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BÎRÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : 1,45 Sonra 

BEİS — Birinci ReisveMîi Hasan Fehmi Beyefendi 
KATtPLER : Atıf Bey (Kayseri), Mahmud Said Bey (Muş) 

R M S - ~ Meclis Iküşadedildi. Zaptı sahık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan (Beyefendinin, tahtı Riya

setlerinde ibilinikat Zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. 

Mersin'den (mevrut teşekkür telgrafı kıra
at ve cevap yazılması tensibedildi. 

Adana vilâyetinden işgali edilen yerler hak
kında Heyeti Vekilenin Meclise mıalûknıat ver
mesi lüzumunun Heyeti Veörileye iş'an muvafık 
görüldü. 

Malta'dan İnebolu'ya gelmiş olan Diyarbe-
kar Mebusu Feyzi Beyin, teşekkür telgrafı kı-
ra'aıt olundu. 

Kars Mebusu Fahreddin Beylle rüfekasmın, 
Taşra ancttdtiepleri için 1338 senesi Bütçesine pa
ra ilâvesi hakkındaki takrirleri Maarif Vekâ
letiyle Mu>vazenei Maliye Encümenine havale 
olundu. 

Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, Serum 
tatbikatında askerî baytarların da tavzif edil
melerime dair takriri rtasviben Heyeti Vekileye 
havale olundu. 

İstanbul Mebusu Rıaa Beyin, Müdafaai Mil
liye ambarlarındaki patateslerle tiftikler hakkın
daki sual takririne Maliye Vekâletinin tezke-
rei cevaibiyesi kıraat edildi. 

Bayezid Meibusu Şevket Beyin, Üç maddeyi 
havi' sual takriri Dahiliye Vekâletine, 

Muş Mebusu Ahmed Hamdi Efendinin, lagar 
hayvanat hakkındaki sual takriri Müdafaai Mil
liye Vekâletine, 

İstanbul Mebusu Rıza Beyin, Adana fabrika
ları hakkındaki sual takriri Dahliye ve İktisat 
Vekâletine. 

Havale olundu, 

Adana ve Gazianteb mektepleri hakkındaki 
lâyihai kanuniye bilmüzakere maddeleri aynen 
kabul olunarak heyeti umumiyesi tâyini esami 
ile reye konuldu. 

Canik Mebusu Nafiz Beyin, Maarif Vekâle
tinde bütçeden hariç yapılan sarfiyat hakkında 
tahkikatta bulunmak üzere beş kişilik bir heye
tin intihabı hakkındaki takriri ile, 

Edirne Mebusu Şeref Beyin mezuniyeti hak
kındaki Divanı Riyaset kararı kabul olundu. 

Gümrük müfettişliklerine dair olan Kanun, 
ikinei defa tâyini esami ile reye konularak te
neffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Adnan Beyin tahtı Riyasetinde bilinikat 

Gümrük müfettişlikleri hakkındaki Kanunun 
ikinei defa reye vaz'ında 13 redde karşı 91 reyle 
kabul olunduğu tebliğ edildi 

Suriye Hükümeti ile Gümrük Mukavelesi ak
detmek üzere Adana'ya izam edilecek heyetin ri
yasetine tâyin edilmiş olan Adana Mebusu Zekâi 
Beyin işbu vazifede bulundukça mezun addolun
masına dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi kı
raat ve kabul olundu. 

Sıhhiye Vekâletinden istifa eden Dr. Refik Be
yin yerine gösterilen namzetlerden birisinin inti
habına dair Riyaseti Celile tezkeresi kıraat olu
narak rey istihsal olundu. 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Şûrayı Devlet 
muhakematına mütaallik vazaifin sureti ifası 
hakkındaki, 4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna 
müzeyyel teklifine dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası Ruznameye alınarak maddei müzey-
yeleye serlevha ilâvesiyle birinci müzakeresi 
kâfi görüldü. 

Bilâhara Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, teş
kilâtı mahakime dair sual takririne Adliye 
Vekili Bey tarafından şifahi cevap ita olundu. 

İkinci defa tâyini esami suretiyle reye vaz'-
edilen Adana ve Gazianteb mektepleri hakkm-
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t : 133 24.İS.İ3a? 
daki, îâyihai kanuniyenin 2 müstenkif ve 2 
redde karşı 165 reyle kabul olunduğu ve Sıh
hiye Vekâleti intihabında hiçbir zatın ekse
riyeti mutlakayı ihraz edemediği ve yeniden 
intihap yapılacağı tarafı Riyasetten bittebliğ 
Cumartesi günü içtima edilmek üzere celseye 
nihayet verildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi Atıf Haydar 

REİS —• Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa vai' mı? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Zabıtta Suriye 
Hükümeti denilmiş. Halbuki Heyeti Vekile-
nin teklifinde Fransızlar deniyor. O suretle 
tashih edilmelidir. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? 
HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) -

Meclisi Âli bir tahkik heyeti teşkiline karar 
vermişti. Bunun bugün teşkilini Meclisi Âli
den rica ederim. 

REÎS —- Zaptı sabık Salih Efendinin tek
lifi veçhile kabul edildi. 

4. — TEKLİFLER 

1. —- Kütahya Mebusu CemÜ Beyin, Eslikti 
•memnuası müsadere edilenlerden cezayi nakdî de 
alınmasına dair kanun teklifi (2/409) 

REÎS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin Es-
lihai memnuası müsadere olunnalardan cezayi 
nakdî ahzine dair teklifi kanunisini Lâyiha En
cümenine gönderiyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Gemü Beyin, Kış mev
siminde devairi resmiyeden öğle tatillerinin il
gasına dair kanun teklifi (2/410) 

REÎS —• Kütahya Mebusu Cemil Beyin, kış 
mevsiminde devairde öğle tatillerinin ilgasına 
dair teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine gön
deriyoruz. 

