atmadığından Encümeni-
mizce kalbul veya ademi kabulü hakkında mütalea 
serdme mahal olmadığı olheHe taalluku hasebiyle 
Heyeti Vefcİleye teıvdü zımntoda tezekkür kılındı. 

23 Eylül 1336 
Lâyiha En. Rs, M, M. 

'Müfâc Süleyman Sırrı 
Kâtip 

AOB Vletfa 

HACI TEVFÎK HFENDÎ (Kângın) — Efendim, 
'bana kalırsa afler, cezalar, yalnız merkezden zuhur 
etmeli. Herkes 'kendi başlı basma af sahibi olmama-
frdtr zannediyorum. Şîmd'i arada Dolu kumandanı 
toir takım âsileri affediyor. Düace kumandanı da bir 
talkım mücrimleri affediyor. Evet, siyaset bir takım 
mürdioilerin. affim icabettiriyor, affedilir. Affini bîz 
de resmen kabul edeüm. Af, Heyetti âftyenize ait 
odsun ve bir daha da böyte afler Meclisi Âlinize ait 
olsun. 

REFfiK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Zaten efen
dim, zannederim ki mesele af, mevzubahis değil
dir. 

39 Şulbat 1330 tarihi bir kanun vardır: Mükel
lefiyeti askeriyesi bulunup da herhangi bir cürüm
den dolayı mazunıen mevkuf veya mahkûm veya 
mahpus bıtfunandarın, heyet fcarariyte bir komisyonun 
tasdikına İktiran etmek şartiyle, fırka kumandanları 
ve mafevki kumandanı tarafmdan talep vukuunda 
tedSi takibatları hakkında bfir muamele yapıtaasma 
dair bir kanun mevcuttur. 

Af meselesi olsa Mi Meclise gelmesi lâzımgelirdi. 
Öyle zannederim ki gerek Bolu, gerek tahliye değil; 
Itedli muameleden ibarettir. 

[SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu cü
rüm, İhaneti vataniye cürmüdür. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Mevzuu müzake
re, Lâyiha encümeninden Heyeti cefiteye verâlen maz-
bala üzerinedir. Refik Şevket Bey biraderimizin bu
rada verdikleri izahat mazbatanın esasına teveccüh 
etmez. Binaenaleyh mazbatanın kabul veya ademi 
'kabulünü reye koymak lâzımdır. 

REİÎS .— Efendim, mesele tenevvür etti. Layiha 
Encümeni mazbatasını kafeini buyuranlar lütfen el 
'kaldırsınlar. (Anlaşılmadı sesleri). 

(Efendim, mazbatayı ka'bul etmediğiniz takdirde 
bir mesele olmadığından burada müzakere edilecek 
bir şey kalmıyor. Reddini reye koyacağım, kabul et
meyenler, yani teklifi reddedenler ellerini kaldırsın
lar. O halde Heyeti Vekİleye havale olundu. 

6. — Karahisartsahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin, askerlerin esbabı firarın izale için icrası lâ-
zımgelen tedabire dair teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası. (2/92) 

REtS — Zabıtan ve efradın ayni kazandan ye
mek yemeleri 'hakkında Karaihîsansahip Mebusu 
Mettne* Şükrü Beyin teklifinin kabulüne dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var. Okunmasını arzu edi
yor musunuz? (Hayır sesleri), O halde Müdafaaİ MÜİ-
Kye Sncütoenine havale edildi. 

7. — İsparta Mebusu Hacı Tahir Efendinin, Ulu-
burlu ahalisine muktazi kerestenin meccanen kat tına 
müsaade itasına dair teklifi kanunîsi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası. (2/90) 

RBÎS — Ulufburfu harifczedegânının kereste katı 
IhaJkJkıoda İsparta Mebusu Hacı Tahir Efendi tekli
finin iktisat Vekâletine havalesine dair Lâyiha En
cümeninin mazbatası var, okuyalım, arzu ediyor mu
sunuz? (Hayır sesleri), tktisait Vekâletine havalesini 
kabul edenler ellerini kaldırsın. İktisat Vekâletine ha-
vaie edM. 

A — Bu seferberlik müddetine münhasır olmak 
üzere hidematı fiiliye ve ihtiyatiye ve müstahfaza 
efradından bedeli naktî ahzine dair kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazene! Maliye encümenleri 
mazbataları. 

9. — işgal dolayısiyle terki mevkie mecbur kalan 
memurin ve ailelerine harcırah itası hakkında kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazene! Maliye 
encümenleri mazbataları. 

10. — Kastamonu Mebusu Sabrı Beyin, tarik be-
delâtı naktiyesi hakkında teklifi kanunisi ve Dahili
ye, Nafia, Muvazene'! Maliye encümenleri mazbatala
rı. (2)15) 

11. — Hazine! hassaya ait bulunan emlâk ve ara
zinin muamelâtı tasarrufiyesine dair kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

12. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, ta
babeti adliye ve ceraim neticesi mecruhların tedavi
sine ve Sıhhiye encümenleri mazbataları, (2/27) 

REİS — Efendim, Evrakı varidemiz bitmiştir, 
Encümenlerden beş kıta Uyahai kanuniye İhzar edil
miş. Tab ve tevzi edilecetotfr, âtideki ruznamemrze 
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dahil ederiz : Bedeli naktî kanunu, düşman İstilâsı
na maruz kalan yerler memurlarına harcırah itası 
'hakkında kanun, Tarîk mükellefiyeti kanunu, Hazinei 
hassaya ait emfâk ve arazinin idaresine ait kanun, 

Tabafbeti adliye kanunu, bunlar tab ve tevzi edil
dikten sonra âti ruznamemize alacağız. (Taıb ve tev
zi edildi sesleri). 

Peki âti ruznamemize alıyoruz. 

/. — Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beyin, Mecliste 
bir kütüphane tesis edilmesine dair takriri. 

REİS — Aydm Mebusu Maztoar Beyin, Mecliste 
ibir küflüphane teşkiline dair teklifi var. Malûmu âli
niz Nizamnamemiz de bunu âmirdir. Töklifi oku
yunuz. (Okundu) ' 

Büyük Mfllet Meclisi Riyaseti GelHetâne 
Meclisimizin hemen bilcümle mesaisi İlmi ve fen

nî tetkîkata muhtaç olduğundan ve azayi ımmtere-
menin hususî kitapları bu ihtiyacı katiyen temine 
kâfi olamadığın'dan Meclis namına kütüphane tesis 
edilmek üzere dört bin liranın Meclis tahsisatından 
sarfına karar verilmesini teklif eylerim. 

25 Bylül 13-36 
Aydın 
Mazhar 

4. — TAKRİRLER 

RHtS — Efendim, müsaade buyurursanız. Heyeti 
Cöliİenizın nazarı dikkatine bur şey arz edeceğim: 
Evvelâ, bir kütüphane teşküIİ lâzımgelir, Nizamna
me mucibince beş zattan teşekkül edecek olan bir ko
misyonun, üçü Heyeti âtiyeniz tarafından, ikisi de 
idare memurları tarafından intihap olunur. Âti içti-
malarımızın birisinde bu intâhaıbatı yaparız. Bunu o 
Kütüphane encümenine veririz. Hangi kitapların 
acilen celbi mümkün olacağına ve kaç kuruş masraf 
olabileceğine dair, onlar Heyeti celSenİze bir ra
por verirler. İnşallah bu meseleyi yakında hallederiz. 
'Bu şekli kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Nizam
name mucibince komisyon intihabı kaibul edildi efen
dim. 

5. — TEZKERELER 

1. — Zonguldak memurlarının maastarîyle idare 
edemediklerine dair şikâyetnamelerinin gönderildiği 
hakkında Nafıa Vekaleti tezkeresi. 

RBİS — Zonguldak memurinin maaşlariyle idare 
edetnedikterJnden şikâyetlerini havi bir telğrafname-

leri Nafia Vekâletinin tezkeresine rapten gelmiştir. 
Arau buyurursanız bunu Muvazenei Maliye Encü
menine havale edelim, bütçenin tetkikmda icabını 
düşünsünler. (Hay, hay sesleri). Muvazenei Maliye 
Encütaenıine tevdi edüdi. 

8. — BEYANAT 

/. — Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumî-
yesinin yaptığı ister hakkında Müdürü umumî Galip 
Bahtiyar Beyin izahatı ve bu hususta cereyan eden 
müzakere, 

RıEjİS — MÜzaîkeratı esasiyeye geçiyoruz : Mat
buat ve istihbarat mesaili bakiyesi müzakeresi var
dır, Evvelki celsemizden katmış. Bakiyei müzakerata 
Ibaşlıyacağtz, söz Müdür Beytindir. 

MATBUAT VE İSTİHBARAT Mü, U. GALİP 
BAHTİYAR BEY — Heyeti edileniz matbuat ve 
İrşat umuruna dair geçen ceteede bazı müzakerattan 
sonra müdüriyeti âcizıden, Matbuat ve İrşat işlerinin 
tarzı cereyanına dair bazı izahat talep buyurmuş
tur, Berideniz henüz 12 - 13 günlük bir memur ol
mak harbiyle kendi devrei memuriyetime ait olanı 

tabi? bihakkın söyler, beriden evvelki geçmiş zama
nın icraatını da dosyada bulunan kuyut ve sair mu
haberat ve memurin nezdünde İcra ettiğim tahkikatla 
söyleyebilirini. Bunun için evvelemirde Matbuat ida
resinin, Büyük Millet Meclisinin teşekkülünden ve 
Hükümetin teessüsümden sonra teşekkül eden Matbu
at idaresinin, tarihçesini arz edeceğine Büyük Mil
let Meclisinin teşekkülünden sonra, Matbuat idaresi 
enevvetâ 19 Haziran 1336 da tesis ve bu İşe memur 
olmak üzere evvelemirde Vali Nuri Bey dört, beş 
-gün bu vazifede kalmışlar ve bu esnada Bursa'da 
bulunan W zatla Istanbuiyan bazı haberler getirt
mesine dair muhabere cereyan etmiş ve o vasıta ite 
bazı istihbarat etde edilmiştir. Nuri Beyden sonra 
bu vazifeye Mirliva Kâzım Paşa tayin edilmiştir. O 
zat da 18 Haziranda bu işle iştigale basla yarak 
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o da hemen bir ay burada bulunmuştur ve mazbut 
Ibir teşkilât esasını kuran bu zat olmuştur. Mumailey
hin zamanında Avrupa'dan, italya'dan ve diğer ta
raflardan istihbarat almak üzere istihbarat teşkilâtı 
yapıHmaHc için, -meselâ İtalya'dan gelecek haberler 
jçm Antalya'da, İstanbul İçin ZonıguMa'kta Şark ve 
firak ahvali için Trabzon, Erzurum, EEceZire cephe
lerinde b'irer merakîzî istİbbariye tasavvur edilmiş, 
ufak bir kadrosu yapılmış ve fakat bu kadro tatbik 
edilmeden ve memurları tayin edilmeksizin muma
ileyh oradan infik&k etmiştir. Kezalİk bu zatın za
manında Ajans çıkmaya başladığı grbi bir iki defa 
da İcmali siyasî yapılmıştır. 

'Bundan başka, Kâzım Paşa zamanında mülha
kata meşhur mahallerinde bir takım müzakere açıl
masına teşebbüs edilmiş, Samsun, Zonguldak, An
talya, İnebolu, Bartın, Balâ, Beypazarı, Kalecik, Hay
mana ve diğer bazı mahallerde istihbarat odaları kü-
şadı için DahMiye nezaretinden oralara tamimler ya
zılmıştır. Mumaileyhin inflkâlkinden sonra 19 Tem
muzdan 20 Ağustosa kadar Hamdullah Suphi Bey
efendi bulunmuşlardır. Bu müddet zarfında Antalya, 
Samsun, Trabzon ve Zonguldak'a istihbarat memur
ları tayin edilmiştir. Marmaris ve İnebolu kayma
kamlarına da istihbarat hususunda muavenet edilmesi 
rica edilmiştir. Bunlardan Marmaris kaymakamı bu 
İŞİ hakikaten güzel yapmış ise de başka bir yere nak-
'Munmasiyle iş biraz durdu. O vakte kadar hakika
ten iyi çalışıyordu. 

BCezalİk bu müSdiet zarfında istihbarat odalarına, 
ordulara, gruplara, gerek ajans ve gerek gazete gön
derilmiş ve ajansların tamimi için mülhakatta neş
rolunan gazetelerden İkaz, Açık söz, öğüt... Bu gibi 
gazetelerle mukavele yapılmıştır... Ve o esnada kâ
ğıt buhranı burada kendini göstermeye başladığından 
o müdüriyet zamanında, kâğıt tacirlerinden birisi va-
srta&İyîe îstanbufa sipariş olunmuştur. Bu esnada 
bazı risaleler yağdırılmıştır. 

7ü AğusKos tarihinde de Hamdullah Suphi Bey
efendi itrfıiteâlk ermiştir, Necati Bey yerlerine gelmiş
lerdir, Kezalİk bu zamanda da bazı icraat olmuş ve 
ajansların ve evrakı havadisin merkezlere gönderil
mesi için tamimler yazrimış ve o sırada iyi bir te
şebbüs olmak üzere sulh rnııanedenamesmin Türkçe 
fbir metnini neşir ve teksir için Konya'dakü, Öğüt mat-
foaasiyfe bir rmflcavete akdedilmiştir. Zannederim U 
hu mualhedenatnenin neşri de bitmek üzeredir. Bel-
ka bugünlerde gelecektir. 

Necati Bey 11 Eylül 1336 tarihinde infikâk et
miş ve o zaman bendenize bu hizmet teklif ve tev
di olunmuştur. Bu müddet zarfımda da bendeniz en 
evvelâ sulh muahedelerinin adam akili, havas ve 
avam nezdittde tamamen anlaşılması için bazı te-
se'bbüsata giriştim ve Hariciye Vekâletinin teşetAüs 
ve muavenetryle suBı muahedenamesinin tefsirini mu-
tazattnmm olmak üzere iki eser vücude getirdik. Bi
risi,. avama mahsus ve derdesti tabdır zannederini, 
Wir hafta sonra intişar edecektir. Diğeri de, biraz 
daha hukuki ve daha ciddî bir surette yazılmak üze
redir. Hemen nısfına karıp kısmı yazılmıştır. Vİlayat 
ve mülhakat matbuatına muavenet, tabii matbuat 
idaresinin mühim vazifeüferiodendir. Hamdullah Sup
hi Beyefendi zamanımda sipariş olunup, bendenizin 
henüz tayin olunduğum zamanlarda vuru t etmeye 
başlayan kâğıtlardan, Yeni güne, Açık Söze, İkaza 
ve sair burada ve mülhakattaki gazetelere mühim 
miktarda kâğıt tevzi ettik. Tabiî bunlara yapılacak 
muavenet, mühim miktarda kâğıt tevziidir. Onlara 
yapılacak muavenetin bu sırada en faJdeli kısmı bu 
idi, 

Sonra bazı yerlerde meselâ : fnefooluMa istih
barat memuru yokmuş, mühim bir yer olduğundan, 
muamelâtı itmam ötmek üzere oraya memur gön
derdik. İstanbul ve Avrupa gazetelerinin celbi İçin 
teşelbbiteâta giriştik. Bu jş gayet güç bir mesele ol
duğu için gayri muntazam surette ve geç geliyor. Fa
kat bundan sonra zannederim muntazaman getirtmek 
rnürriküu olacaktır. Bu müdüriyetin yanında bir en
cümenin, -fenni gibi bir heyetin vücudu pek lâzım
dır. İrsaldin mutlaka böyle bir heyetin muavenetiyle 
hâsıl olacağı tabiidir. Bunun için böyle bir heyetin 
tesisine teşebbüs edilmiştir. Gerek Heyeti Celiteniz 
azasından bu heyette iş göreceklere ve gerek daha 
diğer alâkadar olan zevata 'bu işte çalışmaları için 
yazılmış ve müracaat edilmiştir. Henüz bir cevap 
gelmedi, fakat takip otunuyon 

(Encümeni irşat ayrıca yapılacaktır ve şüphesiz
dir ki; Millet Meclisinde bulunan Heyeti irşadın da 
bu heyetle alâkai dadmesi olacaktır. Eğer o türlü bir 
heyet teşekkül ederse, tabiî inşat meselesi dana sebil 
bir surette ve daha mazbut bir tarzda temin oluna-
ibltü-, 

IMİrlrva Kâzım Pasa zamanında açılması için ta
mim yazdan istihbarat cüdalarının, ne halde olduğu
nu anlamak İçin tamimler yazdık. ve bunlardan ba
zısının gayet güzel işlediğini maalmemnuniye haber 
aldık. Ezcümle Beypazarı'ada güzel bir merkez açıl
mış ve haik pek güzel istifade ediyorlarmış, orada 
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gayyur bir kaymakam da ve diğer zevat da buna 
muavenet etmişler. Kezalik Kârtgırı'da açılan istihba
rat cüdasının İyi semereler verdiğini halter aldık. Di
ğer taraftan daha bazı yerlerde de açmak üzere te-
şebbüsatımız vardır ve onlara da naklen muavenete 
karar vererek, her türlü muavenet ve müzahereti ifa 
edeceğiz. Merkezide de, burada bir istihbarat salo
nu açtık. Avrupa'dan, İstanbul'dan ve saireden ge
len gazeteleri herkesin mütateasına amade kılıyoruz. 
Şu halde Matbuat idaresi burada üç aydan beri tees
süs etmiştir. Üç ay zarfında - bendeniz de dahil ol
mak üzere - beşinci müdürdür ve talbiî bu zamanda, 
Iher müdür kendisine göre bir iş yapmıştır. Fakat şu
nu da duşüarnelklir ki; matbuat işi biraz ihtisas işi 
ve irşat İşi de, İhtisas ve kariha meselesidir, kezalik 
taıbVat ve neşriyat meselesMr. Bunlar da vesaksiz 
olmaz. Bu kibarla güçlük çekilmemiş demek doğru 
değildir ve şimdiki halde, şek'K hazır itibariyle, mat
buat ve İrşat meselesinin maHup derecede olduğunu 
iddia etmek de doğru olamaz. Tabiî çalışılacaktır. 