.5. — Gaziantep Mebusu Abdûrrahman Lâmi 
Efendinin, Gazianteb Evkaf İdaresinin - Teşki
lâtı Esasiye Kanununun mevkii tatbıka vaz'ına 
kadar - Meclis Evkaf Encümenince idare edil
mesine dair kanun teklifi (Z/408) 

REÎS — Gaziantep Mebusu Abdûrrahman 
Lâmi Efendinin, Gazianteb sancağı evkaf mua
melâtına dair teklifi kanunisini Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. 

C : İ 
7. — MUHTELİF BVEAK 

1. — Menteşe livası Meclisi Umumisinden 
mevrut tazimat telgrafı 

REÎS — Menteşe livası Meclisi Umumisin
den mevrut bir telgraf vardır. Okunmasını 
arzu ediyor musunuz? (Cevap yazılsın sesleri) 

Pekâlâ cevap yazılır efendim. 

5. TJCSZKEIVBTIETV 

1. — Koçgiri Heyeti Tahkikıy esinden mevrut 
telgraf 

REÎS — Koçgiri Heyeti Tahkikıyesindcn 
gelmiş bir telgraf vardır : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
20 . XI I . 1337 tarih ve 76 numaralıdır. 
1. — Heyetimiz âzasından Abdülkadir Ke

mali Bey, Koçgiri tahkikatının hitam bulmuş 
olduğundan Samsun tahkikatını dahi şahsan 
kabul etmediğinden bahsile 20 . XI I . 1337 sa
bahı Sivas'tan Kayseri'ye hareket etmiştir. 

2. —• Heyetiniz Koçgiri tahkikatının inta-
ciyle meşgul olduğu mâruzdur. . 

20 . X H . 1337 
Koçgiri Tahkik ve Dersim 

Tetkik Heyeti namına 
Bolu Mebusu 
Yusuf Îzzet 

6. TAKRİRLER 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, An
kara şehri dahilinde posta ihdasına dair takriri, 

REÎS — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Ankara şehri dâhilinde şehir postası tesisine 
dair bir takriri var, müsaade buyurunuz Dâ
hiliye Vekâletinin mütalâasını aldıktan sonra 
Meclisi âlinize arz edelim. (Muvafık sesleri). 

2. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Ter
can - Erzincan - Sivas tarikinin tamiri için 1338 
senesi Nafia bütçesine para konulmasma dair 
takriri. 

REÎS — Tercan - Erzincan - Sivas tarikinin 
tamiri için 1338 sçnesi Nafıa bütçesine miktan 
kâfi tahsisat ilâvesini Erzincan Mebusu Hüse
yin Bey teklif ediyor. Tensip buyurursa
nız Nafıa Vekâletine havale edelim, çünkü 1338 

_2ia_ 



t : 133 24. 
bütçesi henüz Meclisi âlinize gelmemiştir. (Mu
vafık sesleri) 

3. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

/. — Sıhhiye Vekâleti için intihap 

REİS — Sıhhiye Vekâleti intihabım ikinci 
defa olmak üzere icra edeceğiz. Rey pusuları
nı ihzar ediniz. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Reis Bey teklifimi Mecli'se arz ediniz. 

2. —AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Maarif Vekâletinde bütçe harici yapı
lan sarfiyatı tahkik etmek üzere şubelerce bir 
heyet intihabı 

REİS — İntihap bittikten. sonra onu da arz 
ederiz. Zaten Meclisi âli karar vermiştir. 

Efendim tensip buyurursanız Maarif Vekâ
letinde bütçe haricindeki sarfiyatı tetkik ye 
tahkik için beş zattan mürekkep olmak üzere 
teşkiline karar verilmiş olan heyetin intihabını 
da icira edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim vakaa beş zatten mürekkep bir heyetin 
intihabı kabul edildi. Faka t ; şekli intihap 
tâyin edilmedi. Heyeti Umunıiyede mi olsun, yok
sa encümenlerde mi olsun? Bu ciheti takarrür 
etmedi. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrtü) — Efen
dim Tahkik Heyeti şubelerden yapılsın, beş 
şubeden birer zat intihabedilsin, mesele bitsin 
gitsin. 

1.1337 O : 1 
REİS — Efendim arkadaşlardan Süleyman 

Sırrı ve Mustafa Kemal Beyler Maarif Vekâle
tinde bütçe harici sarfiyatı tetkik için icra kılı
nacak intihabatm şubelerce icrasını teklif ediyor
lar. Bunu reyinize arz ediyorum. Bu intihabın .„ 
şubelere havalesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Hor şube birer zat inti-
habedeeektir. 

SÜLEYMAN SIRRI' B. (Yozgad) — Öküz 
Komisyonunu da intihalletsinler. 

REİS •— Sıhhiye Vekili intihabına başlıyo
ruz. 

(Reyler toplanmaya başlandı.) 
Rey vermiyen zevat varsa lütfen reyini ver

sin... İstihsali âra hitam bulmuştur. Hamid Bey 
Biga, Hacı Feyzi Bey El aziz, Fahreddin Bey 
Kars, tasnifi araya memur edildiler. 

2. — Gürnüsanc Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
Birinci lieisvekilliğindcn istifası 

REİS — Efendim! teneffüs yapacağız. Fakat 
bir kâğıt var okunsun da ondan sonra on beş dc-
kika teneffüs edelim: 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kesreti meşguliyetten vücutça hisseylcdiğim 

yorgunluğu mehmaemken tahfif ve muhtacoldu-
ğum tedaviyi teinin edebilmek için Birinci Reis-
vekâletinden af Duyurulmak!ığımı Meclisi Âli
den istirham eylerim. 

24 Kânunuevvel 1337 
Gümüşane Mebusu 

Hasan Fehmi 

(Badehu Celse tatil edildi,) 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Saat 2,30 sonra 

EEtS — İkinci Reisvekili Faik Bey 

KÂTİP : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS — Efendim celse küşadolundu. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey, Hasan 
Beyin istifanamesi vardı Heyeti Celile kabul edi
yor mu? Etmiyor mu? Evvel beevvel bunu reye 
koyunuz. 