Düşünmeli ki; merkez matbuat kaleminde bu İş
le iştigal etmiş yalnız bir zat vardır. Diğerleri baş
ka başka İşlerde bulunmuşlar, İçlerinde elektrik tahsil 
etmiş, ulûmu tabiiye tahsil etmiş zevat da var. Bun
ları yeni bir hizmete alıştırmak için tabiî dikkate İh
tiyaç vardır. Sonra matbuat demek; neşriyat demek, 
irşat demektir, Cümlenizin malûmudur kî ve Heyeti 
Getflenizce de malûmdur ki, Ankara'da bu, hiç yok
tur. Bu gün tab^yet bir vflâyet matbaası ile Mec
lis matbaasının himmetine kalmıştır. Meclis matbaa
sı zabıtları tabetmek ve diğer Meclise ait evrakı ta
betmekle haddinden ziyade meşguldür. Bu meşgu
liyet arasında zorla ve pek güçlükle ajansları tabe
dip biraz okunacak bir hale ifrağ ediyoruz Vilâyet 
matbaası ise pek eski bir matbaadır. Bu, vilâyete 
mahsus Olduğu için kendinden beklenilen hizmeti ta-
mamiyle ifa edememektedir. Şu halde asd matbuatın 
en büyük kotu olan matbaa mesefesi pek iptidaî bir 
halde olduğu için, tabiî neşriyatın ve tabuı pek az ol
duğunu görmekte hepimiz bundan müteessiriz, mü-
«eesshtiz. Fakat başka çare yoktur ki... TâJd bazı 
teşebbüslerde butunduk. Yeni bür takım makine ge
tirip onları kurdurup işletinceye kadar, bu İster müş-
kil ve noksan devanı edeoökltir, 

Geçen gün; cereyan eden müzakeratta azayi ki
ramdan bazî zevat, matbuatın umumi ahvaline ve 
bahusus bazı teşebbusattn yapılamadığına dair bazı 
beyanatta bulunmuştur. Meselâ Karanisar Mebusu 
muhteremi Mehmet Şükrü Bey, MaDbuat müdüriyeti 

mesaisinin gayri kâfi olduğunu, düşmanın yaptığı 
propagandanın miryonda birinin yapılamadığını ve 
tstMbarat Encümeninin faaliyete gelmesi lâzım oldu
ğunu, Büyük Millet Mecls-inin her türlü evrak ve 
resailinin tabile köylere kadar gönderilmesini söyle
mişlerdir ki bunlar pek doğrudur. Bu propaganda ve 
neşriyat işi, vakıa doğrudan doğruya Matbuat ida
resinin vezaffinden ise de ahaliyi irşat, cümleye ait 
bir meseledir. M'alûmya şîmdükıi harpler silâhla ol
duğu gibi kalem kuvvetiyle, fikir kuvvetiyle, irşat 
kuvvetiyle de olur. Bu hususta Matbuat idaresini teş
kil ötmek ve bir encümeni fennî ile onun mesaisi
ne küşayiş vermek fâzım olduğu gibi, diğer taraf
tan da başka vesaitle bu yapılabiliyor. Her halde 
bunu yalnız Matbuat idaresinden beklemek de doğru 
olmaz. 

İsmail Suphi Beyefendi; cephede milletin en mü
nevverinden en cahiline kadar niçin mücadele etti
ğimizi bilmediklerini söyHlyoryar. Hakîkaten doğru
dur. Son zamanda bu nokta nazarı îtibare alınmış; 
bizi esarete giriftar eden, bize hiç bir hayat ve bir 
İstiklâl bırakmayan muahede ahkâmı tefsir edilerek 
halka neşri düşünülmüşjtur. Şimdiye kadar bu yapı
lamamış İse, vesaitin noksanİyetİnden olacak. Fakat 
şimdi yavaş yavaş îkmaline çalışıyorlar. Keza kendileri 
güzel bir şey söylüyorlar ki; yalnız tahrirî irşat de
ğil, şifahi propaganda, dahi yapmalı ve bunun için 
heyet teşkilini düşünüyor ve tevhit ediyorlar, bun
lar yapıhnah ve bir an evvelisi gidip halka, hakika
ten Büyük Millet Meclisinin derubJde eltisi ( şu Mİ 
ve fevkalâde emrini telkin etmelidir. Vesaitini İk
mal ve bunu pratik, amelî bir şekilde yapıp en çok 
İstifade etmeye ve en müsmir surette temin çaresi
ne bakmalıdır. 

'MUSTAFA LÛTFl BEY (Siverek) — Vesaitten 
maksadınız nedir, hurufatımz mı az? 

GALİP BAHTİYAR BEY (Devamla) — Kıs
men arz ettim efendim. Bu bir İhtisas meselesidir. 
Malûmu âliniz, herkes her şeyi yapamıyacağı gibi, 
ilham ve telkin demek olan propaganda için de bu
na kalbiliyetli zevat lâzımdır. Bunu şimdiki halde arı
yoruz ve buldukça etrafa göndereceğiz. 

'BİR MEBUS BEY — Tunaü Hilmi Beyi tayin 
etmeli. 

GALİP BAHTİYAR BEY (Devamla) — Bir de 
en ziyade şikâyeti mucip olan ahvalden birisi, yapı
lan şeytenden mülhakat ahalisi haberdar edilemiyor. 
Çünkü yazılan şevler geç gidiyor deniliyor. Biz he
pimiz bundan müteessiriz ve her taraftan gelen ştkâ-
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yetiferi meretine bildiriyoruz ve mümkün mertebe 
haMun ihtiyacı olan İhbaratı ve şu Millet Meclisin
den sadır olan haberlerin bir saat evvel gönderil
mesini rica ediyoruz. Fakat bunda da arz ettiğim veç
hile, vasftasızlik hepimizin mesaisine bir set çeki
yor, Çünkü madam, telgraf hututa son derece meş
guldür. Talbhdir ki Hükümetin daha mühim işleri 
var. Hatta biz dfe pek yakm olan muhabirlerimizden 
en mühim haberleri posta ile alıyoruz, inebolu'dan 
(buraya yazılan bir halber altı günde geliyor ve bâz 
kfe gönderdiğimiz zaman taibiî ayni âkibete gâritftar 
okuyor. Bunda şüphe yok. Fakat bu, Matbuat müdü
riyetinin eliride değildir. Bu ayrıca telgraf ve posta 
münakalâtı meselesidir kî hepimiz bunun biran ev
vel İstikımal edilmesini arzu ederiz. 

rTedhhürden müUntem olarak bazı azayi mubtere-
me; istihbaratla telgraf ve pasta umurunun tevhidi
ni dermeyan etmişlerdir ki o fikir de, hep bu teehhü
rün izafesi cihetine matuftur. Taibiî bendeniz bu hu
sus muvafık olur mu, olmaz im? Bu husus için söze 
mezun değilim. Fakat hepimiz dikkat ediyoruz, ça
lışıyoruz, görüyoruz ki muhaberatta, irsaJâtta ve ba
husus mülhakatta irşat İçin etimizde bulunan vesait 
noksandır. 'Bu da inşallah yakm vakitte ikmal olu* 
nur. Hamdullah Suphi Beyefendi kezalik bu nokta
dan bazı tarizata girişerek, mİMetm şu bulunduğu
muz mevkie, ne gayeye doğru gittiğimizi 
ve niçin çalıştığımızı bitmediklerini söylüyor
lar. Nitekim azayi muhteremden bazıları da 
bu fikri dermeyan etmişlerdir. Kendileri ba
zı çarelere müracaat olunmasını iaıvsiye ediyorlar. 
Hakikaten mühimdir bu me&elefer. Meselâ dinin mü
him olan telkin kuvvetti, muntazam bir surette, mü
cadele uğruna kutlanılmış mıdır diyorlar. Tahkika
tıma nazaran bu husus hakkında bazı teşebbüsat 
icra edilmiştir. Seriye Vekâleti tarafından, halka bu 
hususta büyük tesiri olacak zevatın ekseri öteye beri
ye gönderilmiştir. Son defa da bu hususta bazı teşdb-
Ibüsatta biz bulunduk Ve bu dalha ziyade teksir olun
malı, bu da Refcfflıdûm zevatın, halkm ruhunu ok
şayacak surette dinin telkininden İstifade ederek on-

' lan irşat etmesi talbif bir vazifedir, 

SBn ziyade Hamdullah Beyin tariz ettikleri nok
ta, buradaki şu tezahüratın, maübuat vasrtasiyte da
hile değil, harice de iblâğ ohınamamasıddan şikâ
yet ediyorlar, yapılmadı diyorlar. Kendilerinin tecrü-
'beleri vardır. Daha iyi bilirler bunu... Fakat bu ga
yet mühim bir meseledir ve bunun için mazbut teş
kilât lâzımdır. Bunun hakkında bazı mütalâatı sırası' 

geMk'çe söylerim. Kezalik Anadolu'da çıkan gazete
lere muavenet olunmadığını sövüyorlar. Elimizden 
gelen en iyi bir vasıta ile muavenet ediyoruz ve bu 
esnada gazetelere muavenet, en ziyade muhtaç ol
duktan ve en pahalı olarak elde ettikleri kâğıdı te
minledir diyerek kâğıdı veriyoruz. Meselâ demin de 
arz ettiğim veçhile, Eskişehir'deki Yeni dünyaya hay
li miktar kâğıt verdic. Oradaki grupun ajanslarını ve 
diğer bir takım evrakmı tabettirip efrada tevzi etti
ğini İşittik ve oraya hayli kâğıt gönderdik. Keza Kon-
ya'daki Öğüt gazetesine kâğıt gönderdik, Kastamo
nu'da müniteşir Açık söze fici üç balye kâğıt verdik. 
O zevatın şu gayei milliyi muhafaza ve halka temin 
için yaptıkları bffldemaU mukabil bundan daha çok 
imamet edeceğimiz bedihldir. Fakat şimdi bu kadar 
müeyesser olaibifldfi. Ancak şıiimdî idare toplanabilmiş, 
eslâfm, bendenizden evvel gelen zevatm güzel kur
muş oklukları esasatın tabiî şimdi semeratı iktitaf 
olunuyor. 

AIİ ULVİ BEY Surdur) — Hâkimiyeti milliye 
yine çrkmıyor Beyefendi. 

OAÜİP ÖAHTltYAR BEY (Devamla) — Çıka
caktır Beyefendi, karar verilmiştir. Şekli ve 
mahiyeti hakkında bazı tertibat vardır ve kalemi 
kuvvetli mülktedir bir zate havale edilmiştir. 

Kezalik muahedename de madde madde teşrih 
olunmadı diyorlar. Demin de arz ettiğim veçhile, bu
nu yazmak hayli bir iştir. Muktedir ve muhterem bir 
zat, pek ruhlu, güzel ve selis bir surette ve halkın 
antaıyalbileceği bir tarzda bunu İki derece üzerine 
tertip etti. Bir derecesi, rüşti talhsiliyle idadi tahsi
lini görenlerin ve her okuma bilenin anlayabileceği 
bir surette yazılmıştır efendim ve bu, mufassalca bir 
surette iki tertip olmak üzere tespit olundu. Birinci 
kısım matbaaya teslim olunmuştur. Zannederim ki 
bir hafta veya on gün zarfında tabi hitam bulacak
tır, verilecektir. Diğeri ise müsvedde halindedir. Müs
veddenin yarısı yazılmıştır. Tabiî böyle mühim bir 
meseleye ait yazı yazmak kolay kolay çıkmıyor. 

Kezalik mevaddın birisi de; sahil propagandası 
yapılması lâzımdır deniyor... Vediası! denilmek iste
niyor ki; bu kahramanaae surötte çalışan milletin 
deruhde ettiği vazife duyulmuyor. Bütün, bütün du
yuluyor demek doğru olamaz. - Bugün Şark mese
lesinin asıl anahtarı ve bütün bu tertibat zirüzeber 
ederek harekete gefen Anadolu, değü Avrupa'da, 
Amerika'da bile duyulmuştur. Buna şüphe yoktur, 
Aksi, bizim burada, farzettiğimizden fazladır. Şim
diye kadar Türk Milletinin göstermiş olduğu celâdet 
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ve kahramanlığa ilâveten şu son hareketi, temin ede
rim efendiler, yalnız âlemi islâmda değil, Avrupa'da 
da herkesin takdir ve tahsisini celbettniştir. Şüphesiz 
HamduHah Suphi Bey bunu demek istemiyorlar. Lâ
zım olduğu veçhile duyuramıyoruz diyorlar. Bu, doğ
rudur ve pek elzemdir ve bunun noksanından dola
yı aleyhimize dönen dolaplar çoğalıyor. Herhalde 
'buranın maksadmı ve celâdetini ve istiklal emrindeki 
harekâtı kahramananesini bütün tafsilâtiyîe, ciharı 
efkârı cihana duyurmak ve ilân etmek mühim bir 
vazifemizdir ve bunun için çalışılmaktadır. Bu, bir 
teşkilât meselesidir ve hem de mühim bir teşkilât me
selesidir. Kendileri beyanatlarında bu teşkilâta te
vessül olunduğundan ve b'İr iki mühim teşebbüsten 
'bahis buyurmuşlardır. Müdüriyette bulunan kuyud-
da Ibir proje 'var efendim, buraya mahsusan celbo-
lunan bir zat projeyi yapmıştır. Falfcat proje netice-
denmeden bu zat buradan gitmiştir. Bendeniz geldi
ğim zaman bunu işittim, bunu buldum ve bu bir mu
kavele şeklinde değildir. O projeyi mütehassıs bir 
zat yapmıştır. Fakat bu projenin mevkii tatbika ko
nulması için, muaveneti vadeden tarafın muaveneti
ni yapması lâzımdır ve bu şimdiye kadar hâsıl olma
mıştır. Proje güzeldir, nazarîdir. Onun anahtarı, mua
veneti ve muzahereti temin edildiği söylenilen tara
fın, bu müzahereti fiilen izhar ve fiilen ispat etmiş 
olmasıdır ki, şimdiye kadar bu olmamıştır ve 'brlâ 
fcaydüsart muaveneti buraya kadar isal edeceği de 
cayî şüphedir. Şimdiye kadar, on üç günden beri bu
lunduğum müddet zarfında, bu muavenetin tarzı İc
rasına dair zerre kadar emmare yoktur. O zat da bu 
işi neticelendirmeden gitmiştir. Binaenaleyh proje 
faalinde duruyor. Tabiîdir ki taklip edeceğiz. Eğer bu
na muvaffak olunursa hakikaten büyük muvaffaki
yet olur, buna şüphe yoktur. 

Diğer taraftan yine bir itilâftan bahsediliyor. 
Buna dair müdüriyette zerre kadar bir kayda tesa
düf edilememiştir. Zannederim diğer bir zat germiş 
ve bu hususta bazı teklîfatta bulunmuştur. Fakat bu 
teklif ne dereceye kadar vücut bulmuş ve ne derece
ye kadar neticesi istihsal edilmiş, bunlar malûm de
ğildir. Her İkisi de ç6k mühimdir ve yapılması şart
tır. Fa'kat arz ettiğim veçhile, bir eseri ve bir neticesi 
goritfmemiştir. Tabiidir ki bendenze de böyle bir İş 
devfolunmamıştır. Olabilir ki bu işin mahremiyetine 
ve ehemmiyetine binaen dosyada kaydi bulunmaz. 
Bendenize böyle bir şey devrolunmanuştır. 

Yalnız devrolunan projedir kî nazarî bir halde 
kalmıştır. Amerikalı ite olan İtilâf ki, buna dair ma-
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lûmat yoktur. Yalnız bir şey vardır ki; o zatın bu
raya gazete gönderdiği ve o gazetelerin paralarının 
verilmediği söylenmiş. Buna bendeniz pek esef et
tim. Çünkü müdirryet aktırdığı gazetelerin parasını 
veriyor ve hatta dün değil, evvelki gün getirdiği ga
zetelerin esmanı m dteıttıal göndermiştir. Eğer büze 
gazetesini gönderin parasını almıyorsa, risale gönde
rip de hakîkaten parası verilmiyorsa, şayanı teessüf
tür. Bunu en evvelâ bize söylemek lâzım gelir di ki; 
bir adamın şöyle yapmış olduğu hizmetin altında kal
mayalım, onu bitmiyorum efendim. 

ıKezalik asar yazıldığını ve bu âsann tabolundu-
ğunu buyuruyorlar. Elyevm elde tabolunacak mühim 
bir eser vardır ve bütün azayi kiramm ifadelerinden 
anlaşthyor kî, bunun hemen tabolunması ve diğer 
mesaite takdimen yapılması iltizam ve arzu olunuyor. 
Hakikaten böyledir. O da demincek arz ettiğim gibi, 
sulh muahedesinin tafsil ve teşrihidir. Fakat bazı des
tanlar sipariş olunmuş, bunların bir tanesini tetkik et
tik. Hakikaten nasırı ruhuna hitap ediyor. Güzel ve 
şayeste bir şey olduğundan tabına karar verdik ve 
KarahisarMaki matbaada ta'bolunmak üzeredir. Zan
nederim bir haftaya kadar buraya da gelecek, tevzi 
edilecektir. Diğer yazılan eserlerin ekserisi bolşevik 
siyasetine ve Rus inkilâbına aittir ki, bunların da 
ehemmiyetine göne zaman, zaman neşrine muvaffa
kiyet elverecektir. Fafcat tekrar arz ediyorum, bu 
bir vasıta meselesidir. Matbaadan dolayı biz muzta-
rıhız. Binaenaleyh bu gibi işlerde ehemmi mühimme 
[tercih etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. İşte ben
deniz bu umur hakkındaki gerek idarede bulunan 
dosyadan ve gerek memurin neZdimteki tahkikatım 
ve mesmuatım üzerine bütün vasiyeti arz ettim zan
nediyorum. 

İrşat ve tenvir büyük bir silâhtır. Denebilir ki, 
tanklar kadar mühim bir silâhtır ve bu, sureti mun-
tazama da kullandır ve mazbut bir surette idare olu
nursa, hakikaten çok muvaffakiyet elde edih'r. Nasıl 
ki cepheyi muhafaza için, mihetin bütün kuvvayi 
tnevcudesihe müracaat olunursa, propaganda yap
mak, tenvir etmek, halkı daimî surette ikaz ve ten-
bîhte bulundurmak ve asabiyeti milttye&ini daim! su
rette uyanık buluduımafc için de bütün kuvayi ak-
lâjesini buraya sarfetmek zarureti. Heyeti celile mua
venet ve muzaharette bulunmadıkça tabii bu işi yap
maya çalışacağız ve tabii muvaffak olacağız ve in-
şallafo muvaffak oluruz. 

VEHBİ BFEMDI (Konya) — Efendim rüfekadan 
Şeyh Servet Efendi Konya matbaasında bolşeviküğe 
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ait bir eser ta&etthfldî, müdüriyet buna yandım etti 
Mİ? 

OA1İP BAHTİYAR BEY (Devamla) — Husu
sî olan bu teşebbüsten halberim yoktur, haber veri-
teydi... 

HAÎMDl BEY (Canîk) — Bazı merkezlerde, ba
zı gazeteler intişar ediyor ve bu gazeteler, mücade-
tei mMIiyeye karşı bigane, lâlkaytt kalıyorlar. Ezcüm
le, Samsun'da Hilâl isminde bir gazete çiktyor. Bu 
HitâJ gazetesi okunacak olursa, zannolunur ki, yal
nız İstanbul hükümetine aittir. Çünkü yalnız İstan
bul gazetelerine ait haberleri veriyor ve aynı zaman
da Yunanistan'a ait olan bütün havadislerle doludur. 
Ne Büyük Millet Meclisine, ne de gayei milliyeye 
alt bir mücadele ve mücahededen iki satirlik bir şey 
yaamıyoT, Bilhassa Matibuat müdiriyeti umumiyesi-
nin buna nazan dikkatim cetbediyonjm. 

OALtP BAHTİYAR BHY ((Devamla) — Fakat 
Hilâl gazetesini biz başka türlü zannediyorduk. Hat
ta şimdiye kaidar tetkikten anlaşıldığına göre, Hilâl 
matbuatın ufak bir muavenetine mazhar olmuştur. Şu 
Kaide o gazetede bu gayenin tervici için çalışıyor de-
mdldrl İhtimal son zamanlarda mesleğini değiştir
miştir.. 

HAMDİ BBY (CanÜk) — Zannetmem ki, mesle
ğini değiştirsin. 

fflSMJAffiL SUPHİ BBY (Burdur) — Matbuat mü
dürü Beyefendinin verdikleri izahattan anlaşılıyor ki; 
'Matbuat miidiriyetİ şimdiye kadar talihsiz bir idare 
ofanıştur. Çünkü iki buçuk, üç ay zarfında beş mü
dür değiştirmiştir. Bunun için Matbuat müdüriyetin
de bu işi başlayıp sonuna kadar İsal için lâzım olan 
Üsltîkrar yoktur. 

SÜİBYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Vazife
miz odur zaten... , 

lefce kalbi hakkında verdiğim takririn asıl saiki bu
dur. Yani temini İstikrardır. Baktığımız zaman gö
rüyoruz kî, Matbuat müdürü Beyefendinin de iti
rafı veçhile, müdüriyet henüz hali iptidaidedir. Baş
layacak;, yapacak!... Matbuat müdürü Beyefendinin 
de deminden beri vükufbulan beyanatları su kelime
ler ite nihayet buluyor: Başlanacak ve yapılacak... 
(Eğer memleket muazzam bir mücadele içinde bulun
madaydı, hali tabu ide olsaydı, Müdür Beyefendinin 
'buyurdukları gîb'İ, biz de tedrican, yavaş yavaş ya
pardık, fakat bugün orduyu İhmal edemediğimiz gibi, 
yine kendi ifadeterüyle sabit olduğu üzere, silâh kuv
veti kadar ve belki daha mühim olan propaganda 
işini bir dakîka ihmal etmeye, ne vaktimiz, ne de 
halimiz müsait değildir efendim. (Pek doğru sesleri). 
Binaenaleyh, bakıyorum, Matbuat müdüriyeti ne yap
tı? Matbuat müdüriyeti Dahilî ve haricî iki üç şey 
yapabiliyor. Harici isterden hiç birisini yapmamıştır. 
Evet AnadohıMa bir harekâtı midiye olduğuna dair, 
dünyanın en tutara kösesine kadar, her nerede bir 
gazete intişar ediyorsa, orada malûmat vardır. Fa-
tkat o nedir? Malksat ve gayesi nedir? Bunlar lâyi-
İrfyfe malûm değildir. Dünyanın bikliği şeyler... Bir 
Avrupalı muhbirin, bir Amerika gazetesinin, İngiliz 
ajanslarının verdiği haberlerden İbarettir. Her gaze-
>te kendisine göre yazar. Fakat nasıl yazar? Kendi 
gözüyle gördüğünü yazar, kendi noktai nazarına 
göre yazar. Bu ise iyi bir şey değildir, 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Oiyarbek'İr) — Çok paraya 
ihtiyaç Var. 

İSMAİL SUHt BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Binaenaleyh Anadolu harekâtı mitliyesi hak
kında yazılan şeylter ne dereceye kadar müessirdir? 
Ve ne derece lehİmizdedir? Bu cereyanı ve istihba
ratı lehimize imale etmek İçin müttaka bizim çalış-
makhğımrz, bizim yazdırnıaklığümız lâzımdır. Mese
lâ bendeniz (Dinar) a uğradftn. Burdurttan avdette; 
orada hikâye etftfler ki; Yunanlılar girdikleri her 
'köyde eli silâh tutan gürbüz delikanlılardan ikisini 
Üçünü alıp götürüyorlar, eğer anası babası, akrabası 
arayacak olurlarsa onları da imha ediyorlar. Buna 
karşı, Yunanlıların BursaMa vesair yerlerde yaptık
larını işittiğimiz faciaya karşı protestomuz, şikâyet
lerimiz, teküplerimk olmuş mudur? Hele bize Vâki 
olan isnada* hakkında... Bilirsiniz ki Ermeniler ci
hana kendilerini, kurt tarafımdan duçarı tecavüz ol
muş kuzu mahiyetinde göstermişlerdir. Bu da sırf 
propaganda sayesinde olmuştur. Binaenaleyh haricî 
neşriyat hakkında tntiidafaat yolunda büz hiç bir şey 
yapmamışız, yapmryocuz demektir. 

'İSİMAÜL SUPHt BBY (Devamla) — İstikrar ol
madığı için bunu temin Ctoıeflc üzere bendeniz geçen 
gün müdüriyetin vekâlete kalbini teklif etmiştim. Ta
bii böyle bir Matbuat müdüriyetinde görülen işler
den dolayı şahsen kimseyi muatep tutmak, sual et
meli doğru degfltiir. Çürüdü bir kere müdürler mü-
tfevaiyen teselsül etmiş, biri bir İş almış gitmiş, sonra 
mebuslar memuriyet alamayacakları İçin çekitmişîer 
ve sonra nihayet Matbuat rmîdüftyetinin merbut ol
duğu Büyük Millet Meclisi Riyaseti de tabi atiyle, ko
ca bir İmparatorluğun bu kadar mehamı umuru ara
sında ve bahusus halı cidalde, Matbuat müdüriyeti
nin küçük teferrüatjyfe uğraşamazlardı. Binaenaleyh 
bendenizin geçen gün Matbuat müdüriyetinin vekâ-
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Dahili mesaile gelince; dahilde de bunu görmü
yorum. Meselâ bizim dinimizde nıhlbaniyet yoktur. 
Falkaft ülemayi kiramın halkm üzerindeki tesiratı 
faıvkaföUe ziyadedir. Halkın maneviyatı üzerindeki 
tesiratı gayrikahil'i inkârdır ve ülemayi kiram bura
da fetva neşretanişterdir. Madburun garezkârane, 
müevvel ve haksız sahte fetvasına karsı.. Binaenaleyh 
ülemayi kiramdan bazı vaizler, hütıbeîer tertip ederek 
gönderdik mi? Unutmayalım ki Matbuat müdüriye-
türtin bir ismi de İrşattır. Birinci maddesinde irşattan 
bahsediliyor, sonra az çok sxV3 hatiplerimizden, sivil 
mürşitlerden öteye beriye gönderilmiş midir? Bu da 
efaemdir. Fakat yapılmamıştır. Geçen gün bu bap
ta ben de bir takrir vermiştim. Nitekim müdür Bey
efendi şimdiki beyanatmda dediler ki; şifahi İrşat da 
elzemdir. Evet, şifahî İrşat da elzemdir. Sonra mese
lâ gazetelere olan muavenet, Anadolu'da ötede be
rkle gazeteler çıkıyor. Fakat bunlar ne kadar hazin 
bir haldedir, küçücüktürler, muavenete muhtaçtır
lar, her birinin adedi tabi iki yüz üç yüzü geçmez. 
Bunların adefdî talbmı tezyit için matbuat müdüriyeti, 
bunlara kâğıt, makale göndermek, havadis vermek 
suretiyle muavenette bulunabilirdi. Sade bir iki, ga
zeteye bir miktar kâğıt vemneMe bir şey olmaz. 

iSonra bir kaç aydan beri ingilizler bizim mem
leketimizi ajbluka edebilirdi. Hergün dahi edebilir-
fer, bu abluka tehlikesi her an mevcuttur. O takdir
de bu memlekete, vesaiti tabiye namına, ne huru
fat, ne kâğıt, ne mürekkep hiç bir şey gelemez. Bu
na karşı, Matbuat müdüriyeti kendisine ihtiyat er
zak hazırlamış mıdır? Madbuait erzakı bunlardır. 
Matbuat müdüriyeti hiç olmazsa bir kaç vagon kâ
ğıt ısmarlamah idi. Hatta Matbuat müdüriyeti, istih
baratına nazaran bu güne kadar bütçesinden (6) bin 
lira atmıştır. Bu hiç bir şey değildir ve bir iş görül
mediğine en büyük delildir. Eğer bizden gelip iste
seydi, belki bir kaç bîn lira daha verebilirdik. Biz bu
nu Müdafaai Milliye kadar mühim görüyoruz. Altı 
ayhik Matbuat müdüriyetinin bütçesi altı bin lira, 
yani bu müdüriyetin senelik bütçesi nihayet (24) bin 
lira demek. Bunun içerisinde memurin masarifi, Av
rupa gazeteleriyle vaki olacak neşriyat ve kitap tafo 
ve tevzii vesaire vesaire... Hepsi dahil! Şu halde hiç 
demektir. Zaten uzun uzadrya işi uzatmaya hacet 
yok, Matbuat müdürü Bey söylediler ki, henüz mese
le haleti müpteladadır. Yapacağız, çalışacağız, bir 
fenni heyet yapacağız, erfoalbı ihtisas yok, teşkilâtı
mız yok buyurdular. Her ne İse, bunu biran evvel is-
tflcmai» vazîferoîzdeadir. 
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'Binaenaleyh bendeniz daha züyade işi uzatmaya 
lüzum görmüyorum. Bu meselede çok söyleyebilir
dim. Fakat mesele mutereftir, zahirdir, gayet vazıh
tır. 

Bendenizi bir vekâlet ihdası için takrir vermeye 
saik olan sebepler de, bu matbuat irşat işinde bir is
tikrar meydana getirmek ve bunun müstakiHen, vasi 
bir daire dahilinde teşkilâtını yaparak çalışmasını 
ibiran evvel temin etmektir. Geçenlerde Sanman Me- j 
'busu Necalti Bey, matbuatın ehemmiyeti cihetiyle, 
Matbuat müdürünün Meclisi âliniz tarafından in
tihabını teklif etnüşferd'İ. Kabul etmemiştiniz. Şim
di eğer bugün de bu vekâlet takririni kaibul etme
yecek olursanız, etinizi vicdanınızın üzerine kor ve 
düşünürsünüz ki; bu suretle propaganda İşini bir 
faciaya, akamette ebediyyen mahkûm etmiş olumu
nuz. Bendenizin fîkrince, böyle bir surette bu ma
kine İşleyemez. Ona göre rey veriniz. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim Mat
buat müdürü umumisi Beyin bugün bizi tenvir etmek 
için buraya gelmesi bendenizin istirhamım üzerine 
idi. Bundan bir kaç gün evvelki celselerde rüfeka-
dan Hamdullah Suphi Bey arkadaşımız, bu kürsü
den, Avrupa düveli muazzam asından biri bütün ve
saiti istiMbariyesîni bize tevdi ettiği halde biz bun
dan istifade edemedik buyurdular ve etmesini bitme
dik. Bir de (45) milyon kârii bulunan gazete grupu 
mümessili olan Amerikalı bir zat, mahiye ufak fe
dakârlığa mukabil bize arzı hizmete hazır olduğunu 
bildirdiği halde Hükümetin bundan istifade etmedi
ğini buyurdular. O zaman Hükümetin şu istiğnasına 
karşı doğrusu hayret ettim ve tahayyürüim dolayısiyle 
dedim ki; gersin bu işte alakadar olanlar bizi tenvir 
etsin. Müdürü umumi Beyefendi geldÜter ve beyanatı
nı da Heyeti umumiyenİz dinlediniz. (45) milyon 
kârii olan gazete grupuna dair benim bir malûma
tım yoktur ve böyle bir şeyden haberdar değilim 
dediler. Birinci mesele bu, bir diğer mesele de, bü
tün vesaiti istihbar iyesini Hükümetin emrine ama
de kılan Düveli muazzamadan biri değil, belki mü
tehassıs bir adam gelmiş, burada kendi noktai na
zarına göre bir proje yapmış, fakat bize Iâzrm gelen 
emniyeti vermediği için gitmiştir diyor. Şu halde ben
deniz, geçen günkünden ziyade bu İşe mütehayyirim 
doğrusu. Hükümet de burada, Hamdullah Suphi Bey 
de burada. İşi izah etsinler. Bunun acıklı, kapalı 
hiç bir yeri yoktur, bunlar işi izah etsinler, bizi ten
vir etsinler. Eğer İcabedense celse hafi olur ve bu iş 
tamamiyfe halledilir. Hükümet, haberim yok diyor, 
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HaSmduffiah Suphi Bey, var diyor. Bu mesele tenev
vür etsin. Eğer esas yoksa, bizi böyle sözlerle iş
gal etmesinler. Bu meselenin tenvirini talep ederim. 

R'EtS — Efendim söz Tevfik Rüştü Beyin, sonra 
Hamduffah Suphi Beyindir. Hamdullah Suphi 
Bey arzu ediyorlar ki kısa bir söz söylesinler. Müsaa
de ediyor musunuz? (Hay hay sesleri). 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Arka
daşlar; müdürü umumî Beyin verdikleri bütün izaha
tı dinledik. (Benim; Ankarada mevcut,'bulunan zevat 
arasında, Matbuat, istihbarat ve ajans işleri hakkında 
en fazla ihtisas sahibi diye bildiğim mahdut zevat
tan biri kendileridir. Bu memuriyeti işgal etmelerin
den daha evvel bendeniz, yalnız zihni bir temenni 
halinde değil, fili bir temenni halinde, tanıdığım zeva
ta müracaat ederek, kendilerinin üzerine nazarı dikkati 
celbettüm. Şüphesiz ki pek haklı olarak söyledikleri 
veçfrile, işe başlamaları pek mahdut günlerdenberidir. 
Bu müddet zarfında t/İr mucize yapmak ve bir çok 
nekaisı ikmal ötmek ve bütün isteklerimizi hemen İn
faz etmek mümkün değildi. Yine pek haklı olarak de
diler ki; Matbuat ve istihbarat için yapılmış olan şey
ler, nJhayet 90 günlük bir devret say içine sıkışır. 
Bu müddet zarfında biri gitmiş, bir deleri gelmiş ve 
mütemadiyen müdür değişmiş. Bu suretle yaprian bazı 
şeyler, bir diğeri tarafından takip edilmemek cihetile, 
neticesi ü'tibari'Ie akim kalmıştır^ Bu noktai nazarda
ki doğruluğu kabul.etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız 
bütün beyanattan arasında bir kaç nokta, kendilerine 
arzedilen malûmatın yanlış olması itibarile, belki 
muhtacı tashihtir. Fakat esas noktalara temas etme
diği için onlara dair bir şey söylemiyeceğim. Yalnız 
kendUerinfaı bahsettikleri' ve dem'İn söz alan İhsan Be
yefendinin de hatırlattıkları bîr nokta var ki bunu, 
sizi ikna edecek tarzda anlatmak isterim, 

iBiri bir •Hükümetin kendi vesaitinden bîzi müste
fit etmek yolundaki muvafakatini buraya getirmiş olan 
bir zata aittir, onun projesi, Müdürü umumi Beyin 
söyledikleri Üzere elde mevcuttur. Efkârı esasiye ora
ya kaydedilmiştir ve bu efkârı esasiyenU'n Ak tatbiki 
olmak üzere o zat Ankaraya gelirken; 'bu işi deruhte 
edem daire tarafından verilen evrakı beraber getirmiş 
ve onlar tercüme ettirilerek neşrettirilmişti. Fakat se
lefi âlileri, teklifi ve projeyi getiren zatı ben kendim 
dairelerine götürdüğüm ve şahsan 'tanıdığım ve me-
selen'kt ehemmiyeti hakkında izahat verdiğim halde, 
bilmem nedense, icabeden tehalükle bunu kabul et
mediler. O da bir kaç defa müracaattan sonra proje

nin tercümesini bırakarak, ashnı aldı, götürdü, bu işi 
deruhte etmiş olan daireye buradan muvafakat ve 
kabul haberi gitmediği için bu teşebbüs' akim kalmış* 
tır. 

İkinci kısım ise; tahriren hakkında bir şey vermek 
mumküjı olmayan bir meseledir. Yalnız bir muvafa
kati şifahîye halinde konulmuştur. Geçen gün maru
zatım arasında bunu fazla tevsi etmeğe lüzum görme
dim. Yatara 'Meclisi âli emin olabilir ki yalnız bu de
ğil, buna ait yine ecnebiler tarafından vaki oftnuş 
başka müracaatlar da vardır. Fakat müdüriyeti umu-
miyenin mütemadiyen mütebeddil olması, o zevatı, 
daha evvel vaki olan müracaatlarında da müsmir bir 
neticeye vasıl olmaktan menetntiştir. İhsan Beye şu 
noktayı hatırlatmak isterim ki; ben İkinci defa söz 
alarak Meclisi âtinlrn karşısına gelmiş ve demiştim ki; 
bu 'işlerden katiyen 'Hükümetin haberi yoktur. Yalnız 
Matbuat müdürlerinin haberi vardır. Onlar eğer lâ-
zımgeten makamlara bunları götürüp anlatmış olsalar
dı, ehemmiyetini o makamların takdir etmemesinin 
imkânı yoktu. Derhal emir verecekler ve bunlan in
faz ettireceklerdi. Bu mesele kendi masaları üzerinde 
'kaldı ve ıkayboldu, 

Oradan gelen gazetelere ve sair evraka gelince; 
İngilizce mektubun tercümesi yapılmak üzeredir efen
dim. 'Bu gazeteler elan gelmekte ve icabeden mak&nv 
lara ı<ğönderiîmek!tedir. Evvelki müdüri umumiye 
müracaatla derhal bunu nazarı dikkate almalarım ve 
buna mukabil lâzımgelen meblâğı yollamalarını söyle
diğim halde, bilmem iş arasında unuttular mı, nasıl 
oldu,'bu cevap gitmedi. 

Şimdiki müdüri umumiye gelince, birinciden 
bahsettiğun gibi, ikinciden de bizzat kendilerini ha
berdar ettim. Zannediyorum ki, daîgm bir dakikaları
na rastgelm'iş ve söylediğim haörlanndan çıkmıştır 
ve o zamandanberi unutulmuş bir halde kalmıştır. 