REİS — Efendim Sıhhiye Vekâleti için ya
pılan intihabata 188 kişi iştirak etmiş. Netice
de Rıza Nur Bey 91, Ali Haydar Bey 79 rey al
mıştır. 7 rey de operatör Emin Beye verilmiş
tir. Rey alan başka arkadaşımız da vardır. Hal
buki msap 95 olmak lâzımgelir. Binaenaleyh 
ekseriyet hâsıl olmanı ıştır. Yeniden intihap ya
pacağız. Bu seferki intihabı reyi izafi olarak 
yapacağız. Ona göre lütfen reyinizi veriniz. 
(Reyler toplanmaya başlandı.) 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim reylerin 
dağılmamasını teıninen en çok rey alan Rıza Nur 
Beyle Ali Haydar Beye reyler verilsin. 

RElS — İstimali rey etmiyen zevat reyleri
ni istimal etsinler. Efendim istihsâli âra hitam 
bulmuştur. 

(Rifat Efendi Konya, Hamid Bey Biga, Hil
mi Bey Ankara. Aranın tasnifine memur edildi
ler.) 

8. — MAZBATALAR 
1. — Anadolu'da bir telsiz istasyona tesisi 

için Posta Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine zanıa-
im icrası hakkında kamın lâyihası ve Muvazcnei 
Maliye Encümeni* mazbatası 

REİS — Efendim! Telsiz telgraf hakkında 
Aydın Mebusu Ksad Beyle rüfekasmm bir takri
ri var: 

Riyaseti Celileye 
Lüzum ve vtıcubu derkâr olan ve Meclise tev

di edilmiş bulunan telsiz telgraf mubayaasına da

ir lâyihai kanuniyenin müstacelen müzakeresini 
teklif eyleriz. 

Aydın Mebusu 
Esad 
Kars 

Fahreddiîı 
Bursa 
Emin 

24 Kânunuevvel 1337 
Kars 

Ali Rıza 
Amasya 

Ömer Lûtf i 
Bolü 

Şükrü 

REİS — Efendim bu lâyihai kanuniye ruzna-
memizdedir. Takrir mucibince şimdi müzakeresi
ni kabul ediyor musunuz? Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Efendim. 

Ankara: 18 . XI . 1336 

. T. B. M. Meclisi Riyaseti Ceiilesine 
Ankara'da kuvvetli bir telsiz telgraf merkezi 

tesisi için elli bin lira tahsisat itası hakkında 
Heyeti Vekilenin 17 . XI . 1336 tarihindeki iç-
timaında kabul edilen lâyihai kanuniye sureti 
musaddakası ile esbabı mucibe lâyihası rapten 
takdim kılınmıştır. Ifayi muktezası ve neticenin 
işar Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

M. Kemal 

Esbabı Mucibe lâyihası 
Matbuat ve istihbarat hidematının muhabe

re ve muvasala vesaitine göre temin ve istik-
mal olunabileceği derkârdır. Elyevm hiçbir ta
rafla muntazam posta ve. telgraf muhaberesi 
mümkün olamadığından dâhil ve hariçten seri 
bir surette haber almak ve tebligatta bulun
mak mümkün olamıyor. Alelhıısus aleyhimize 
birçok taraflardan neşrolunan işaatı bedhahane-
yi vaktiyle tekzip ve tashih etmek kabil ola
madığı gibi neşir ve tebliği muktazi bâzı me-
vad da bizzarure terk ve ihmal olunuyor. Bi-
naenalevh. tebliğ ve istihbar umurunun temini 
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intizam ve mükemmeliyeti için Ankara'dan Ber
lin, Paris ve Moskova telsiz telgraf merkezle
rine haber isal ve ahzedebilecek gayet kuvvet
li bir telsiz telgraf merkezi tesisi takarrür et
miş, bunun da ancak 50 bin lira ile iştira ve te
sisi kabul olabileceği anlaşılmış olduğundan 
bu paranın Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti
nin senei haliye bütçesine ilâve ve şimdiden 

, sarfına mezuniyet itasını mutazammm bir lâ-
yihai kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Lâyihai kanuniye 
MADDE 1. — Ankara'dan Berlin, Paris ve 

Moskova telsiz telgraf merakezine haber isal 
edebilecek gayet kuvvetli bir telsiz telgraf 
merkezi tesisi için Matbuat ve istihbarat Mü
düriyetinin senei haliye bütçesine 50 bin lira 
ilâve ve meblâğı mezburun şimdiden sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye Vekili memurdur. 
Büyük Millet Meclisi Şer'iye Vekili 

Reisi Mustafa Fehmi 
M. Kemal 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili N. 
Fevzi Ahmed Muhtar 

Dahiliye Vekili N. Hariciye Vekâleti V. 
Dr. Adnan Ahmed Muhtar 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Ferid Rıza Nur 

Nâfıa Vekili N. İktisad Vekili 
Mahmud Celâl Mahmud Ceslâl 

Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiyei Umumiye, 
Dr. Adnan Reisvekili 

Fevzi 
Muvâzenei Maliye Encümeni mazbatası 

Ankara'da kuvvetli bir telsiz telgraf merkezi 
tesisi için sarfı muktazı 50 bin liranın Matbuat 
ve istihbarat bütçesine ilâve suretiyle sarfı lü
zumuna dair Heyeti Vekileçe tanzim olunan lâ-
yihai kanuniye münderecatı ehemmiyeti maşla-' 
hata binaen kabul edilmiş olmakla keyfiyetin 
berayi müzakere Heyeti Umumiyeye arzı tensib-
olunmuştur. 