En son temennimi söyliyeyim efendiler: Bendeniz 
eşkâli idarenin tebdili noktai nazarından ne gibi faî-
deler temin edileceğine dair sarih bir fikre malik 
değilim. Fakat bir şeye kaniim, o da; davamızı ve 
Hükümeti takviye etmek maksadımıza varmak için, 
telkin ve neşriyatın azami faidesine inanmaktır. Bu 
teşkilâta kuvvet. vermek, bunu tevsi etmek için lâ-
znngeten menabü maddiyeyi Hükümetin emrine 
amade tutmaktır. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Arkadaşlar; bendenizce esas mesele, her İki tarafın 
izahile hallolmuştur. Yalnız vâkıfı bulunduğum için 
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değil, içine karışmış olduğum için malûmatım 
olan bir kaç kelimeyi ilâve ederek meseleyi 
büsbütün tenvir etmek isterim, Hamdullah Sup
hi Beyin buyurdukları ve İhsan Beyin temas ettikleri 
bir Devleti muazzama meselesi şu suretle başlamıştı: 
Memleketimiz haricînde hasbelicap bulunduğum bir 
yerde bendeniz, mevzubahs olan zat üe buluşmuş
tum. Orada mevzubahs ecnebi Devletin bazı vası
tasından istifade imkânı olup aflamıyacağım düşün
dük. Bir şeyler tasarlandı. Ve Hükümete müracaat 
edilmişti ve Ankara Hükümeti o zate cevabında 
esası reddetmemiş ve mumaileyhe harcırah vermişti. 
O zat bu suretle Avrupaya kadar gitmiştir ve avdet 
ettiği vakit bir proje tanzim ve tevdi etmişti. Elyevm 
mevzubahs olan proje budur, bu meseleden, o zat da
ha burayı teşrif etmeden evvel, İsmail Suphi Bey va-
sıtasfle Hamdullah Suphi Beyefendiye zaten bende
niz bizzat bahsetmiştim. Sonra o zat geldi ve proje
yi verdi, bir müddet sonra müdüri umumi tebeddül 
etti ve o zat Maliye Vekâletince görülen lüzum üze
rine başka "bir işle gönderildi. Mesele bundan ibarettir. 
Şimdi o İşi izam etmeyelim. Olsa olsa nihayet bize 
mahdut hususlarda bir vasıt&i neşriye olacaktı. Al
makta olduğumuz ajanslardan 'bazılarını bu tarikle 
de alacaktık. Bizi Avrupadan gelecek haberlerden ta-
mamMe tenvir edecek olan o vasıtanın sahibi, kendi 
menfaati ooktai nazarına muvafık 'gördüğü işleri bil
direcek ve keza bizim verdiklerimiz hakkında da 
ayni sansörü vazederek kabul edecek ve o tarzda 
hareket edecekti. Yoksa mevzubahs öten Devlet, 
kendisi riçin olduğu gibi, yani bütün vesaiti nesriye-
strii ve bütün telgraflarını emrimize koymuş değildir, 
Bu bir hayaldir. Malik olduğu vesaitten ancak bir 
kısmından istifademize müsaade edecekti ki, bu da 
bîr vaidden ibarettir. 

MUSTAFA LÛTFİ BEY (Siverek) — Demek 
böyle bir 'mesele varmış-. 

DOKTOR TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — 
Hayır efendim, yoktur. Çünkü siz yoktunuz. -Bende
niz vardım. 'Binaenaleyh kendi kendinize ilâve ede
mezsiniz, ederseniz uydurma olur, Affınize mağruren, 
rica ederim- Binaenaleyh, İsi iğlâk ve izam etmeye
lim. Bîr Devleti muazzama gelmiş, vesaiti neşriycmİ, 
•telgraf iyem i emrinize verdim demiş ve biz de İsti
fade edememişiz. Bu, vaki değildir. Meclisin haleti 
ruhiyesİnde büyük bir kayıp vaki olmuş hissini görü-
yorumda onun için meselenin hakikatini anlatmak is
tiyorum. Bundan başka o zat başka tarafa gönderil
miştir. Bundan dolayı da mesele kalmıştır. Esasen me

sele bir kaç zatin ferdî teşebbüsünden ibaretti. O te
şebbüs yine devam edebilir, gecikmiş olabilir. Lâkin 
kaybolmuş bir şey yoktur. Hamdullah Suphi Beyin 
bizzat söylediği gibi, terettüp edecek hiç bir mesuliyet 
yoktur. Şimdi .neşriyat ve istihbarat, ehemmiyetile 
mütenasip bir surette nasd tekemmül ettirilebilir? Onu 
düşünelim. Bu da imkân ve mekâna göredir. Her hal
de yüz bin kitap yazılsa idi, bilmem ne kadar telgraf 
çeküse idi 'belki daha iyi ohırdu. Fakat bu temen
ni, yalınız fazla bir heyet ilâve etmekle fazla bir ar
kadaş koymakla istik mal edilmez. Biliyoruz ki, ha
ricî neşriyat demek, bence, evvelâ Ankarada büyük 
bir telsiz telgraf makinesi kurmak demektir ve o va
kit hâkimsiniz, istediğiniz havadisi neşredecek bir va
sıtaya malik olmuş olursunuz. ikinci vesaiti neşriye; 
matbuat ve teferrüati 'demektir ki, bu da evvel emir
de vesaiti tabiyedir. Bunlar da, hemen ısmarlanan, 
alınıp verüen şeylerden değildir, İmkân ve mekâna 
göre talep edilebilir. Bir de dahilî neşriyat ve şifahî 
propaganda meselesi vardır. Vaktile bendeniz arzet-
'tigim telkin ve tedhiş kanununda bu meseleyi teşrih 
•etmiş Mim. Fakat maatteessüf nazarı itibare alınma
mıştır. Meclisimizde bu vazife ile memur olan bir 
heyet vardır. Bu heyet mevizalar suretinde ulemayı 
kiramın vereceği vaizların esasım hazırlasın, dersler 
suresinde, efradı askeriye arasında verilecek esasfarr 
yazsın, mekteplerde talebelere göre hazırtama'n kıraaet 
kitapları okutmalı, yine bu esas üzere mecamit 
nasta mahsus adamlar tarafından alenî konferans ve
rilsin demiştim. Bunlar okunmuş ve nazarı itibare 
alınmamıştı. Bilirsiniz ki, en büyük faziletlerden, 

meziyetlerden bM de kusurumuzu muterif olmaktır. 
Her memlekette bu irşat meselesi, alelûmum matbuat 
tarafından yapıldığı gibi, buna ehemmiyet veren he
yetler ve cemiyetler tarafından da yapılır. Ydfcsa 
yalnız Hükümetlere ve vekâletlere bırakılmaz. Bunun 
nezareti de .varit değildir. Bununla en çok uğraşa-
oak, meşgul olacak bir yer varsa, o da. Meclis imizdir. 
Maatteessüf Meclis bunu yapmamıştır. 'Rica ederim, 
faziletkâr olalım, hakikati itiraf edelim, tenkidi ev
velâ kendimize sonra başkalarına tevcih edelim. O 
vakit iyi adam olmuş oluruz ve tenkidimizin de kıy
meti olur. Binaenaleyh rica ediyorum, hiç olmazsa 
irşadın bu gün kıymetini şu hâdisenin İzahatı müna-
sebetüe, bir kat daha ve bir 'kere daha 'takdir ettik, 
vazifemizi yapmak için istical edelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendi
ler, mesaisi huzuru âlinizde mevzımbahs olan Matbu
at ve İstihbarat müdüriyeti umuntiyesi, Heyeti Celi-

395 — 



I : 74 28 • 9 . 1336 C : 1 

teniz kararalc, Riyasetin tahtı İdaresine verilmiş bir 
müessesedir, Binaenaleyh bu müdüriyeti umumiyenin 
bilcümle efaî ve harekâtımdan ve teşebbümtıadan 
mesul olan makam, müdüriyeti umumiye makamı de-
ğn, riyasettir. Binaenaleyh, o riyaset makamım işgal 
eden bendeniz; bu İtibarla mevzuubahs olan işler hak-
(kında, izahat verenlerle, izahatı dinleyen Heyeti Çe
lmeniz arasında, vukuunu zannettiğini bir iki sui te
fehhümü izale için, bir iki ketime arzedecegim. 

Zannediyorum, sui tefehhümün en büyük kısmı 
İki noktada temerküz ediyor ve o kadar büyük temer
küz ediyor ki, sureti telâkkiye göre, bütün azayi ki
ramın fikri teşevvüşe duçar olabilir. O noktalardan 
birisi, düveli muazzamadan birisimin, bütün vesaiti 
istihbarı yesmi, Hükûmctimtİzia emrine amade kılmış 
ve fakat bundan istifade edilememiş almasıdır. 

Efendiler, bu mesele hakkında Mecliste beyanat
ta bulunan arkadaşlar bu noktaya temas eden sözle
rini mtimatkü biraz kuvvetti sarfetaüş ofcMdarı için, 
fikir de o kadar kuvvetli tecelli etmiş oluyor. Hakikat 
halde mesele tasvir edildiği gibi değildir. Efendiler, 
•filhakika Avrupada bulunan istanbullu bir genç 
arkadaşımız Ankaraya gelmek istemiş ve buraya geli-
nebften tarik ne ise o -tarik üzerinde yürüyerek An-
karaya gehndştir. Güzergâhında' büyük ve mühim bir 
Avrupa paytalhtına uğradığı sırada, orada zaten bulu
nan bîr takım rüfekamızla görüşmüş ve ondan son
ra buraya gelmiştir. Bu arkadaşla ben bizzat görüş
tüm ve bana oradan mektuplar getirmiştir ve o mek
tupların muhteviyatına dair kendisi de şifahî bazı ma
lûmat vermiştir. Fakat bu Efendi bana öyle bir şey
den .bahsetmemiştir. 'Bu Efendi kendi nokta! naza
rından, Avrupada neşriyat "hakkında bazı mütateat 
dermeyan etmiş olabilir ve bu itibarla burada bulu
nan ve alâkadar olan arkadaşlarımızla da bir proje 
yafpmtş olabiHr. Fakat .söylenilen! söz, düveli muazza-
madan birinin bilcümle vesaiti istihbariyesİni bizim 
emrimize amade bulundurmasıdır ki, böyle bir mese
le yoktur ve mühim değiİJdir. Bu kadar mühim olsa, 
yalnız o zaman Müdiri umumî olan zatın değil, bil
hassa benîm malûmatım olmak lâzım getirdi. 

Efendiler mevzubahs Olan projeyi gördüm. Bu
nun İfa edilebilmesi, â&min Müdiri umumî Beyefen
dinin pek güzel ifade ettikleri gibi, bir noktaya müte
vakkıf Mi, öyle görülüyor ve hakikaten o nokta 
anahtar noktasıdır, o temin edilmedikçe bütün proje 
ve bütün mevait manaisız kalır. Halbuki o noktayi, 
bize butun vesaiti istihbariyesmi vadetmiş olduğunu 

söylemiş olduğunuz Devlet kabul etmemiştir. Bina
enaleyh meselenin aslım bu suretle tashih etmek lâ
zım gelir, böyle bir şey yoktur. 

İkinci nokta efendin; bir Amerikalı buraya gel
miş, kırk dört milyon kari kazandıran bir ıtîlâfname 
yapmtş, Iböyl'e bar iöâfnamenrâ yapılabnınesi için 
mutlaka benim tasdik etmekliğim ve mutlaka benim 
haberdar otmaklığım lâzım gelirdi. Benim malûmat 
ve muvafakatim olmadan, tasdikimi almadan, benim 
tahtı emrimde bulunan müdürü umum! böyle bir iti-
lâfname yapamam Yalnız buraya gelen bir Ameri
kalıyı ben batırtıyorum. Filhakika gayet kıymettar 
Amerikalı bir muhabir buraya geldi. Öyle bir zaman
da geldi ki; o zaman daha Matbuat müdüriyeti ol
madığı gibi, Meclis de kuşat edememişti. O zat Mec
lisin küsaü günleri burada bulundu. Bu muhabir be
nim ile görüştü. 'Bîr çok sualler sordu, Kendisine 
lâzım gelen cevaplar verildi. Bilhassa burada Mecli
si» küşadını ve sairesira" gördü ve hakikaten kıymetli 
malûmatla buradan fotanbuta avdet etti ve bütün raü-
şatıedatım ve buradan aldığı .esasatı da neşretti. Fa
kat bizimle böyle samimî irtibatta bulunduğu İçin 
ve bizim menafiimlze yardım eder neşriyatta bulundu
ğa için, yine o Amerikalı, Amerika Hükümetinin Is-
tanbu*da bulunan memurini siyasîyesi tarafından der-
nal tstanbuldan tardedJldi. Bundan başka Amerikalı 
buraya gelmemiştir ve buraya gelip bizim mehafii 
hakiklyemize hizimet eden o Amerikalıyı, yine Amerika 
Hükümeti memurini siyasîyesi uzaklaştırınıştır. An
cak 'buraya Amerikalı, muhabir namı altında bizim 
istanbullu Beylerden birisi 'gelmiştir (Handeler). Eğer 
mevzuubahs ölao Amernrab bu ise, bu, Amerikalı de-
ğ#d*r. Bu, bir arkadaştır ve buraya Amerika muha
biri sıfatâte getoüş*İr. Bunu hatırlıyorum efendim. 
Hastalığım zamanmda idi, beni ziyarete geldi, kendi
mle görüştüm, bir ırtrf gün sonra, bu zat ne 'için buraya 
gelmiştir dedim. 'Benim ile bir ımükâleme yapmak 
istediği mevzubahs olmuştu. Rahatsızlığım buna 
mâni olduğu îçîn yazsa göndersin dedim. Fflhaikifca 
arkadaşlardan birisi bunu delâlet etti. Bİr kaç şey 
sordu, cevap verdim ve buradan gittiğini İşittim. 
Binaenaleyh böyle bir itilâf da mevcut değildir. Filha
kika böyle bir itilâfname yapflmış, İstifade edilme
miş ise, cklden alâkada ran hakkında Meclisi Alinin 
nazarı dikkatini celbe değer bir nokta olurdu. Fakat 
böyte bîr sey yoktur efendiler. Esasen bu mesele hak
kında çok söz isöylemek istemiyorum. Fakat mademki 
baştandı, bir iki noktasını daha izan edeyim: 

— 38* — 
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Evvelki gün bu mesele hakkında beyanatta bulu
nan arkadaşlarımızdan birisi, bilhassa dinin telkin 
kuvvetinden muntazaman istifade edilmediğini be
yan buyurmuşlar. Efendim müdürü umumî Beyin bir 
nebze söyledikleri gibi, Umuru Seriye Vekâletince 
bütün mahallerdeki müftü ve kadı ve sair ulemayı ki
rama umumi tebligatı mahsusa yapılmıştır. Her yer
de camilerde halkı tenvir ve irşat için vaiz ve nasi
hatler yapılması hakkında talimat verilmişti ve filhaki
ka her tarafta camilerde vaiz ve nasihat edilmiştir. 
Burada kendi arkadaşlarımızın yapmakta oldukları 
mesaî ve irşadatı da kulaklarımızla İşitiyoruz ve bun
dan pek cok istifadeler temin edilmiştir. Konvada. 
Srvasta, Kayserİde bir çok yerlerde bu tar2i mesai 
netavid fevkalâde göstermiştir. Bundan başka miinte-
sibirai ilmiyeden bir çok arkadaşlarımız vardır ki tabiî 
elinde bayraklar olarak değil, sırf bu vazife Ne, ta
rafımızdan, tenvir ve irşat için memur edilmişler ve 
memleket içerisinde dolaşmaktadırlar, 

Efendim ulemadan başka diğer bir çoik arkadaş
larımız vardır ki memlekette ve halkın içinde irşat 
ve tenvir ile meşgul olmaktadırlar. Efendiler sahile 
çok ehemmiyet verilmiştir. Sureti mahsusada arzede-
rim. Sırf saha üzerinde garpten ta Trabzona, şarka ka
dar halk içinde çalışmak üzere sureti hususiyede gön
derilmiş arkadaşlarımız vardır. Efendiler, yalnız Mü
düriyeti umumiye makamında bulunmuş olan bir 
arkadaşımla bunları tamamile bilmemesi varit ve vaki 
olabilir. Çünkü bîr çokları Makamı riyasetçe gönde
rilmiştir. Veyahut Vekâletlerden bazıları göndermiş
tir. Malûmu âliniz, tenvir ve irşat meselesi o kadar 
vasidir 'ki bunu yalnız bir şube ve bir müdüriyete tah
mil etmek ve oradan çıkmasına intizar etmek doğru 
değildir. Bütün vesaitimizden İstifade ederek ırşadat-
ta bulunmak lâzım gelir ki biz de böyle yapmaktayız. 

Bir de, memlekette matbuat var mıdır denilmiş. 
Yani memlekette matbuatın olmadığından toahsolun-
muş. Filhakika efendiler, Anadoluda bir sene evvel, 
sekiz ay evvel matbuat denecek bir şeyler yoktu. 
Bumı cümlemiz biliriz. Fakat bu gün hakîkaten 
Anadoluda matbuat vardır ve bu matbuat, yine Ana
doluda vuku bulan mesainin neticesidir. Hemen he
men mühim bir merkezimiz yoktur 'ki orada bir gaze
te çıkmamış olsun. Demek ki Anadoluda matbuat 
vardır. Binaenaleyh matbuat ihmal edilmemiştir. 
Efendiler, 'bu matbuatın vücut bulması için ilk teşeb
büsler yapılmış ve vücut bulmuştur. Hayatlarını ida
me etmek için maddî muavenet; fakat ihtimal ki mev-
zııbahs edümek lâzım gelen en mühim ve hakikî mu

avenet, fikrî muavenet olacaktır ki bu da yapılmış
tır. Bütün gazetelere ne yolda idarei kalem edecek
lerine dair tarafımızdan 'talimat verilmiştir ve takip 
olunmuştur ve bütün matbuatımız bu dairede ifayı 
vazife etmektedir. Bundan yalnız hulfeden bir gaze
te olmuştur, îsmi Yeni dünyadır. Binaenaleyh İhmal 
yoktur efendam. 'Belki müdüri umumüer kısa bir za
man Müdüriyeti umumiyede kaldıkları ve kısa bir 
zamanda İfayi vazife ettikleri için, vaziyeti umumi-
yeyi tamamile ihata edemiyecefcleri için, ihmal vaki 
olduğunu zannedebilirler. 

Efendim sulh muahedesi ve onun tercümesi hak
kında da bir kelime ilâve etmek istiyorum. Filhaki
ka burada vesak bulunup tabedilmemiş, Konyaya 
gönderilmiş. Fakat intişarını ben tehir ettirdim. Çün
kü: En mühim bir bahsi yanlış teroüme etmişler ve 
tahrif ederek tercüme etmişlerdir. Bu da hakkı kaza 
meselesidir. Eğer hakikatte olduğu gibi tercüme edi
lirse gayet büyük bîr noktaya temas ediyor. Fakat ts-
tanbulda yapılan tercümeleri oraya aynen vermişler 
ve o suretle orada da bu tahrifi yapmışlar. Ben de 
intişarına razı olmadığım için Müdüriyeti umumiye-
den rîca ettim, tekrar buraya getiriniz, tashih ediniz 
ve yeniden tabediniz dedim. Binaenaleyh yanlış yap
tıkları İçin teahhur etmiştir. 