26 Teşrinievvel 1336 
Muvâzenei Maliye 

Encümeni R. Mazbata Muharrri 
Çorum Çorum 
Ferid Fuad 

12.1337 0 : 2 
f Kâtip Âza 

Mardin Maraş 
I Necib Tahsin Durdu 
1 Âza 

Erzurum 
1 Asım 

Âza 
Muş 

Ahmed Hamdi 

27 . 11 . 1337 
T. B: M. Meclisi Riyaseti Celiiesine 

Anadolu'da bir telsiz telgraf istasyonu te-
sM için 120 bin lira sarfı hakkında tanzim kı
lınıp icra Vekilleri Heyetinin 27 . 11 . 1337 
tarihindeki içtimamda kabul olunan lâyihai 
kanuniye ve esbabı mucibe lâyihası rapten tak
dim kılındı. 

Muktazasının ifasiyle neticesinin işarına 
müsaade Duyurulmasını istirham ederim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Hükümetimizin muhabere noktai nazarından 

bugün âdeta bir abluka altında bülundulu ve. 
Anadolu'nun Avrupa ile turku muhaberesinin 
müddeti medideden beri siyaseten münkati iken 
ahiren açılan ve fakat yine ingiliz kontrolünün 
tahtı tehdidi ve tazyikinde bulunan istanbul 
tariki, ikincisi : italyanların muhaberatta daima 
müşkülât ve teehhürat ika ettikleri ve son zaman
larda azîm ücrete tâbi tuttukları - ve mamafih 
Şira'ya uğnyan kısmının mülkiyeti ingilizlere 
aidolmak hasebiyle yine ingiliz ve Yunanlıların 
murakabesine mânız demek olan Rodos - Şira -
İtalya tariki. Üçüncüsü: Türk ve Rus hükümet
lerinin kendilerine ait muhaberatla mahmul bu
lunan ve uzun olmasından naşi seri muhabera
ta salih bulunmıyan Batum - Moskova tariki
dir. Binaenaleyh; Devletin en mühim ve haya
ti bir işinin her an için sektedar olması muh
temel ve muallel şu üç tarika inhisarı nazarı 
dikkate alınarak her türlü ihtimalât karşısında 
Hükümetin Avrupa merakizi nıedeniyeshi'e bü
tün âmâl ve efkârı bilcümle müşkülâtı kıra
rak, her istediği vakit süratle iblâğ edebilmesi 
için erbabı ihtisasın tahmini veçhile yüz yir
mi bin lira sarfiyle Anadolu'nun müsait bir ye
rinde lâakal üç dört bin kilometrelik bir saha 
dâhilinde muhabereye salih büyük ve sabit bir 
telsiz telgraf istasyonu tesisi elzem görülmüş 
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ve bu bapta kaleme alınan lâyihai kanuniye 
feffen takdim kılınmıştır. 

Maddei kanuniye lâyihası 

MADDE 1. — Anadolu'da büyük ve sabit 
bir telsiz telgraf istasyonu mubayaa ve tesisi 
için Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi 
bütçesine yüz yirmi bin lira zammolunmuştur. 

MADDE 2. 
den muteberdir. 

İşbu kanun tarihi tasdikın-

MADDE 3. — işbu kanun icrasına Dahili
ye ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

27 Teşrinisani 1337 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili Şer'iye Vekili 
Fevzi Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili AdKye Vekili 
Memuriyette Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hajieiye Vekili 
Ali Fethi Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekili İktisat* Vekili 
Hüseyin Rauf Mahmud Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili 

Dr. Refik 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Telsiz telgraf istasyonu tesisi hakkında İc

ra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 18 .XI . 1336 
ve 27. X I . 1337 tarihli tezkerelerle gönderilmiş 
afeur iki kıta lâyihai kanuniye encümenimizde 
müzakere edildi. Telsiz telgraf istasyonunun te
sisi lüzumu muhtacı münakaşa olmamakla yal
nız masarifi tesisiyenin miktarı hususu muhta
cı tetkik görülmüştür. İcra Vekilleri Heyetin
ce birinci lâyihada elli bin ve ikinci lâyihada 
yüz yirmi bin lira masarifi tesisiye talebedil-
mesine mebni bu farkın izahı için encümeni
mize davet edilen Posta ve Telgraf Müdiri 
Umumisi Sabri Bey tesis edilecek telsiz telgraf 
istasyonunun dört bin kırk kilometroluk mesa
fe ile icrayi muhabereye muktedir, en kuvvetli 
makinelerden intihabedileceğini ve İngiliz ve 
İtalyan fabrikaları bu tesisatı iki yüz bin lira
dan noksana vermedikleri ve hattâ bâzı fabri-
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kalar tarafından bu tesisatı yapmak için vuku-
bulan müracaatlerde iki yüz elli bin lira talebe-
dildiğini ve ancak mark fiyatının düşkünlüğü 
ve Alman fabrikalarının ihracatı tezyit için fi
yatları tenzil eylemiş olmaları hasabiyle Alman
ya'da noksan fiyatla tedariki mümkün olaca
ğım ve Almanya'dan ihraç ve celbettirilmesi ça
resi bulunduğunu ve yüz bin liraya yaptırılma
sı ümidolunduğuım ve ihtiyat olarak yirmi bin 
lira konulduğunu beyan eylemiş ve izahatı va
kıa encümenimizce kanaatbahş görülmüştür. 
Ancak ihtiyat olarak yirmi bin liranın konul
masına lüzum olmayıp ileride şayet masarifi in-
şaiyeco para iktiza ederse tahsisatı cedide itası 
mümkün olduğundan tahsisatın yüz bin lira ol
mak üzere kabul ve tadili ve işbu tahsisatın 1337 
senei maliyesi zarfında kamilen sarfı mümkün 
olamıyacağı derpiş edilerek senei mezkûre zar
fında sarf edilemiyen miktarı devren üç yüz 
otuz sekiz senesinde sarf edileceğine dair bir 
madde ilâvesi tensibedilmekle Heyeti Celiîeye 
takdim kılındı. 

8 Kânunuvvel 1337 
Reis 

Saruhan 
Reşad 

Kâtip 
İçel 

Mehmed Sami 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Mazb 

Dr 
Âza 

Gazianteb 
Ali Cenani 

Âza 
. : 

ata Muharriri 
Menteşe 
. Tevfik Rüşdü 

Âza 
Bolu 
Şükrü 
Âza 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Mevaddı kanuniye 
MADDE 1. Anadolü'dıa büyük ve saibit bir 

telsiz telgraf istasyonu mubayaa, ve tesisi için 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi büt
çesinin 136 (A) faslına yüz bin lira zammolun
muştur. 

MADDE 2. — İşbu taihsisatm 1337 senei ma
liyesi zarfında sarf olunmıyan kısmı devren bin 
üç yüz otuz sekiz senei maliyesi zarfında dâhi 
sarf edilebilecektir. 

MADDE 3. 
muteberdir-. 

îşbu 'kanım tarihi tasdikinden 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye vekilleri meonurdur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, bu gibi 
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teraikkiyata ait olan mesail iaraı olunmamak ol
maz. Her haMe arzu olunur bir şeydir ve lâ
kin benim bir şüphem var; Ankara ile Konya 
'arasında telli telgraf tesis edeıniyen bir millet 
nasıl, oluyıor da buradan Paris'e kadar telsiz 
telgraf yapıyor? Arz etmiş olduğum mesele 
belki 3 - 5 bin lira ile olacak bir meseledir. 
Buna gelince efendim, bütçemizin hali malûm 
burudan daha imühinı meseleler var. Binaena
leyh paramızı o muhlini meselelere sarf etmek 
daha evlâ 'ehem değil mi? Evet; ehem ve ev
lâdır. Şu halde; bulgun telsiz telgrafa yüz yir-
ımi.îbin lira sarf edecek zamanda vdeğiliz. Efen
diler! Buradan Trabzon'a, buradan Batımı'a 
telsiz telgrafımız var. Halbuki maatteessüf mu
habere mümkün değildir. Bugün rüzgâr mü
saade etmedi, yarın hava bunranlıdır. ö'bür-
gün de bulutta bilmem ne vardır. Onun için bu; 
siyasi, mühim mesele için yapılıyorsa bu siyasi, 
mühim meseleye bu hizmet etmiyecektir ve et
miyor efendiler... Bununla beraber size bir şey 
daha söyMyeeeğim : Geçenle «de Londra'ya gi
den Heyetimizin buraya telsiz telgrafla' vermiş 
olduğu sözler ve ifadat burada, rica ederini, 
Heyetti Vekile tarafından doğru dkunabildi m i l ' 
Ve ne dedikleri lâyıkı ile anfeşılabildi ani? Ne
den -böyle oluyor dediğimizde efendim iyi çık
mamış iyi anlamamış da ondan... demediler mi 
efendiler?.. Sonra efendiler, olur ki bir meselede 
beş bin kelime birden verilecek olur bu beş bin ke
limeyi telsiz telgraf on beş günde verir. Onun için 
kapının ağzındaki kazaları yekdiğerine raptet
meden Paris 'e bir telsiz teiigraf faidesizdir. 
föâşki olsa... Fakat mi le t bundan istifade ede-
miyecektir. Rica ederim, Hükümet İni gibi 
şeyleri teklif etmesin. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arka
daşlar, meıvzuuba.hsolan meselede mevzuu mu
aheze bir şey varsa o da bu işin bugüne ka : 

dar gecikmiş olmasıdır. Çünkü mukadderatı
mızın Mç şüphe yofk memleketin çocuklarının 
fedarfoMığma bağlı olmasiyle beraber, cihan 
mukadderatiyle lalâlkadar olduğumuzu içimizde 
inkâr edecek kimse yoktur. Her gün dünyanın 
her noktasında ne olduğunu haber almak ve 
ondan daha fazla, burada nasıl ve ne emelle 
çalışıp uğraştığımıizdan dünyayı her 'an 'haber
dar edeibilmekldğimiz için pek az bir tahsisat 
ile mâlik olabilmek imkânı olan bir âletten mah-
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rıım kalmaklığıınız cidden şayanı teessüftür. 
Devletler müttefikleri ile çalışınken her dakika 
ne yaptıklarını bilmek istiyorlar. Bizim müt-
tef Merimiz yakın ve uzak birçok yerlerde bu
lunuyorlar. Ne âlemde olduklarını, her gün 
ne gibi vaikayii siyasiyenin bizi alâkadar eden 
noktalarında bize haJber vermelk imkânını bu
lamıyorlar. Telsiz telgrafın gerek ir'şat ve pro
paganda bahsinde, gerek siyasiyatı umumiye 
'hususunda, lüzum ve faidesinden daha uzun ve 
daha çok huzurunuzda bahsetmeğe hi'cabederim. 
Ancak .düşünülecek bir niokta vardır ki o da 
nasıl bir âlet olmalı ki Vehbi Efendi Hazret
lerinin buyurdukları mahzurlara mâruz tbulun-
mıyaİDm ? Hakikaten memleketimizin. Ibu gibi 
ince -âlâtı kullanmaktaki tecrübesizliği nazarı 
itibara aîlarak bu en sade, en kavi şüphesis ki 
bütçemizi de nazarı itibara alarak en ucuzunu, 
daha doğrusu para nblktasmdan bize daha fai-
deli olan bir diyardan getirmek zaruretini dü
şünmekteyiz. Şayanı teşekkürdür ki bugün 
bu ıımüTu telgrafiyenin başında cidden bu sı
fatla çalışmış, uğraşmış ve usulü dairesinde öğ
renmiş nıutehassız /bir ızat vardır. Bizi istedi
ğimiz veçhile tenvir etti ve encümeniniz buna 
tamıamiyle kaani oldu. 