Efendim sahil propagandası hakkında da bir kaç 
•kelime daha ilâve ediyorum: Arkadaşlarımız sahil 
propagandamızın hiç yaprlmamakta olduğundan ve 
sahilden küçük bir şada gelmediğinden bahsettiler, 
Bunda da hata vardır. Efendiler sahil propagandamız 
vardır, bu pek kuvvetfidir. Hiç bir şada gelmiyor de
ğil, ben yirmi dört saat zarfında yirmi dört tane ra
por alıyorum* Arzu buyurursanız bütün bu raporları 
size havale edeyim, Heyeti Celileniz okuyabilirler. 
'Binaenaleyh Karadeniz •sahilimiz gayet müteyakkız
dır, uçan kuştan dahi haber vermektedirler ve oraya 
uğrayan vapurun derhal içerisine girerler, yapılma
sı icabeden şeyleri yaparlar. Efendim sahil propa
gandamız vardır, 

Bir de bir takım nüshalardan bahsolunuyor. Bir 
ıtakım nüshalar hazırlanmış, fakat haftalar geçmiş, 
tabctunmamış. Doğru, Müdüriyeti umumiyenin de 
beyanatı sırasında işittik k'i; filhakika bizim Matbu
at ve istihbarat müdüriyeti umumiyemizde tab ve neş
redilmek üzere bir takım Bolşevk risaleleri vardır. 
Ylrre Beyefendi İzah buyurdular; Bolşevik nizamna
mesi, sonra Bolşevikliğin tslâmîyetle alâkası var mı 
yok mu? ve İstanbul hakkında bazı noktai nazarlar 
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ve sonra iki tane destan. Aı±ad^knmızdaı> birinin ga
yet kıymettar olan destanını beraber okuduk, diğerlerine 
takdârten tab için Karahkara gönderdik. Çünkü bu
rada yapamadık. 

Bir de diğer bir noktadan bahsediliyor efendiler; 
Avrupaya kendirfflermden ıgiden bir tekem zevat 
varmış. Meselâ Londrada, Pariste vesair Avrupanm 
büyük şehirlerinde çalışıyorlartmuş ve ecnebilerden 
para alıyorlarmış ve biz kendilerine alâka ve rabıta 
göstenrmyor muşuz. Bu nazarı dikkatimi cetbettîği1 

için maruzatta bulunacağım. Filhakika Avmpada bu 
memleket ve millet için çalışan bir çok rüfekamız 
vardır ve bu rüfek'ayı kıramımıala da gayet munta
zam ve entin İrtibatımız vardır ve bu arkadaşlar, ta
rafımızdan verilen talimat dairelinde ifayi vazife 
etmektedirler. Fakat kendiliğinden orava gitmiş ve 
ecnebîden para almış ve bu suretfe temini hayat et
mekte bulunmuş bir takım insanlar varsa, Londrada 
tnufiHrlerden, Pariste Fransızlardan, bilmem nerede 
imlerden ... Zaten övle adamlara 'ben iş vermem-
Böyle adamlarla irtibatı muhafaza etmekte rm'itered-
rfidim ve bunda bendenizi mazur görmemİ7i rica 
ederim CCok doğru sesleri). TîmaenflleıVh Hükümetin 
bafberî voktur sözü söylendi. Y&lnrç Matbuat rm'idü-
rü haberdardır, bu, doğru değildir. Çünkü Hükümetin 
fcsı'bftfiotamadan birsev vapılamaz. EğerTTttkfimötin ve 
h"tntw( haberim nemadan. Matbua* müdürivefi ifavi vazi
fe M e c ^ e . ohaMebiTnu bana emnîvet bu vurmamanızı 
rica ederfm, Her şevden Habefim olacaktır ve benim 
malumatım olmadığı haTde bir takım şevler vardır k*: 
nnfoiT da red ve muvafakatim tahtında vamtacsktır 
vft mııvaf^kfit etmiş isem, ondan dolayı da bendenizi 
marur görünüz. 

Efendsm diğer bir arkadaşımız, yine irşat meselesi 
dolavısîle Matbuat ve istihbarat müdüriyetinin mesa
i n i tenlkjt ettiği sırada, tenlkidatını teyit için demi s-
taMir Ici: meselâ Afyon Karam'sarma bir telftraf dört 
miride dider, sonra Bifeciğe, buradan kalkarsanız, siz 
n«ıv^ eidersiniz, atara henüz gelmemiş olur. Bunların 
beosi doSrudur. Fakat bu mesele; doğrudan doğruya 
*aî<rrflf ve nowta muamelâtına ait bir meseledir. Simdi 
te*qraf ve posta muntazam îsfem'rvorsa. btvn^n rfnfcı-
vı da matbua* ve istihbarat rmıdüriyetini tenöt etme-
&ı 1fi7iım var mıdır? Onu Dahiliye Vekilinden sora
rız. 'Bittabi telgrafların seri teatisi esbabmı istifana! 
buyururlar. Fakat istihbarat müdüriyeti umumiyesüe 
bunun alâkası yoktur. 

Sonra diğer bir meseleden bahsolundu. Geçen
lerde bazı rüfekayi kiramımız, Matbuat ve istihbarat 

müdüriyetsin mesaisini teshiri için ve ona azamî 
muaveneti yapmak için bendenizle de görüşerek, hu
susî olarak toplandılar. Fakat bu İçtimaları çok de
vam edemedi zannediyorum, şimdi biraz içtimaları 
teahhur ediyor. İçtimain tekerrür ötmesi bu, tabiî şa
yanı arzu bir şeydir. Yalnız bu içtimaaton bu suretle 
teahhur etmesine bir sebep olduğunu son günlerde 
haber aldım. Onu da biraz izah etmek isterim. Bu 
toplanan arkadaşlar, benim telâkkime göre, tenvir ve 
irşat için fikrî olan azamî muaveneti yapacaklardır. 
Fakat sonradan gördüm ki, memlekette yeniden bir 
teşkilât projesi yapmalar. Meselâ burada bir merkezi 
umumî ve başka yerlerde diğer merkezler ve saire.. 
bu, tabiî gayet güzel bir şeydir. Fakat tecrübeme na
zaran söyleyebilirim ki, böyle vasi ve vesaiti az olan 
bir memlekette ve bilhassa bizim memleketimizde, bu 
gibi teşkilât kolay kolay vücut bulmaz. Bunu hepi
miz tecrübe ettik. Hem gayri ka'bîldîr, hem de her 
yapılan teşkilâttan mutlaka istifade edilmek lâzım 
getmez, Anun için 'dedim ki; diğer cemiyet teşkitâtt-
mızdan istifade ederek bunu yapabiliriz, teşkilâta m-
.zum yoktur. Eğer o arkadaşlarımız bu itirazımızdan 
dolayı içtimaa devam etmiyorlarsa tabii haksızlık 
ediyorlar. 

Efendim bir de vekâlet meselesi mevzuubahstır. 
Hakikaten bendeniz de düşündüm; bu irşat ve tenvir, 
propaganda meselesi gayet mühimdir, orda kadar 
mühimdir, hatta ordudan daha mühim bir meseledir. 
Binaenaleyh ordunun ve sairenin bir vekâleti olur da, 
onlardan daha mühim olan bu umur neden vekâlet 
değil efendiler? Neden bir vekâlete tevd! edilmiyor? 
Bunların hepsi doğru. Vekâletin fevkinde bir makam 
varsa onu ya yapalım. Fakat sizi temin ederim ki; 
arzu ettiğimiz bir .şekilde işi yürütmeğe kâfi gelmez. 
Memlekette propagandayı arzu ettiğimiz gibi yapabil
mek, yalnız bir Propaganda vekâleti yapmakla değil, 
bütün vekâletlerin umurunu bihakkın tanzim etmek
le ve bütün vekâletler makinesini beraber işletmekle 
mümkün olur. Binaenaleyh vekâlet değlil, mümkünse 
bunu Dahiliye Vekaletine raptetmelidir. Çünkü Dahi
liye Vekâletine raptedersek, Dahiliye Vekâletinin • bir 
çok vesaiti vardır ki, doğrudan doğruya ondan -istifa
de mümkün olur. Meselâ posta ve telgraf umuru, 
sonra teşkilâtı mülkiye, memurini mülkiye, vesaiti 
mülkiye, (sonra meselâ emniyeti umumiye istihbaratı 
vardır, Bu itöbarla belki daha muvafık olur. Maruza
tım bundan -ibarettir, (Muvafrk muvafık sesleri). 

REİS — Söz alanlardan daha dört zat var. Kafa-
yet takrîrierî de var. Kifayeti reye koyayım, {Kâfi 
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tâli sesleri) izahatı kâfi görenler ellerini kaldırsın. 
(Kâfi görüldü). 

REİS — Efendim geçertki ruznameden kalmış 
takrirler var. Bunu reyinize arzedeceğim-

{İzmit Mebusu Hamdi Beyin takriri okundu): • 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesdne 

'Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesinin 
telgraf v© Posta ve telefonlar müdürü umumisiM tev
hit edilerek Heyeti Vekile meyatunda bulunmak üze
re (irşat Vekâleti) unvanı 'tahtında bir vekil intihabı
nı teklif ederim. 

25 Eylül 1336 
İzmit Mebusu 

Hamdi 
iREİS — Kabul edenler ellerini kaldıranı. Kabul 

edilmedi. 
Riyaseti Celileye 

Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesinin 
Vekâlet haline kalbini teklif eylerim. 

25 Eylül 1336 
Burdur 

İsmail Suphi 

REİS — Kabul edenler ellerim kaldırsın, Kabul 
edilmedi, Konya Mebusu Refik Beyin de ayni mealde 
bir takriri vardır. 

REFİK BEY — <Konya) — Tabiatüe reddöhındu 
efendim. 

REİS — izmit Mdbusu Hamdi Beyin başka bir 
meseleye ait bir takriri var. Yine bundan mütefem... 

Büyük Miltet Meclisi Riyaseti Celilesine 
•(Hâkimiyeti mitliye) gazetesin'in Hükümetin Ceri-

dei resmiyesi şekline İfrağÜe kavariin ve nizamatm 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, Mat
buat ve istihbarat Mürüriyeti umumiyesinin Dahili
ye Vekâletine raptına dair teklifi kanunimi (M. 2/103) 

Riyaseti Celileye 
MADDE î , — Matbuat ve istihbarat müdüriyeti 

umumiyesi Dabtiye Vekâletine raptedilmiştir. 
MADDE 2, — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve

kile memurdur. 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

REİS — Bu bir teklifi kanunidir. Nazarı mütaleaya 
alanlar ellerini kaldırsın. Anlaşılmadı, bir daha okun
sun sesleri. 

(Tekrar okundu). 
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da bu vasıta İle neşri hususunun kabulünü teklif ede* 
rim; 

27 Eyfcit 1336 
İzmit Mebusu 

Hamdi 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Hâkimiyeti 
milliye gazetesi şahsa aittir. 

MÜFTT EFENDİ (Kırşehir) — Hâkimiyeti mil
liye gazetesi şimdiye kadar abona yazmak suretile 
şahsa aittir. Ona lüzum yoktur, yeniden bir gazete 
çıkaralım. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY <Karahfearısahİp) — 
Efendim, Hâkimiyeti milliye şahsın gazetesidir. Bina
enaleyh şahsa ak olan bir gazeteyi, resmî olarak çıkar
talım demek, doğru değildir. Bir zatın tahtı imtiya
zında ve hır müdürü mesulün tahtı mesuliyetinde 
çfkmış bir gazetedir. Binaenaleyh Cerklei resmiye 
çıkarmak lâzımgetirse Takvimi vakayı halinde bu
lunan aabıt ceridelerinin teksirile füruhtu ve her tarafa 
gönderilmesi daha muvafıktır ve o gazeteye, çıkan 
kavariini de ayrıca yazmak suretile kıymeti de artar 
ve istifadesi hepimizce daha iyi bir şekle girmiş otur 
ve evamiri resmiyettin ilâvesi suretile daha iyi olur 
ve Büyük Millet Medtoinİh resmî gazetesi olur. 

REÎS — Efendim, bu takrir sahibinin bir teklifi 
var, onu reyinize arzedeceğim. Kabul edip etmemek 
heyetinize aittir. 

(Hamdi Beyin Hâkimiyeti millîye gazetesi hak
kındaki takriri tekrar okundu): 

Kabul edenler ellerini kaktıran. Kabul edilmedi. 
ıREtS — Efendim, Operatör Emin Beyin bir tek

lifi var. 

REÎS — Nazari: itibara alanlar «Berİnd katdrrsm. 
Ekseriyetle nazarı mütaleaya alındı. 

HAMDÎ NAMIK BEY (izmit) — Nasıl nazarı 
mütaleaya alındı efendim kimse söz söylemedi. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim bir tekM 
kanunidir, usulen Lâyiha encümenine gider. 

REİS — Müzafcerenkı kabulü şeklinde teklif edi
yoruz. Niçin telâş buyuruhryor? Müstaceliyet katarı 
yoktur. Dahiliye encümenine gönderiyoruz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu teklif 
Lâyiha encümenine neden gidecek? madem ki nazarı 
mütaleaya atamıştır. Aait olduğu encümene gitsin. 
(Dahiliye eacümenme sesleri), 

X — TEKLİFLER (Devam) 

— 399 — 
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REİS — Ayni zeminde bir teklif daha var, onu 
da birleştiriyoruz. 'Keza aynı mealde iki takrir daha 
var, Onlanda birleştiriyoruz. 

— Efendim Tunalı Hilmi Beyin İstihbarat müdü
riyeti umumİyesi tahsisatına dair bir «takriri var. {Gü
rültüler). 

Büyük MHîet Meclîsi Riyasetine 
tstfhbarat ve matbuat müdüriyeti umumİyesi büt

çesine asgari 2,5 müyon liralık tahsisat ithalini ve 

2, — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, irşat 
encümeninin yeniden intihabına dair takriri. 

REİS — Müsaade buyurun. Hilmi Beyin bir tak
riri daha var, İrşat encümenine dair. (Takrir okundu). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şimdiye kadar mevcudiyet eseri göstermemesinden 

•^î t iki Üç defa içtima etmemiş olan îrşat encümeni-

2. — Biga Mebusu Hamit Beyin, Ankara Ceride! 
resmivesrnin bir hali mükemmeliyete ircaile evarmr 
ve mukarreratı resmivenrn onunla neşrine dair takriri. 

REİS — Efendim Biga Mebusu Hamİd 'Beyin 
•takriri var (okundu). 

Riyaseti Celfleye 
Ankara vilâyeti Ceride! Tesmiyesinin bir hali 

mükemmeliyete ircaile mukarrerat ve evamİri resmi-
yenkı bu suretle neşir ve tamimini teklif ederim. 

Biga Mebusu 
Ha mi d 

REIÎS — 'Nazarı mütaleaya alanlar eHeririi kaldır
sınlar. Kabul olundu, Dahiliye Vekâletine tevdi ede
ceğiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim bende
nizin tok takriri daha var. 

bu takririmin Heyeti VeMeye havalesini teküf ede
rim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Kabul «dertler etlerini kaldırsınlar. Ka
bul edilmedi. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Meseleyi takdir 
eden yök ki. 

UAMELÂTI (Devttit) 

n-in müstafa ad ve kendi istidadına güvenenlerin şu
belerce intihap ve yeniden bir İrşat encümeni teşkil1 

edilmesini teklif ederim. 
Botu Mdbusu 
Tunalı Hftmi 

(Muvafık kabul sesleri). 
REİS — Kabul edenler ellerini baldırsın <KabuI 

edildi). İrşat encümeni yeniden intihap olunacaktır. 

Büyük MiMet Meclisi Riyasetine 
(Hâkimiyeti Mfltiye Gazetesinde serî, kanunî ilmî 

ve fennî fakat lâyete gayyer tabirler müstesna olmak 
üzere Türkçe olmayan terkiplerin kullandmamasi.ni 
ve hatta halk lisanına girmemiş bulunan ve yine Türk
çe olmayan kaidelerin istimal edilmemesi gayret olun
masını ve bu (tekririmin İstihbarat ve matbuat müdüri
yeti umumiyesine havale edünıesim teklif ederim. 

Bohı Mebusu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Nazarı mütalaaya alanlar ellerini kaldır
sın. Nazarı mütalaaya alınmadı. 

TUNALI HİUMÎ BEY (Bolu) — Takririmi izah 
edeceğim efendim (şiddetli gürültüler...) 

REİS — Başka bir şey kaJm'adı efendim. Beş dalfci-
ka teneffüs. 

2. — AZAYI KİRAM 

4, — TAKRİRLER <Devam> 

— 400 — 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma SaOÖ : 3,30 Badezzevıd 

REtS : tittıtci Reis VeldEi Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP •: F « n w ÂK Bey <Y«mat) 

R13İS — Celse kuşat edikti. Dünkü müzakeremiz
den kalan belediye kanununun bakiyei müzakeratına 

2, — Pas/a ve teigraf işleri hakkında Dahiliye Ve-
küi Refet Beyin beyanatı. 

DAMİLıYE VEKİLİ RI0FET BEY (tamir) — 
Bundan evvelki celsede matbuat ve irşat dolaylıyla 
başlayan müzakerede, ajansların vaktiyle yerlerine teb
liğ •otunamadığı ve bunun telgraf ve posta idaresi ma
kinesinin bozuk olmasından Meri geldiğini söyledikle
rini Paşa Hazretlerinin ifadelerinden anladım. Bu hu
susta Meclisi Alinizi biraz tenvir etmek mecburiyeti
ni hisseteim. Posta ve telgraf makinesi de, âsi elim* 
aldığım zamanlarda, pek durgun idi. Bu işe başlayalı 
henüz on beş gün oldu. Makinenin henüz tamamen 
işlediğini farz ve iddia edemem. Fakat her halde, şim
diki halde nasıl bir hale geldiğini bir kaç ketime ile 
arz etmek, ve Heyeti Âliyenİai 'bu hususta tenvir et
mek isterim. Evvelâ SMıstan diaiha öbür tarafta, şark
ta posta -muamelâtı kamilen durmuştu. Posta sürücü
lerinin aylıkları, maaşları verilemediğinden bunlar ka
milen işten çeküfanüşlertü. Siva'stan öteki ıvilâyertferilmi-
ze Devletin resmi postası gitmiyordu, tşe başladığım 
gün idi ki, doğrudan doğruya, Sivas postası sürücüle
rinin işten el çektiklerini öğrendim. Bu hattın beri 
tarafında posta muamelesi "işliyor, bunun için Maliye 
Vekâletiyle temasta bulundum. Sürücülerin halklarını 
kısmen verebilmek esasını kabul ettik 've bilhassa bun
dan sonra sürücülerin haklarını esas olarak tesviye 
etmeyi kabul ettik ve Maliye Vekili Bey de vermeyi 
vait buyurdular. Buna nazaran müstakbel için kati iş
lere giriştik ve derafcapta kendi elimizdeki vesaitimiz
le ki - ciheti askeriyenin vesaitidir - muayyen büyük 
hatlar üzerinde, askeri vasıtadan istifade ederek, pos
ta nakliyatına başladık ve büyük hatlardan diğer ka
sabalara ayrılan tâli ha&ar üzerinde jandarma pos
taları tesis ettik. Bu gün şark vilâyetlerimizde posta 
işlemeye başlamıştır ve bazı yerferde 'başlamak üze
redir. Yani belki on güne kadar şarktan mektuplarını
zı alacaksınız, şimdiye kadar katiyen bu vilâyetlerden 

geçmezden evvel Dahiliye Vekili Beyefendi beyanatta 
bulunacaktır. Buyurun Refet Beyefendi! 

mektup alınmıyordu. Gelen mektuplar yolcuların ve
yahut gelen memurların heybelerinde geliyordu. 