Şimdi vâridolan itirazattan telli telgrafa ;ge-
linee onun bu mesele ile taallûku yoktur. O hu
susa dair memuru aidi burada huzurunuzda 
cevap vermelidir, her halde arkadaşlar çok ri
ca ederim, iki •seneden beri bu aletten mah
rum kaldığımız sebebiyle pek çok zararlarını.. 
çektik. Avrupa'ya giden arkadaşlarımız, yani 
konferansa giden arkadaşlarımız bizim noktai 
nazarı miza arzı ihtiyaç eyledikçe malûmat al
malarına imkân olmadı. Hattâ size bir vaka 
hatırlatayım. Moskova'da bulunduğumuz sıra
da hepimizi helecan içerisinde bırakan Garp 
ordusu harekâtta devanı ederken nerede bu
lunduğumuzu, ne vaziyette olduğumuzu öğren
menin imkânı olmuyor ve sözlerimizi idare ede
miyorduk. Hiç şüphesiz 'arkadaşların benden 
ziyade lüzum ve ehemmiyetine kaani olduğu 
bu mesele için bu kadarla iktifa edilmesini ri
ca ederim. 

TUN ALİ HİLMİ B. (Bolu) — Lâyiha oku
nurken zannediyorum ki, bu mesele teilâmüna-
kaşa kabul edilecek. Hiç hatırıma gelmiyordu 
ki, bu telsizin aleyhinde bir söz sâdır olsun, 
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(Söylenmemiştir saelaları) Efendim, aleyhinde 
söylenmiştir, tspat ederim hoca efendi haz
retlerinin sözlerini tahattur buyurursunuz. Bu 
teşebbüsün aleyhinde söylendi. Telsiz telgra
fın değil, bu teşebbüsün aleyhinde söylendi. 
Bu mesele bittabi doğrudan doğruya memleke
tin selâmetine taallûk eden bir meseledir. Hoca 
Efendi Hazretleri «şurada Konya'ya birkaç ki
lometrelik tellisini yapamıyan bir millet, telsi
zini mi yapabilir"?» Buyurdular. Halbuki tele 
lüzum olmadığı için telsizini daha kolay yapar. 
Eğer biz bu telsiz telgrafı yapmazsak acaba ne 
gibi zararla i- göreceğiz? Tevfik Rüşdü Bey ar
kadaşımız bu ciheti oldukça izah ettiler. Ben
deniz iki misal getireceğim; Fransız İtilâf na
mesi dolayısiyle ve onun müzakeresi dolayısiy-
le arkadaşlarımızdan ve Hariciye Vekâletinden 
bâzı memurların mütaaddit kere Mersin'e ka
dar, filân yere kadar gitmek mecburiyeti hâ
sıl oldu. Zira telsiz telgraf yoktu. Ve kuvvet
li bir telsiz telgraf olmadığı için muhabere edi
lemiyordu. Ondan dolayı onlara kucak dolusu 
harcırah verildi, tazminat verildi, tahsisat ve-
rildi ve nihayet birçok beyhude masraftan son
ra itilâf nameyi akdetmek nasibolabilir. 

İkincisi; gayetle mühim olan Moskova Muahe-
denamesini tahattur edersiniz, ne kadar uzamış
tır ve muhaberesizlik dolayısiyle arkadaşlarımız
dan biri Moskova'dan kalkarak buraya gelmeye 
mecbur olmuştur. Efendiler, zannederim biz bu 
yüz bin lirayı oraya sarf etmemiş olsa idik, telsiz 
telgrafa sarf etmiş olsaydık yani bir sene evvel 
telgraf yapmış olsaydık bu lüzumsuz parayı ka
tiyen zayi etmiyecektik. Hoca Efendi Hazretleri 
buyuruyorlar ki, Trabzon'da falan ve falan yerde 
var. 

VEHBİ E l (Konya) — Evet; Trabzon'da 
var. 

TUNALT HİLMİ B. (Bolu) —.Ne var Hocam? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Telsiz telgraf, var. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun! Her şeyin küçüğü var, büyüğü var. İyi
si var, fenası var. Efendiler! Biz bu yüz bin lira 
ile, on bin liraya alman makinanm basma bir baş-
makiııa koyacağız ve o sayede cihanın haberlerini 
anı vahitte belki almaya muktedir olacağız. Ve bu 
sayede birçok mesaili siyasiyemiz, mesaili iktisa-
diyemiz hallolunacaktır. Ben arkadaşlar bunun 
bilâmünakaşa kabulünü teklif ediyorum. Çünkü 
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t söz söyliyerek vakit kaybetmek, yüz bin lirayı, yüz 
I on bin liraya iblâğ etmektir. 

POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMÎ
Sİ SABRI B. — Efendim! Hoca Vehbi Efendi 

I Hazretleri cidden mühim bir meseleden bahis 
I buyurdular. Bir kere buyurdular ki, evve-
I lâ telli telgrafı işletmezken telsiz telgrafı 
I nasıl işleteceğiz! Efendiler bilirsiniz ki. te-
I ceddüdün efkâr ve hissiyat üzerinde tesira-
I ti büyüktür. Birçok küçük işler vardır W, muah-
I haran icadedildiğinden dolayı tesirleri büyük-
I tür. Erbabı fen nazarında telsiz telgraf, telli tel-
I graftan daha ziyade sehildir. Asıl müşkül olan 
I telli telgraftır. Çünkü telsiz telgraf daha ziyade 
I kavanini tabiîyeye muvafıktır ve daha sehil ol-
J mak icabeder. Bütün tâbi olduğu kavanin, Hoca 

Vehbi Efendi Hazretlerinin ağzından çıkan sav-
I tın tâbi olduğu kanundur. En tabiî olan söz na-
I sil ağızdan çıkar ve işitilirse telgraf muhaberatın-
I da da tabiî olacak şey bu gibi kavanini tabiiyeye 

muvafık olan bir sözdür. Yalnız telsiz telgraf 
I muahharan icadedildiğinden dolayı hayal ve na-
I zarda azîm görünür. Fark bundan ibarettir. Yok-
I sa fenni noktai nazardan tahlil etmiş olursanız 

küçücük bir telin üzerinde gayet uzak mesafeler-
I de cüz'i bir kuvvetle büyük muhaberat nakletmek 

büyük bir şeydir, büyük mesele budur. Asıl mu-
hayyirilukul olan cihet budur. Yoksa yüksek bir 
kuvvetle havai nesîmiye tesir ederek uzun telgraf 

I yazmak bu bize mahsustur. Dünyada beş bin 
kelimelik telgraf yoktur. Bunlar enderdir. Son-

). ra. tasavvur edelim ki: Bize beş bin kelimelik ver
diler. En âdi bir telsiz telgraf muhakkak saatte 
dört yüz, beş yüz kelime nakleder. Binaenaleyh; 
biz beş bin kelimeyi haddi âzami on saatte nakle
deriz. Sonra efendiler, her vakit bizde bir mah
viyet vardır ki, maatteessüf o mahviyet bize bir
çok şeyler kaybettiriyor. Telsiz telgrafın tari
hinde Türkiye'nin büyük bir mevkii mahsusu 
vardır. Telsiz telgraf (1900) senesinde keşfedil
diği zamanda 1903 - 1904 tarihinde henüz daha 
ilk tatbikatında bizde (Kelemiş) ile (Derne) 
arasında telsiz telgraf yapıldı ve biz bunu altı 
bin liraya aldık. Bu istasyonumuzun tesisiyle 
telsiz telgrafın terakkiyatma da hizmet ettik. 
Fabrikanın sermühendisi dedi ki: Bit iki istas
yonu yapmak için kavaninine tevfikan tesirat* 
elektrikıyeyi isal etmek büyük bir şey değildir. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Sabri Bey, zatı-
J âlinizden bir şey soracağım. Ne için bidayeten in-
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sanlar telli telgraftan başlamışlar da sonra telsiz 
telgrafı icadetmişler? (Ooo, sadaları) 

MÜDÎRÎ UMUMİ SABRÎ B. (Devamla) — 
Buyurduğunuz noktai nazar mâkuldür. Fakat 
efendiler bilirsiniz ki; teceddüdat ve keşfiyat da
ima silsilei mantıkıyeyi takibetmez. Bâzı tesa
düfler hiç beklenilmeden büyük bir vasıtai fen-
niyeyi vücuda getirebilir. Efendi Hazretlerinin 
buyurdukları telli telgrafı işletmekteki aczi gös
termek için efendiler - size mübalâğa gelir - ben 
diyeceğim ki; posta ve telgraf (gürültüler) Av
rupa'dan ziyade (bu taraf işitemiyor sadaları) 
efendiler affınıza mağruren fakat sözümü sui-
telâkki etmeyiniz ve latifeye hamil buyurmayı
nız, ciddî söylüyorum, lünyada en büyük mu
vaffakiyetle telli telgrafı işleten Türkiyedir. 
Efendiler her türlü vasaiti fenniyeye muvafık 
olarak yapılan teçhizatı işletmek kolaydır. Müsaa
de buyurunuz efendiler Avrupa'da; Diyarbekir 
- Kulp arasında bir fincan olmadığı halde ben 
telgraf işletiyorum, derse adama gülerler. Fa
kat işte Diyabekir mebusları beylere, Şark me
busları beylere sorunuz, işletiyoruz. Sonra efen
diler hatları gezerken gördünüz. Tellerin üze
rinde bir (mücerrit) denilen ve nakiliyetini te
min eden bir tabaka vardır. Bizim tellerde bu 
tabaka çoktan bitmiştir. Teller pas içerisinde
dir, işte biz bu telleri işletiyoruz. Efendiler af-
fmızı istirham ederim. Eski bâzı itiyadatm te
siriyle elimi kürsiye vuruyorum. Hoca Efendi 
Hazretleri buyurdular ki; ya bize Londra'dan 
beş bin kelime verirlerse nasıl olur ve biz bunu 
on beş günde nakledemeyiz deliler. Tam üç yüz 
bin Frank ziyan ettik. Fakat mukabilinde iki 
milyon kazandık. Çünkü sizin sayenizde ve 
memleketimizde mühim tecrübeler yaptık, sis
temimizde de tekemmülât husule getirdik. Usu
lümüz Avrupadaki diğer sistemlere faik oluyor
du ve o sayede büyük para kazanıyoruz. Sultan 
Hamid devrinde Trablusgarb ile olan muhabe
ratı telsiz telgrafla icra ettik. Ve İngiliz kablo
larından muhaberemizi kurtardık, menafii mem
leketi temin ettik ve bundan dolayı Türkiye 
telsiz telgraf işletmekteki rüşdünü daha 1905 se
nesinde yani bundan on beş sene evvel ispat 
etmiştir. 
$ Vehbi Efendi Hazretleri bir şey buyurdular, 