VİLÂYATI ŞAİRKtYE MEBUSLARINDAN BA
ZILARI — Bir kaç gündür mettuplanmjzı alıyoruz. 

DAHİLİYE VEHCILİ REEET BEY (Devanda) — 
Çok güzel. Bu husustaki maruzatımı sıra ile arz ede
ceğim, Fosta -ve telgraf idaresinde, bilhassa memurla
rına vermek mecburi yetinde kaldığı büyük maaşlar se
bebiyle ve diğer taraftan posta ve telgraf idaresinin 
elindeki telgraf hatlarınrn, ciheti askeriyeden, ciheti 
mülkiyeden, irşat heyetinden, matbuat heyetinden, me-
busan heyetinden 'Vaki olan tehacüm altında kalmış 
olmasından dolayı hususi bir telgrafı mahalline isal 
edememesinden ve adeta bir kolordunun telgraf bölüğü 
gibi kendi hesabına, Devlet hesabına telgraflarını 
Devlet telgraflarını nakletmekten başka bir şey kal
mamıştır, Varidat namına bir şey olmuyor. Postanın 
ve tergra'fm ayrı, ayrı, varidatı vardır. Telgraf varida
tı, tellerle gidemediği için, postalarla, yolcularla gön
derildiği 'için tabii düşmüştü. Sonra posta varidatı, 
posta hatları bozulduğu için bu da düşmüştü ve bil
hassa postanın üçüncü bir varidatı vardır ki, o da, 
havale vermek, koli göndermektir. Posta ve teİgraf İda
resi hali iflâstadır. 

MA'MDİ NAMIK BBY (tzmit) — Hileli mi? Yok
sa taksiratlı müflis midir? 

'DAHİLÎYE VDKItLİ REEET BOY (Devamla) — 
istanbul Hükümeti merkeziyesi, vaktiyle efradı milletin 
İstanbul postanelerine Anadoluya göndermek üzere 
tevdi ettiği paraJannın 'hepsinin üstüne oturmuştur. 
İstanbul'daki posta ve telgraf müdüriyetinin Anado
lu halkına (50. 000) lira borcu vardır. Buradaki me
murlarımız da vaktiyle maaş alamadıkları için - he
nüz itiraf ederim ki, daha maaşlarını tesviye edeme
dik - Onlar da ellerine geçen varidattan başka, halkın 
bu suretle mevduatını da yemişlerdir. Binaenaleyh, 
posta ve telgraf idaresi hali iflâstadır. Halka karşı 

8. — İBEYANAİT {Dtevam) 

— *H — 
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50 000 Ura deynimiz vardır ve kasalarımızda da hiç 
bir para yoktur. Ete geçen parayı da yemişlerdir. Es
ki MkâyeteiMii söylüyorum. Sonra Hükümet düşün
müş, taşınmış, galen -paralar bütün sarfötumıyor, onun 
için havale muamelesi dahi ortadan kaldırılmıştır. Asa
yiş meselesi de pek iyi olmadığı için, hatlar ikide bir-
die basıklığı için; posta çantaları soyulduğu; içîn, (500) 
liraya kadar kanunen sevkı lazımgeten kıymeti mu!-
tatddereli mektuplar elit İraya indkıHmÜş, havale mua
melesi ise kamilen refedflmiştir. Çünkü sermaye yok kî 
versinler. 

Malîye Vekili Beyefendinin valileri ve hıhımötie-
riyle bunu esaslı bir surette na8e başladık. Bir defa 
varidatın bu yoldan artması için, her ne kadar mem
lekette asayiş adam akıllı yerkşömörrriş ise de, böyle 
bir iki mevhum İhtimale karşı, (korkak baztirkânlar 
giıbi çekinmekten ise bir, iki tazminatı göze almak su
retiyle, Hükümet diahrilinde kıymetli mektuplarda, beş 
yüz lira esasmı kabul ettikti. İkinci mesele olarak 
da ha'vaie meselesini tanzim ediyoruz ve havale ol
mak üzere Heyeti ÂNyeni'zde oereyan eden bir me
sele var ki, Ziraat bankalarının adeta veznemiz olma
sı ve bundan başka da doğrudan doğruya eski borçla
rımızla bîr kısmını, yani mükeuef süfücülerimiz he
sabına alacağımız paraların bir kısmını, biraz daha 
sonra sürücülerle anlaşmak suretiyle, bîr de ihtiyat 
akçesi tertip ediyoruz. Bu suretle doğrudan doğruya 
havale muamelatına başlayabilecek bir hale gefflyo-
roz. Bu ümit ediyorum ki, şimdiki halde posta ve tel
graf varidatı, masarifatııun dörtte biri derecesindedir. 
Yani dörtte birini Posta ve telgraf (idaresi temin edi
yor. Dörtte üçünü doğrudan doğruya Maliyeden alı
yoruz. Bu pek büyük bir yüktür. Bizim posta ve tdgraif 
gibi büyük varidat verecek bir idaremiz böyle Ma-
'lEyeye ağır bir yük teşmil etmemeli idi. 

Telgraf hesabında da basa şeyler yaptık1. İşe'baş
ladığım zaman tekmil hatlar üzerinde husus1! mektup-

/. — Ertuğrut Mebusu Halil îbrahim Beyle Ka
resi Mebusu Hasan Basri Beyin, belediye kanununun 
tadili hakkında teklifi kanunisi (2/l 6) 

RDTS — Ruzname mucibince belediye kanununu 
müzakere edeceğiz. 

TUNLAU HÎLM't BEY (Bolu) — Söz isterim. 
REİS — Müsaade buyurumuz, ortada henüz müza

kereye başlanmış bir şey yoktur. 
TUNALI HtüMÜ BBY (Bolu) — Müzakere değS 

etendim, bir temennide bulunacağım. 

lar, posta fle posta olmadığı yerlerde yolcularla ge
lirdi. Şifreli telgraflarla resmi açık telgrafların bir 
kısmı yine posta ile gelirdi Vekâletim dairesindeki 
telgrafların maatteessüf .büyük bir kremini bizim telg
raflarımız; teşkil eder. .Bunun için resmi devaiimn mu
haberatını azalttım. Hatlar üzerinde fenni olarak ba
zı ıslahat yaptık ve bir defa fenni olarak daha büyük 
mecburiyetler köydük ki; 'her önüne gelen telgraf hat
larını fuzuli olarak işgal edemezsin. Makine başına ge
çip saatlerce muha'bere edemezsin. Bir hat üzerinde 
bir saat makine hasında mUhajbere etmek, binlerce tel
grafı tehir etmek demekDir. Şimdi hususi muhaberat 
için bir zaman tahsis ettik. İlk tecrübe olarak, yalnız 
tiarbe ait, cephelere müteallik pek müstacel telgraflar 
müstesna olmak üzere, gündüz öğleden sonra iki saat 
•ve gece yansından sonra iki saat hususi telgraflara has* 
rettik. Bu sayede dün ve evvelki gün, en Şarktaki mer
kezlerimizden, Miyd'iyattan, Maddinden bir gün evvel 
•verilen telgrafların bir gün sonra buraya geldiğini gör
mek bahtiyarlığına nail olduğumuzu arz ederim. Yal
nız şimdiki halde en 'büyük bir hattımız 'kaldı. Mem
leketin en büyük yükünü taşıyan bu hat da İnebolu'
dan buraya gelen hattır. Bu 'hat üzerinde henüz posta 
•ile sevkettiğîmte telgraflarımız vardır. Diğer hatları
mız üzerindeki tekmil muhaberat telle geliyor ve vakti 
vaktine gelmeye başladı. Bu hat üzerinde de birsey 
yapmak istiyoruz. Bu da gayet basit ve fenni bir me
sele olup o da, muhaberatı başka hatlara taksim et
mektir. Onu da tanzim ettiğimiz zaman, zannediyo
rum ki, bu hattın yükünü de kaldırmış olacağız ve pos
tada bu suretle telgrafı muhabereleri yükünü taşımak
tan kurtulacaktır. Arz ettiğim gibi, bu hat da tnebolü-
dan buraya gelen hattır. Her hat üzerinde oldukça bir 
İntizam tesis edilmiştir. Ajanslarda günü gününe, en 
son merkezlere kadar çekümektedir. Beyefendiler. 
(Teşekkür ederiz sesleri). 

REİS —• Bütçe geldiğinde temennide bulunursu
nuz. Efendim malûmu âliniz dün belediye kanununun 
üçünoü maddesi tayyedilm'istİ. Bu maddeye mukabil 
ofenak üzere Tunah Hilmi Beyin verdiği bir takrir 
üzerine müzakere cereyan etti. Vaktin darlığına binaen 
lâyihadan vaz geçtik ve en son sözünde Hilmi Bey bu 
Sözümü İzah etmişlerdi. 

TONAL1 HILMt BEY — Efendfet» müsaade bu-
!yurur .musunuz? Üçüncü madde yerine daha düğer 

i maddeler vardır ki bu dokuzuncu madde olur. 

9. — MÜZAKERE BDÎliEN MADDELER 

—.40(2 — 
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REİS — Müsaade buyurun (Kâtibe hitaben) Hflmi 
Beyin takririndeki üçüncü maddeyi okuyunuz. 

Büyük M'Eflet Meclisi Riyasetine 
Zirdekİ maddenin İlâvesini teklif ederim : 
MADDE — Verilen reyler mecmuunun süUÜsa-

ntndan en çtfk reyi 'bulunanlar aza odurlar. Son *ki 
aza arasındaki reyler müsavi oldukları takdirde ikisi 
üzerinde tekrar intihabat İcra edilir. 

IBolu 'Mebusu 
fTunatı Hiimİ 

TÖNALI KtLMİ BEY (Bolu) — Sülüsan nokta
sını nısfından fazlası esa<sınca tadil ediyorum. Rey ve
renlerin mecmuu... 

REÜS — Sükût ediniz Hitaİ Bey. Söz sizin değil
dir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendfm HSûnİ Bey bira-
derimizm bu teklifleri intihabat esasına aittir. Henüz 
bu bizce takarrür etmiş değildir. Biz şimdi, intihabı 
eshabı emlake hasreden ve sin dolayısiyle intihaba 
iştirak edecekleri kasreden eski maddeleri ve müsta-
ceîen tadil etmek fikriyle Heyeti Ceöe bunu müzake
re ediyor. Eğer iniüîbap möselestne girişecek olursak, 
bu intihap faslı böyle 'bir günde, iki günde değil, bele
diye kanununu baştan aşağı tadil etmeye müteValBuf-
tır ki Dahilîye Vekâleti OeJUeslnce de bu, tertip edil
mektedir. Binaenaleyh o vakte kadar bu takririn redi-
dini teklif ediyorum. (Ret ret sesleri.) 

REİS — Bu takriri nazarı mütalaaya alanlar el kal
dırsın. Reddedildi efendi. Üçüncü madde olmak üze
re Sürt Mebusu Mustafa Sabrİ Efendinin teklifi var, 
okunacak r 

Riyaseti Celileye 
1. Reyi mükerrer vermek hakkını haiz olanlar 

mekâtibi idadiyeden şahadetnamesi olanlarla mahalle 
heyeti ihtiyariyesidir. 

2. Mekâtibi âliyeden şahadetnamesi olanlar üç 
rey vermfeye saiâlhiyettardır. 

üçüncü madde alarak berveçhi balâ ftkarat ve 
maddenin kabulünü teklif ederim. 

ti& E-ylüİ 1336 
Sürt 

ıMustafa Sabrf 
l(Öyle şey olmaz, ret sesleri). 
HASAN BASRit BEY (Karesi) — Kabili tatbik 

değildir efendim, intiha batı tahdit ediyor, reddi lâzım
dır. 

REİS — Bu takriri nazarı mütalaaya alanlar lüt
fen el kaldırsın. Mustafa Sabrı Efendinin takriri na
zarı mütalaaya alınmayarak reddedildi. 

Efendim, dördüncü madde yerine kaim olmak üze
re teklifler vardır okunacak. 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Cetilesnıe 
Dördiüncü maddenin berveç'hiati şekilde tadilen 

•kabulünü teklif ederim: 
MADDE 4. — işbu kanunun tarihi nesrinden on 

beş gün sonra bilûmum belediyelerde yeniden İntiha
bat icrası lâzımdır. 

26 Eylül 13% 
Karana sarısahip 

Mehmet Şükrü 
TAHSİN BEY (Aydın) — Muvafıktır efendim. 

Riyaseti Ceüleye 
Dördüncü maddenin -: 
tşbu kanun her mahalde tarihi neşrinden mute

berdir taranda tadMİnfi teklif eyterim. 
26 Eylid '133B 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

VEHBİ BEY (Karesi) — Takririm ha'kkmda iza
hat vereceğim efendim. 

RBfS — Müsaade buyurun, henüz reye vazetmi
yorum. Elinizdeki matbuun dördüncü maddesi üçün 
oluyor ve üçüncü madde olmak üzere Karahisansalnp 
Mebusu Şükrü Beyin teklffi var, bu da okunsun. 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oeltesine 
3 ncü maddenin bervecMati tadilen kabulünü tek

lif ederim : 
"MADDE 3. — Belediye kanununun işbu kanuna 

mugayir olan ahkamı mülgadır. 
26 Eylül 1356 
(KaraM'sarısaih'İp 

(Mehmet Şükrü 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Müsaade buyundursa 

!bendeniz şuradan arz edıVereyim. Biz bu teklifatı ka
bul etmekie memlekette taıfcip ettiğimiz cereyanın ilk 
hamlesini atm*ş oluyoruz. Binaenaleyh bunu eğer ilk 
intihaba tehir edecek; olursak, kânunuevvelde başla
yacak ve martta nihayet 'bulacaktır. Zaten sene başı 
yeni kanuna göre kânunusanidir. 'Bunu da o suretle W-
lâhara tadil etmektense, tarihi neşrinden muteberdir 
der isek belediyeler için ilk tecrübeye adım atmış olu
ruz. 

FUAT BEY (Çorum) — Şimdi tarihi neşrinden iti
baren meryulicradır demek, kanun derhal tatbik edi
lecek demektir. Heyeti îcraiye tarafından mülhakata 
tebliğ olunduğu zaman zannediyor musunuz ki bele
diyeler derhal intihabat yapıp da bunu icra edecek? Bu 
katiyen eski intihaba şamil değildir. Vehbi Beyefendi
nin buyurdukları gibi, hemen bundan isttfaıde ederler 

— 40(3 — 
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de intihabı yaparlar demek doğru değildir. Eğer mak
sadınız bu ise maddeyi başka türKi tadil etmek lâzım-
dıra 

VEHBİ BEY (Karesi) — Maksat odur. 
'FUAT HEY (Devamla) — Maksat o ise bu, İfa

de etmez. 
HAKAN BASRİ BEY (Karesi) — Malûmu âlferi. 

vergi ve sin meselesinden maada eski .belediye kanunu 
elyevm meridir. İntihabat ve diğer muamelât buna 
tevfikan icra edülecek, eski belediye kanununda, intd-
habatın kânunuevvelden başlayarak şubat nihayetine 
kadar ikmal ediiteceği musıarrahtır, Kânunuevvel de 
yaklaşmıştır, Binaenaleyh o zamana kadar Mhzara-
tını mahalleri yapmak 'üzere, (bizkn teklifiMiz veçhile 
'işbu kanun ilk intihap zamanında muteberdir:» tarzın
da bırakılırsa dana İyi okur ve daha ziyade kabili tat
bik bir halde kalır. Çünkü İstühzarat kolay kolay bit
mez efendim. 

MUSTAFA SAIBRİ EFENDİ (Sürt) — Eski inti
habat fesheditemtez ki... 

VElHBt BEY (Karesi) — Bu var* değildir efen-
dîm : Çünkü herhangi 'bir belediyenin, herhangi bir 
surette feshedilmesi lâzım gelirse, intihap zamanına 
kadar inbizar etmenin zararı var mıdır? (Var, var ses
leri.) Katiyen yoktur. Meclis intihabatı icra edilir. Bi
naenaleyh memlekette yenilik yapmak isteyen Heye
ti Celile ilk adımı hiç olmazsa belediyelerden başla
yarak göstermiş olur. 

TUNALI HÜLMt iflEY (Bolu) — Buna adeta ir-
tfca denir, 

REİS — O halde reye koyuyorum efendim. En 
fazla tadfflâıt şu teklffi ihtiva edliyon 

Bir teklif vardır ki üçüncü madde makamına kaim 
olmak üzere Şükrü Beyin takriridir. Bunu reyinize 
arz ediyorum. Ondan sonra müzakere ederiz. 

^Belediye kanununun işbu kanuna mugayir olan 
ahkâmı mülgadır). 

•(Buna hacet yok sesleri). Bu takriri kabul edenler... 
(Ret sesleri), (Doğru sesleri). 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisartsahip) —mü
saade 'buyurun efendim. Bir noktayı nazarı âlinize 
vazetmek isterim. Usuldendir. Belediye kanununun ah
kâmı mevcut iken, (hilâfında yapmış olduğumuz tadî
lâta muhalif olanlar mefsuhtur demek mecburiyeti 
vardır. (Doğru sesleri). Binaenaleyh belediye kanunu 
mevcuttur. Bunun hükmü yoktur demektir. (Hayır ha
yır sesleri), 

TUNALI HİLMİ BEY (Boîu) — Zaten iki kanun 
kabul edildi. 

RDtS — Hilmi Bey nizamnameyi tatbik edeceğim. 
Susunuz, Okuyunuz Beyefendi. '(Kâtip, Mehmet Şük
rü Beyin takririndeki maddeyi tekrar okundu) : 

MADDE 3. — Belediye kanununun işbu kanuna 
mugayir olan ahkâmı müîgadlır. 

R'EÎS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın. Nazarı dikkate alındı efendim. Şu halde bu 
madde üç rakamını alıyor. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden İtiba
ren meriyülicradlır. 

(Kâtip, dördüncü maddeye ait olan Şükrü Beyin ta
dil takririni tekrar okudu). 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsm. Alınmadı efendim. Şimdi ortada Karesi 
Mebusu Vehbi Beyin bir tekM var (Tekrar okun
du). (Ket sesleri.) 

R'BtS — Takriri reye vazediyorum. Nazarı dik
kate alanlar el kaldırsın. Alınmadı efendim. Okunan 
maddeyi kafeul edenler el kaldırsın. Kabul olundu. 

(Kâtip bes/İnci maddeyi okudu): 
MADDE 5. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 

Dahiliye Vekâleti memurdur. 
REİS — «Dahiliye Vekili» suretiyle tashihini ka

bul edenler el kaldırsın. Kabul edildi efendim. Ka
nun hakkında müstaceliyet kararı mevcut değildir. 
Çünkü teklif yoktur. Heyeti umutoiyesmi reyiniez arz 
etmiyorum. 

ÎHA'SAN BASRİ BEY (Karesi) — Takririmiz var, 
Rets Bey. 

IREtS — 'Beş gün sonra müzakeresini yapacağız. 
'Binaenaleyh... 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Takrir mevcut
tur. 

İRBÎS — Takrir evvelden olmak lâzımdı. Damga 
kanununun müzakeresine geçiyoruz. 

2. — Damga resminin tezyidi hakkında kanun lâ
yihası ve Kavanini Maliye ve Muvazene! Maliye En
cümenleri mazbataları (1) 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim kısa
ca bir şey arz edeceğim, yoksa Heyeti aliyeniizin ta
mamen lehinde olduğuna itimadım vardlr. Resmi dam
ga kanunu, malûmu âliniz, hakîkaten muhtacı ıslah 
bir kanundur. Tatlbik vesairesi -İtibariyle meşhur HaJaç-
yan Efendi kanunudur. Bu, muhtacı ıslahtır. Tahtı 
•buyurdukları giibi her tarafa; bütçemizi tevazün et
tirmek arzusıyle mükellefiyetler üzerinde tadilat ya
parken tabii damga kanunu üzerinde de yapmaklığı-

(1) 10 numaralı matbua zaptın sonuna merbuttur, 
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mız lâzımdır ve bunun için damga kanununun bil
hassa tarifesini ve bazı mevaddını tadil etmek üzere 
Heyeti âliyenize bir teklifte bulundum. ArfcadaşJanm-
dan bazıları daima bana teklif ediyorlar. Mütezayit 
ve müterakki bir surette 'tadilini yapmak; babikaten 
bu, gayet muhik 'bir şeydir ve bu esasa binaendir ki, 
Ezim gelen tadilâtı yaparak Heyeti âliyenize takdSm 
edeceğim. Uzun bir defterdi ve ayrıca uzun mevadı 
kanuniyeyi ihtiva eder. Fakat Maliye Encümeni ve 
Muvazene! Maliye Encümeni 'bu meseleyi temettü ka
nununda olduğu veettite, uzun uzadrya tetkik ederek 
bir karara raptetmekten ise bütçeyi müstacelen tevzin 
etmek üzere heyeti mecmuası hakkında muhtasar bir 
karar. vererek, o kararın kabulünü Heyeti âliyyenize 
arz etti. O karar huîâsa olmak üzere şundan ibarettir: 
Nasıl ki evrakı nakdiye ile asıl madensi meskukât ara
sında beş misti derecesinde fark varsa, Kavaninî Ma
lîye ve Muvazenei Maliye Encümenteni de bu noktai 
nazarı takip ederek resmi damga kanununda musarrah 
olan tarîfeyd, -birisi beş misti, Kavanmi Maliye Encü
meni de üç misli olarak tadil etmiş, Muvazene! Maliye 
Encümeni beş misü olsun diyor. Rüsumu nisbiyeyi de 
'her iki encümen de müttefikan İki misli otsun diyor
lar. 

•Bendeniz, diğer kanunlarda yaptığımız bilcümle 
tadilâtta takip ettiğimiz usulü muhafaza etmek sortiy
le, Heyeti Âliyyenizden, Muvazenei Maliye Encüme
nin teklifinin kabulünü rica ödüyorum. Yani zaten 
bir kuruşluk şeyi bugün beş kuruş eda edebildiğin
den, rüsum nokiai nazarından, tekâlif noktaj naza
rından, bumda bir kuruşluk pul yapıştırılacak bir 
de beş kuruşluk vazedilmek suretiyle beş misli tez
yidini, nispi miktarda iki misli tezyidini kabul ediyo
rum. Betideniz Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifinin müzakere edilmesini ve kabul edilmesini rica 
ediyorum. 

(Muvafrk sesleri). 
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Banknotlarla 

madeni paralar arasındaki nispet, her vakit vahidi 
kiyasi addediliyor. Buna istinaden kanunlar tanzim 
ediliyor. Halbuki bu nispet daima değildir. Banknot
lar kıymetlenirse, bu vergiler tenzil mi edilecek? Son
ra bir Maliye Vekilinin ağzından böyle-banknotların 
düşüklüğü hakkında sözler çıkması da bendenizce 
muvafık değildir. Vakıa bu bir hakikattir. Fakat halk 
üzerinde fena tesirler yapar ve banknotlar daha ziya
de düşer. Maliye Vekili bunu Mecliste tekrar edip 
durmamalıdır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — O 
halde bir banknot yüz kuruş diyelim. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Burada tabii eümizde 
damga kanunu yok. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Maddelere 
gelince izahat veririm efendim. 

VEHBt BEY (Devamla) — Arzuhallere yapıştırı
lacak pullar, yani heyeti umumiyesi hakkında arzu
hal.. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Maddelere 
gelince okuruz efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey 
teferruata giriliyor. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
söylensin. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere
nin kifayetiyle maddelere geçilmesini arzu edenler 
lütfen el kaldırsın. Söz isteyen yok, maddelere geçildi. 
Efendim kanunda müstaceliyet kararı vardır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Beye
fendi, bir şey daha söyleyeceğim. Ferit Bey dediler ki; 
Muvazenei Mafiye Encümeninin tadili var. Biz böyle 
kendimizi takyit etmeyelim. 

MALİYE VEKİLİ FBRÎT BEY — Bendeniz onu 
kendi noktai nazarımdan söyledim. 

MADDE 1. — 25 Zilhicce 1322 ve 6 Şubat 1321 
tarihli resmi damga kanunu mucibince İstifa edilmek
te olan rüsumu maktua üç misline ve kanunu mez
kûrun on birinci ve on beşinci ve yirmi birinci mad
delerindeki rüsumu nisbiye ile munzam pulları iki 
misline iblâğ edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — 25 Zilhicce 
sene 1323 ve 6 Şubat 1321 olacaktır. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Burada rüsu
mu maktua olarak arzuhallere yapıştırılan pullar beş 
misline İblâğ ediliyor mu? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Evet efendim. 
FERİT BEY (Çorum) — Kırk paralık pul beş 

kuruş oluyor. 
VEHBİ BEY (Karesi) — O halde arzuhalleri müs

tesna tutmalıdır. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bendeniz 

efendim Kavanini Maliye Encümeninin teklifini mu
vafık buluyorum. 

RBİS — Hamdi Namık Bey söz almadınız, söz 
sizin değildir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Kavamni 
Maîİye Encümeninin teklifinde adalet vardır. Çünkü 
btr kuruşluk arzuhal parası veren bir adama defa
ten beş misli vermek ve yirmi para makbuz pühı ve
ren bîr kimseye defaten iki buçuk kuruş vermek her
halde fazla tesir eder. 
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Bilhassa Rejİ İdaresi gibi, tütün tüccarları gibi 
ufak ve fazla miktarda pul «atfedenlere fazla tesir 
edecektir. Onun için beş misti fazladır. Üç misli çok 
iyi olacaktır. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
— Rüsumu maktuanrn beş misline iblağı hususunda 
encümence gözetilen noktai nazar, bu resimlerin di
ğer rüsumu nispiye kadar fahiş oîmaırtasKUr. Ve mah
dut olarak istimal edilmesidir. Evet arzuhallerden 
şimdiye kadar kırk para almıyordu, beş kuruş alınır
sa ne lâzımgelir? Bu, bir bar olmaz. Köylü arzuhali 
bü* tiraya yazdırıyor. Bunu beyle Mimiz. Bunun beş 
kuruşunu Devlete verecektir. İkincisi meselâ 'bu res-
<mi maktu, kanunda münderiçtir. Bunlar beyanname
ler, şahadetnameler meclisi idarelerden verilen rae-
zaibit >ve sonra muhtarların, imamların verdikleri imıü-
halberler, buna mümasil mahdut resme tabi şeylerdir. 
Fakat diğer rüsumu nisbiye de 'beş misli tezyit eder
sek o zaman bilhassa erbalbı ticarete zarar olur. Yani 
onları fahiş bir teklM ikarşısında bırakmış oluruz. Bu 
noktai nazara binaen encümen •beş misli iblâğ etti. 
Malûmu âBlerklir ki maden imtiyazları, fermanları, 
bunlar dehşetli birer temöllüktıamei servettir. Kefa
let akçesi senedatı, imtiyaz fermanları, sonra adet ve 
meblâğı muayyeni havi olmayan senedat, 'ki bunlar 
kimi iki kuruş, kimi üç kuruş, en azami tank elli ku
ruştur. Bunlarda vasiyetnameler gibi müfatm vesaik 
de dahildi. Onun için encümen gadir olmamak (ka
naatini hasıl etmiştir. Heyeti Umumiyenize arz ediyor. 
Bunu kabul etmelidir. Asıl iş rüsumu nisbiyededlir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Arzuhallere resmi dam
ga pulundan başka 'İki kuruş da Hicaz pulu yapışa
cak. 

FUAT BEY (Çorum) — Biz bunu fetilmiyoruz. 
Bir teklif yaıparsınız, Maliye Vekili Beyefendiden so
rarsınız. Meselâ Hicaz pulu, rnalûmya ahvali 'hazıra 
dolayısiyle, Hicaz ianesi olarak veriliyor. Bu paralar 
Hazineye mi giriyor? başka bk yere mi gidiyor? Bu
nu Maliye Vekilinden bir teklif İle sorarsınız. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Hiç olmazsa Hicaz 
pulu vermesin. Şu halde 'beş kuruş değil, yedi kuruş 
verecektir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KarahİBanısahİp) — 
Resmi damga kanununun bazı mevaddım muaddil 
olarak Meclisin pişi tetkikine vazedilen şu birinci 
maddede görmek arzu ederdim ki rüsumu nisbiye 
beş misli olsun, rüsumu maktua üç misli olsun, 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Nisbtye za
ten mütezayittir. Vaktiyle beş yüz kuruşluk bir me
sele bu gün beş bin kuruşla oluyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Madem
ki mü t eza yit idi, niçin bir misli itâve edildi? Bunu 
anlamak isterim. Mütezayit olan bir şey niçin bu ka
dar daha çok artırılıyor Mademki artırılabiliyordu, 
beş misli daha artırılabilirdi. Çünkü bu paralar tüc
cardan ve muamelâtı ticariye ile meşgul olan adam
lardan (uçacaktır. Onun için bunu beş misli de yap
sınlar, on misli de yapsınlar. Fakat rüsumu makLua, 
tüccardan ziyade halktan çıkacaktır, işi olan ahaliden 
çıkacaktır, bilhassa köylüden çıkacaktır, 

BİR MEBUS — Fakat sonede toirdir. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Senede 

bir çıkacak. Bugün köylü daima Hükümet kapısında 
günde beş on istida vermekle meşguldür, Bİr istida 
yedi kuruşa mal olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, iki 
yumurta parası. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY <Devam4a) — Onun ge
çindiği iki yumurtadır, İki yumurta diye istihza et
meyiniz. Köylünün geçindiği M yumurta, iki yük 
odundan ibarettir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Kaç kuruş 
yapar? Elli lira yapar. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim siz bir 
ayda sarfediyorsunuz iki yüz lira, o bütün senede elli 
lira ile geçiniyor. Bendeniz çok rica ederim ki Maliye 
Vekili Beyefendi rüsumu maktuayı iki misline iblâğ 
etsin. Bunu kalbui ediniz ve bir de takrir vereceğim, 
kabul buyursunlar. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Şükrü Beye
fendinin kendi fırka! siyasisi icabı, zenginlerin aley-
'hindede 'bulunması pek tabii. Fakat zannederim ki 
buyurdukları ntoktai nazardan musip değildir. Çünkü 
rüsumu nisbiyeye tabi bulunan (muamelât, yalnız 
zenginlerin yapacağı muamelât değtklıir. Bu muame
leleri şüphesiz ki herkes yapar ve şüphesizdir ki her
kes bu yaptığı muamele nispetinde nispi vergiye ta
bidir. Şimdi nispi vergiyi baş misli yalpalım diyorlar. 
Bu, gayri kabili tatbik bir şeydir. Evvelce arz etmiş
tim. Heyeti Celilenize takdim ettiğüm tadilde ayrtca 
büyük bir defter tanzim olunmuştur, Meselâ herhangi 
bir muamelede on bin île yirmi bin kuruş arasında bir 
muamele cereyan ederse, biz ondan bilfarz yetmiş 
beş kuruş almayı düşünüyoruz. (300) bin ile <"S00) 
bin arasında olursa, bunlar, nispi gitmiyordu. Teklif 
olunan usul veçhile, bundan (1 500) kuruş almak la-
zımgelirdi, yani nispetler daima mütezayit bir su
rette oluyordu. Sermaye yükseldikçe yüzde bir ve 
yüzde birbuçuk, yüzde iki, bu suretle arzu ettiıderi 
oluyordu. Gelecek sene bunu böyle beş misli olarak 
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tatbik edecek değiliz. Biz 'bugün bütçemizi tavsın et
mek arzusiyle yapıyoruz ve bunu tatbik ediyoruz ve 
tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü dunu eğer beş 
misli olarak kabul buyurmayacak olursanız 'bendeniz 
ne yapacağım? Başka bir varidattan bunu temin ve 
başka tarzda tezyit edeceğim. Bütçe de hazırlanmış 
ve perşembe günü Heyeti Âliyenize takdim edeceğim 
ve orada bu suretle tezyit edilmek esasına müsteniden 
damga resmi varidatı vazedilmiştir, yoksa muvaze
nesi alt üst olur. Binaenaleyh Heyeti Alİyenein elin
dedir. Diğer şekildeki tadülât Heyeti Âlİyeniz ne za
man kabul buyuracak olursanız bırakıp o tarzda al
maya razıya». Fakat bu yapılıncaya kadar, muvakkat 
bir zaman için - nitekim temettü kanununda yaptık -
bunu Heyeti Aîıyenizden temenni ediyorum. 

Nisbiye gelince; bunun iki mislinden fazlası haki
katen gadr olur. İki mislinden fazlası ağır olur efen
dim. (Çok ağır olur sesleri) Her iki encümen bunu 
müttefikan kabul etmiştir. Maktu İçin beş misli çok 
değildir efendim. Buyurdukları gibi yüz kuruşa değil
se bile, herhalde arzuhalcilerin elinde bir istida elli 
kuruştan aşağı yazflmıyor. Binaenaleyh beş on kuruş 
da Hükümetin olacak olursa zannederim bir şey ol
maz (Muvafık sesleri). Arzuhal veren bir adam se
nede bin arzuhal vermez, nÜıayetünnihaye milletin 
kendi umuru idaresini tedvir etmek üzere bir mua
venettir. Bu istikşar buyurufenasuı efendim. 

HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, Fe
rit Beyefendi köylünün bir istida için vereceği pul 
parası iki yumurta bedeline mukabil buyurdular. Fe^ 
rk Beyefendinin hakikaten Maliye Vekili olmak sı-
fatiyle bu tarzdaki ifadesi ve müdafaaları şayanı tak
dirdir. Fakat senelerce idare memurluğunda bulun
duğu halde, bir köylünün ne gibi şerait dahilinde bir 
istida yazdırabüeceklerini takdir eden muhterem ar
kadaşımız Çorum Mebusu Fuat Bey biraderimizin 
sırf Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
olarak bunu bu tarzda müdafaa etmelerine hayret 
«ittim. 

Efendim, temin ederim ki, parası olmadığından 
dolayı istida yazdıramayan köylüler yüzde seksen mev
cuttur. Sonra bfllİyoruz ki; parası olan bir köylü ev
velâ istida İçin beş kuruş pul parası verecek, iki kuruş 
ta Hicaz pulu parası verecek, bir de onun ilmühaberi 
merbut bulunacak, on kuruş ta onun için verecek, 
elli kuruş ta arzuhalciye verecek, sonra elli kuruş ta 
imam ve muhtara tasdik ettirmek için İlmühaber 
parası verecek, belki neticede İSO şu kadar kuruşa 
bir arzuhal mal olacaktır. Bu cihetle Mehmet Şükrü 
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Beyin buyurdukları gibi, rüsumu nisbiye İstedikleri 
kadar zam etsinler, fakat hiç olmazsa müstediyatı 
şahsiyeyi bundan istisna edelim. Berveçhi sabıkı iki 
kuruşluk pula tâbi tutalım. Bir takririm var, kabul et
menizi rica ederim. 

NEBtL EFENDİ (Karahisarısahİp) — Kâşkî o bir 
istida ile işlerini görseler. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi 
efendim nisbiye zammetmek doğru değildir. Yalnız 
bendeniz Damga kanunundan bir kaç madde arz 
edeceğim. Tensip ederseniz, göreceksiniz ki beş misli 
çok fazla gelecektir. Meselâ, vekâleti hususiyelere 
on kuruşluk pul yapıştırmak icabedecek, vekâleti 
umumiyelere yirmi kuruşluk pul yapışacak İdi. Simi 
olacak yüz kuruş. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — E ne olur
muş?! 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Sulh mahkemelerinde deavi bin kuruştan 
beş bin kuruşa kadardır. Bunun içerisinde 400 • 500 
- 600 kuruşluk İstida var. Rica ederim, kendi işini 
takip edemediğinden dolayı, kanunun müsaadesi üze
rine, akrabasından veya ehibbasından bir tanesini 
bilâ harç tevkil etmek salâhiyetini haiz olan birisine, 
elli kuruşluk pul parası verdirmek doğru mudur efen
dim? Asla doğru değildir. Sonra bir misal daha arz-
edeyim. Şimdi doğrudan doğruya Damga kanununun 
(96) ncı maddesi; efradın lebine olarak devairi resmi
ye tarafından her nevi gazetelere ve resafli mevkute
ye dercettirilecek ilânatın nüshai asliyesini bir defa 
tabettirecekler için bir, iki defalık için İki, ikiden 
fazlası için, yirmiye kadar üç, elli defaya kadar beş, 
elliden ziyadesi için yirmi kuruşluk pul diyor, Rica 
ederim icra dairesinden alınmış olan bir ilâmın ten-
fizini temin için gazeteye bir ilân vermek kabetse 
ve elli defa vermek lâzımgelse, bunun için yüz ku
ruşluk pul sarfedilecek. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Elli defa ne
dir efendim? Tekrar ettirebilir. Ne mâni var? Bilir 
misiniz ki bir gazeteci bir ilânı on beş liraya basar. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) — 
Affedersiniz, yarım liraya basılır, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Ben İstanbul 
gazetesini soyuyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Ziraat bankası İlân
larını biz onar kuruşa tabettirdik. 

REFİK ŞEVKET BEY <Devamla) — Sonra 
efendim, mebaliği muayyeneyi havi olmayan vasi
yetname burada elli kuruştur. Şimdi olacak iki yüz 
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elli kuruş, Maliye Vekili Beyefendinin nazariyle mü-
talea edersek, tabii bir şey değildir. Parayı verecek
lerin noktai nazarına göre, her halde beş misli gayet 
fazladır. Bendeniz Heyeti muhteremeye teklif ede
rim. Bu damga kanunu eğer elimizde bulunsa idi 
bendeniz bu kadar fazla söz söylenmezdi zannedi
yorum. Beş misli gayet fazladır, üç misli kâfidir. 

M. M. FUAT BEY (Çorum) — Efendim şimdi 
Refik Şevket Beyefendi; damga kanununun rüsumu 
maktua cetvelinde muharrer olan bazı mevaddma 
itiraz buyurdular. Bundan maada, evvelemirde köy
lünün, gerek arzuhaller hakkında ve gerek mahkeme 
ve saireye vuku bulacak müracaatta, meselâ muka-
velât muharrirliğinde birisini tevkil etmek üzere 
yaptıracağı vekâlet ücretlerinden alınacak rüsumu 
maktuamn pek fahiş olduğundan bahis buyurdular 
ve dediler ki: Bu meyanda köylü akrabasından birisi
ni müdafaa etmek için bir çok masraf ihtiyar edecek
tir, Yani bunu söylemekten maksatları, mutlaka tah
tında müstetir olacak suale karşı cevap verilmek için 

.söylediler ki şu olabilir. Acaba hangi bir köylünün 
bk akrabası vardır ki doğrudan doğruya mahkemeye 
gitsin de, kendi hakkını müdafaa etsin? insaf edelim. 
Geçen gün mevzubahsi müzakere olan diğer bir mad
de münasebetiyle Heyeti Celİlenize, arkadaşlarımız
dan bir zatın söylediği gibi, köylüler, kazalarda bir 
kaç mütehakkim avukatın... (Gürültüler). 

REİS — Mustafa Efendi susunuz, 
FUAT BEY (Devamla) — Elindedir. Bunlar. 

köylü geldi mi, köylüyü güya manyatizme eder gibi 
çekerler, dükkanlarına alırlar, orada parasını çeker
ler ve ondan sonra arzuhallerini yazarlar ve köylüye 
işte İşini yaptım... Hatta bazılarının o kadar cüreti 
vardır ki, memurlar namına şu kadar da masraf et
tim, şöyle oldu, böyle oldu, diyerek masraftan ve 
ücretten gayri bir takım paralar da alırlar. Bunu idare 
memuru olmak üzere gördüm. Bunu Hamdi Namık 
Beye cevap olarak soyuyorum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu bir 
mazbata muharririnin noktai nazarını izah edecek 
bir mesele midir? Burada vereceğimiz şeyleri teş
rih etmezsek anlaşamayız. 

FUAT BEY (Çorum) — Sonra efendiler, köylü
ler para noktai nazarından, bizim tasavvur ettiği
miz derecede, muhtaç değildir. Hepsi az çok para 
sahibidirler. Bunu inkâr etmiyelim. Yalnız bizim 
memleketimizde servet sureti mütesaviyede, az veya 
Çak olarak tevzi edümenûşür. Bu noktai nazardan 
bu, varittir. Yoksa diğer noktai nazarından köylüye 
katiyen'bar olmaz. 

t Sonra; vasiyetnamelerden rüsum alıyoruz, bu fa
hiştir deniyor. Düşünelim ki vasiyetnameleri kim ya
zacak? Bunu yapacak içimizde kimler vardır? Rica 
ederim, hele bizim hayatı içtimaİyemız noktai nazarın
dan vasiyetname yazan kaç kişi bulunabilir? Fakat 
garp memallkinde, diğer m em alilde bu, âdettir. Bu 
kanun da, Maliye Vekili Beyefendinin dediği gibi, 
Hallaçyan Ef. kanunu olduğu İçin, bu fıkrayı koy
muştur. Burada vasiyetnameyi kim yazmıştır? Zen
ginlerimiz bile yazmaz. Yazsa da (250) kuruş verse 
çok mudur? Ne lâzım gelir? 

Saniyen : sulh mahkemesi vergisini söylediler. 
Zamanın esrarına ve fiyatın galasına nazaran sulh 
mahkemelerinin göreceği davalar için, bu mahkeme
lere daha ziyade bir salâhiyet bahsedilmesi hakkın
da bir takrir vardır. O da elinizde, basılmıştır, der
desti müzakeredir. Bunu da nazarı itibare alınız ve 
salâhiyet verildiği takdirde, yine bunun beş misline 
iblâğı hakkında hiç bir suretle gadretmemiş olursu
nuz (Doğru sesleri). Rüsumu nisbiyeye zam, tabii 
gadrolur. Bunu da arz edeceğim. Şükrü Bey ifadelerin
de buyurdular ki tüccarlar bununla münasebette bu
lunacak ve bu resmi vereceklerdir. Binaenaleyh onlar 
vasi surette ticaret ederler. Bu resmi mütezayidi beş 
misline iblağ edersek pek musip diyorlar, bu doğru 
değildir. 

NEBİL EFENDİ (Karahîsarısahİp) — Rica ederim 
iyi düşününüz. Bu resmin beş misline iblâğım siz 
teklif ediyorsunuz, encümen namına. Bİz teklif et
miyoruz. 

REİS — Rica ederim muhavere olmasın. 

FUAT BEY (Çorum) — Hayır efendim, rica ede
rim. Encümen resmi nisbİyi beş misil değil, İki misil 
teklif etmiştir. Bu hususta Kavanini Maliye Encüme
ninin fikrine encümen iştirak etmiştir. Maliye Vekili 
Beyefendi buyurdular ki; yalnız resmî nisbiyi veren 
tüccarlar değillerdir. Meselâ bir köylü, zengin birisin
den gelir, para alır. Deyin senedi yaptığı zaman rüsu
mu, medyuna aittir. Köylü elli lira, yüz lira alır. 
Bunun rüsumunu beş misline iblâğ edersek bundan 
köylü mutazarrır olur. Bu böyledir. Onun İçin efen
diler, resmi nisbİ mütezayit bir resimdir, o daima çı
kar. Miktarı muayyen meblâğa nazaran resim, nis
pet dairesinde tezayüt eder. Bu, müterakki olduğu 
için, iki mislinden ziyade terakki ettirmek doğru de
ğildir. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bende
niz maruzatımı gayet kısa yapacağım. Görüyorum 
ki her hangi bir vergi kanunu gelirse burada ıraka-

408 — 



t : 74 28 . 9 . 1336 C : 2 

<bili içtinap bir surette tearuzu efkâr oluyor ve bunu 
pek tabii buluyorum. Çünkü vergi koymak, vergileri 
tarh ve tenkis etmek; bu, başlı başına bir siyasettir. 
Eğer bu siyaseti maliye hakkında Maliye Vekili 
Beyefendi bize vazıh ve musarrah beyanatta bulunsa 
idi, biz de onu beğenip beğenmediğimize nazaran, 
daha kolay anlaşacaktık. Şimdi ortaya "bir rüsumu 
maktua ve bîr de rüsumu nisbiye meselesi çıktı ve 
bu rüsum bir kaç misline iblâğ edildi. Filhakika biz 
bunu vereceğiz, fakat bu kanunda dahi İyi bir tasnif 
yok. Meselâ rüsumu nisbiyede, kooperatiflerde. Ziraat 
bankalarında, Emniyet sandıklarında, zavallı fukara
nın allş verişlerine taallûk eden hususatı * bittabi istis
na edeceğiz - ona mukabil, bir talim büyük alış ve
rişlerde, doğrudan doğruya halkı alâkadar etmeyen 
hususat ve kârlı işler İçin, üç misli, beş misli, isterse 
on misli konulsun; bunu da Meclis alkışlarla kabul 
edecektir. 

Rüsumu maktuada, keza halkı her gün alâkadar 
eden, mahalle ilmühaberleri, bütün bütün başka bir 
şeydir. Maaş pulları, yahut diğer hususat da başka 
nazarla görülüyor. Yalnız Maliye Vekili Beyefendi 
esasatın fena yapıldığını itiraf ederek, senei atiyeye 
bırakarak... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Seneİ atiye
ye bırakmadım. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Peki 
ben sözlerimi o kanunun gelmesine tehir ediyorum. 
Ancak bu münasebetle mühim bir İtirazı tekrar 
etmek istiyorum. Bu da Muvazenei maliye encüme
nine aittir. Geçende bilmünasebe İktisat encümeni 
'için de arz etmiştim. Rica ederim encümenler, Hükü
met ve Devleti düşünmekle beraber, halkı da her 
şeyden ziyade düşünmek taraftarı olmalıdır. Hiç bir 
vakit kıraldan ziyade kıraliyet taraftarı olmak doğru 
olamaz. Halbuki pek tuhaf zamlara şahit oluyoruz. 
Meselâ filân resme Hükümet 80 kuruş teklif ediyor, 
encümen 100 kuruş yapıyor. Bu kanunlarda dahi Hü
kümet münakehatı istisna ediyor. Elbette ben de 
bilirim; düğün yapan, bir çok masraf yapan bir zat 
resim olarak 25 kuruş pul parası verebilir. Fakat biz 
nikâhları teshil ettiğimizi halka göstermeliyiz. Rica 
ederim, Hükümet bu bapta hüsnüniyet gösterdiği 
halde encümen onu da niçin dahil ediyor? Biz Dev
letin paraya ihtiyacı olduğunu idrak edenlerdeniz. 
Bu paranın mühim bir kısmını vergiler teşkil eyler. 
Amma vergi almanın bir siyaseti vardır. Maliye Ve
kili Beyin siyaseti maliyesi nedir? Bunu bize tavzih 
etsinler. Muhtaç olduğumuz parayı en kolay bir 

«tarik ile Devletin kasasına koyalım. Lâkin menabü 
varidatımızı kurutmıyalım. 

REFİK BEY (Konya) — .. Madde hakkında mı 
söylüyorsunuz?.. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — 
Evet, madde hakkında soyuyorum. Fakat sözümü te
hir ettim. Anladım ki azayı muhteremeden bazıları 
bu bahsi ilmi bîr surette halletmek istemiyorlar. 
işte susuyorum, lâkin sözümü geri almıyorum, 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir takrir 
var efendim, 

MALİYE VEKİLİ FERİT »EY — Müzakerenin 
kifayetinden evvel bir iki noktayı tasrih etmek İsterim. 
Bir kere encümenin daima bu tarzda hareket ettiği 
meselesi doğru değildir. Encümen, her halde Maliye 
vekirim kusurlarını tashih ediyor demektir. Emin 
olunur efendiler, bazı zamanlarda onun hukukunu 
onun emarelerini saklamakla bizim bunu istiskal et
meye 'hakkımız yoktur. 

Bütçeyi tevzin ettiğimiz zaman göreceksiniz ki 
fevkalâde fahiş birtakım teşkilat yoktur. Bütçenin he-
yeSİ umumiyesi deruhte ettiğimiz vazifeyi müdafaa 
içindir. Bütçenin azami miktarım orada göreceksi
niz. Binaenaleyh bunu tevzin etmek is?m hariçten 
bir istikraz aktetmeye, başka yerden bir muavenet 
bsKİemeys, maalesef, vaziyetimiz müsait değildir. Bi
naenaleyh, vazifemizi yapacaksak efendiler, ancak 
bütçeyi tevzin etmekle ve onu kendi kesemizden-
kendi milletimizden almakla yapacağız. Binaenaleyh 
encümen -bizim kusurumuzu görmüş ve hakikaten 
İtiraf ederim ki; bizimki nazaridir. Nazari olmak 
üzere nikâhların eski resme tabi olmasını İstedim. 
Fakat onlar umumi surette düşünmüşler. DedÜer ki: 
Bu kadar düğün parası veren bir adam yirmi boş ku
ruş pul parası nasıl vermez? Bendeniz bunu pek doğ-

, ru buldum-

Bir de sulh Mahkemesine verilecek vekâletname
lerden bahis buyurdular. Sulh, mahkemesine verilecek 
devainin tezyidi hakkında bir teklif vardır. Şimdiki 
miktar hakkındaki nispeti muhafaza buyuruyorlar. 
O miktarı beş misline iblâğ ederlerse, bence yine ay
nıdır. Sonra gazete meselesi (10) kuruşa ilân .yapı
yorlar zannedersem bir satırını (Handeler). Bugün 
satırını kaça basıyorsunuz? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarı sahip) — 
Ziraat Bankası İle mukavelemiz vardır. On kuruşa 
-basarız, kaç satır olursa olsun. 
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MALİYE VEKİLİ FERİT HEY — Ne zaman 
böyle btr mukavele yaptınız? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY ('Karahisansahip) — 
Bundan üç dört ay evvel 

MALİYE VEKİLİ FBRtfT BEY — İhtimal Be
yefendi başka bir münasebet dolayısiyle bu mukave
leyi aktetmis'ür. Fakat ilânların gayet çok paralarla 
basıldığını pek iyi bilirim. Çünkü bendenizde gazeteci 
İdim, Bu noktai nazardan (50) İlân versen bir adam • 
kî bunlar ticaret ilântafidır - bir tanesi için azami 
(50) kuruş verir, rica ©derim bu çok mudur? (Ret 
sesleri) Binaenaleyh rica ederim, bu koyduğumuz ra
kamı değiştirmemek üzere, bu hususta Muvazene; 
Maliye Encümeninin teklifinin kabulünü istirham ey
lerim. 

RBİS — Yoklama yapacağım. Tahakkuk edece* 
neticeye göre takrirleri okutacağım. 

Bir şey ırica edeceğim, Heyeti Âliyeden. İsmi oku
nan zat, ismi okunduğu zaman ayağa kalksın veyahut 
işaret versin ki kâtip bey mevcutları anlasın. 

(Yoıklaomya başlandı). 

HAMDİ NAMIK. BEY (İzmit) — Fuat Bey 
mezundur. 

RBÎS — Müsaade buyurursanız ekseriyetimiz 
hâsıl oldu. Takrirleri okutacağım. 

Başka bir zamanda.. (Devam sesleri) Heyeti Ce-
lileniz arzu buyurum müzakereyi ikmal edelim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, bu 
kanunu çıkaralım. (Gürültüler) (Kanun sesleri) (Yok
lamayı ikmal edelim sesleri).. 

REİS — Yoklamaya devamı arzu eden zevat el
lerini kaldırsın. (Ekseriyet yok sesleri) Yoklamaya 
devam, edilecektir.' 

Efendim, mevcut olanları biz tefrik edem. 'Bu
nun İçin mevcut olanlar İsimleri okunduğu zaman 
ayağa kalksın, 

REFİK BEY (Konya) — Yoklama yaptınız, ekse
riyet otsun diye, fakat herkes dağılıyor. 

RHfS — Müsaade buyurunuz. Efendim yoklama 
bitsin, zaten vakit geçmiştir. Müzakereye devam ede
meyiz. 

f'Yoklama diter) 

REİS — Yarın bermutat öğleden sonra saat ikide 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma $aa(i ; 5 Badezzevaı) 

^ • ^ 
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Yoklamada mıevcut «lan mebus»» uranım esamisi berveçhî âtidir 

Hulusi B. (Karalhisansahip), Mehmet Şükrü B. 
(Kaırahisansaıhip), Nebil Ef, (Karahİsansahip), Mem-
duh B. (Karahisanşankıi), 'Mehmet Vehbi B. (Küresi), 
Abdül'gafur Ef. (Karesi), Hasan Basri B. (Karesi), 
Rüştü fi. (Kastamonu), Abdülkadir Kemali B. (Kas
tamonu), Dr. Suat B. (Kastamonu), Dr. Mustafa B. . 
(Kozan), Dr. Fikret B. (Kozan), Refik B. (Konya), ' 
Befcir Ef. (Kırşehir), Müfit Ef. (Kırşehir), Remzi Ef. 
(Kayseri), Hafız Şahin Ef. (Anitep), Hasan Febmi B. 
(Oümüşane), Ruşen B. (Gümüşane), Alî Vasıf B, 
(Genç), Hamdİ Ef. (Genç), Sak B. (Kângın), Tahk 
•Ef. (Kângın), Ziya B. {Kângrrı), Neşet B. (Kângın), 
Tevifik Ef. (Kângın), Behçet B. (Kângın), Besim Ata-
toy B. (Kütahya), Haydar B. (Kütahya), Esat B. 
(Lâzİstan), Derviş Ef. (Mardin), Hasan Hüsnü B. 
(Mersin), Hasip B. (Maraş), Reşit Ağa (Malatya), 
Etem Fehmi B. (Menteşe), Mustafa Hilmi Ef. 
(Niğde), Mehmet Hulusi Ef. (Yozgat), Feyyaz Âlı 
'B. (Yozgat), Rüstem B. (Oltİ), Yasın B. <CHti), 
Ahmet Ferit B. (istanbul), Ahmet Mazhar 

-B. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), 
Tahsin fi. (Aydın), Hamdi Naouk B. (izmît), 
tsmaü B. (Erzurum), Hacı Süleyman Ef. (izmir), Ha
lil İbrahim Ef. (Eskişehir), Zekâi B. (Adana), Tah
sin B. (Elâziz), Hüseyin B. (Elâziz), Rasftı Ef. (An
talya), Ali Vefa B. (Antalya), Hamdullah Suphi B. 
(Antalya), Hacı BayaAi B. (Unfa), Şevki B. (içel), 
Naim Ef. (içel). Edip Ef. (Batum), Dr. Refik B, (Ba-
yazı,t), Atıf B. (Bayazıt), Muhittin Baba B. (Bursa), 
Osman Nuri B. (Bursa), ismail Suphi B. (Burdur), 
Ali UM B. (Burdur), Dr. Fuat B. (Bolu), Nuri B. 
(Bolu), Cevat B. (Bolu), Hamt B. (Biga), Hamdi B. 
(Tokat), Nazım B. (Tdkat), Şükrü B. (Canrk), Hamdi 
B. (GMMJO, Emin B. (Canik), İhsan B. Cebeliberaköt), 
•Faik B. (Cebelibereket), Fuat B. (Çorum), Yusuf B. 
(Denizti), Mustafa Sabri Ef. (Siirt), Kadri Ef. (Siirt), 
Şerif B. (Sinop), Şevket B. (Süıop), Rasim B. (Sivas), 
Mustafa Lûtfİ B. (Siverek), Mehmet Sırrı B. (Sive
rek), Refik Şevket B. (Saruhan), Mustafa Necati B. 
'(Sarartan), İbrahim Süreyya B. (Saruhan). 
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