dediler ki; Trabzon 'dâ bir istasyonumuz var. 
Evet var. Fakat efendiler on yaşında bir çacu-
ğu Kara Ahmed pehlivanın karşına çıkararak, 
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yere vur derseniz olur mu? Bunun gibi her kuv
vetin bir derecesi vardır. Trabzon'daki istas
yonun kuvveti ancak dört beş yüz kilometreye 
kadar işliyebilir. Fazla gidemez. Biz eğer ona 
icabeden kudreti elektrikiyeyi verebilirsek al
tı yüz kilometreden elbette fazla gider. Her 
istasyonun kuvvei iptidaiyesi derecesinde me-
safei muhaberesi vardır. Hoca Vehbi Efendi 
Hazretleri tesiratı elektrikiyeyi mevzuubahset-
tiler : Efendiler harbden 3 - 4 sene evvel Ro
ma'da bir kongre açıldı. Roma'da telgraf me
murlarının arasında yapılan müsabakada he
yeti mümeyyizeden birisi dedi ki, siz Türk me
muru ikinci çıktınız. Fakat sizi müdafaa ede
cek bir murahhasınız olmadığından birinciliği 
kaybettiniz. Türk muhabere memuru Roma'da 
birinci çıkmak istidadını gösterdi. Efendiler; 
1905 senesinde yapmış olduumuz telsiz telgraf 
henüz tekâmül hassasını çok haiz olmadığı za
manda, her türlü tesirattan çok müteessir oldu
ğu bir devirde idi ki : Ben Derne'de bulunu
yordum. O zaman Derne'de bir Papas katle
dilmiş, bir meselei siyasiye vardı. Mabeyin 
Trablusgarb valisine gayet mühim bir telgraf 
tebliğ ediyordu. Kelemiş'ten bir satır, iki sa
tır aldık. Telbrafta deniyordu ki; bu telgra
fın ekalli üç saat zarfında kumandana iblâğı 
lâzımdır. (Jünkü fevkalâde mühim bir mahi
yeti siyasiyeyi haizdi. O esnada semada bir 
elektrik baranı boşaıııyordu. -İmkânı yok mu
habere etmenin. Telgraf makinalarmı muaye
ne ediyorum. Bardaktan boşanır gibi elektrik 
semadan boşanıyor. Bir kulağı sağır olan bir 
memurum bana dedi ki; «üç gün bana müsaa
de vereceksiniz. Üç gün izin va 'dediniz, ben bu 
muhabereyi alırım.» Ben de; «sana üç gün de
ğil, on üç gün müsaade ederim» dedim. Efen
diler ! Oturdu. O, bir kulağı sağır olan memur 
bütün bu tesiratı elektrikiye içinde yüzde beş 
hata ile tamam dört saatte telgrafı aldı. 

Eğer Londra'dan gelen telgraf iyi alınma
mışsa o istasyondaki memur ehil değilmiş. Aca
ba istasyondaki memurumuzun almaktaki ehli
yetsizliği, işletmekteki ehliyetsizliğimize ade-
mimuvaffakiyetimize delil olabilir mi? (Kâfi 
sadaları) 

Efendiler, acaba bugün telsiz telgraf maki-
nasmı alalım mı, almıyalım mı? Tabiîdir ki, 

f bunların tafsilâtı zaittir, İhtimal ki bugün tel-
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siz telgraf istasyonunu yapacağız. Belki işlete-
miyeceğiz. Farzımuhal olarak, böyle kabul edi
niz. Görüyorsunuz ki, efendiler memleketimiz 
bugün Avrupa ile, bütün dünya ile münasebatı 
telgrafiyeden mücerret bir vaziyet almıştır. Bi
zim bellibaşlı Avrupa ile bir iki tarikimiz var. 
Birisi İstanbul tariki. Maalesef o sevgili va
tan, o sevgili payitaht düşmanın elinde. Bugün 
telli telgrafla muhaberemizde bile İngiliz 'ler 
bütün telgraflarımızı (Band) a alıyor, okuyor. 
Bu kadar tecessüs gösteren düşman bizim mu
haberatı siyasiyemizde acaba onu tahlil ve teş-
riha, tâmika uğraşmaz mu? İkincisi Rados tari
kidir ki; Şira adasındaki kablo ile Avrupa'ya 
merbut bulunuyoruz. Şira, bugün bütün mem
leketin kanını emen en hain düşmanın memle
ketinde bir yerdir. Onun merkezinden geçecek 
hiçbir telgrafımız yerine varabilir mit Hiç düş
mandan onu bekler misiniz? Bugün bizim kanı
mızı içmekle zevkıyabolan düşman en büyük si
yasetimize aidolacak telgrafı geçirmek lütuf ve 
atıfetinde bulunur mu? Tabiî bunu kabul et
mezsiniz. Üçüncü tarikimiz; bugün Batum üzerin
den yapılan hattımızdır. Esasen Trabzon'a telsiz 
telgrafa lüzum yoktur. Çünkü bugün Batum'da 
karadan Moskova ile muhabere cereyan ediyor. 
Yakın zamanda tekâmül edecektir. Fakat size 
söyliyeeeğim, garip gelir, muhaberattaki teeh-
hürattan dolayı çok şikâyetler vâki oldu ve ni
hayet Rus Sefareti Müsteşarı geldi, dedi ki; ha* 
ta sizde değil, bizdedir. Yani o tarik istediği
miz tekâmülde yürümez. Sonra birçok hâdisata 
tâbidir. Geciken bütün telgraflar tabiî Alman
ya'dan, yani uzun mesafelerden dolaşarak ieab-
eden mahallere gidecektir ki, düşününüz bu, ne 
kadar uzun olur. Biz öyle bir hâdise içindeyiz 
ki: Icabettiği zaman maksadımızı emelimizi bir 
anda dünyanın her ucuna isal etmekliğimiz 
ieabeder. Sizi temin ederim, bâzı öyle muamele 
olur ki; bir telgraf, zannederim ki, yüz bin lira
ya satmalmmaz. Burada ben ümidederim ki, 
telsiz telgrafı işletememekle değil, şimdiye ka
dar teklifte geç kaldık diye muaheze edilmeli 
idik. Ben bunu size muahezenizden evvel iti
raf edeyim; bu bapta çok geciktik. Encümen 
mazbatasında buna ait bâzı izahat var. Bunları 
izah etmeye lüzum görmem. Böyle kayıtlarla 
da mukayyedolmamahdır. Bunun için hükümet 
bunu tesis etmek için tekemmülâtı ahireden is
tifade etmelidir. Efendiler Harbi Umumide tel-
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siz telgraf öyle bir harika gösterdi ki, bunu 
size tarif ve teşriha imkân yoktur. Ben size şu
nu arz edeyim ki, efendiler; bugünkü gibi ve
saikin fikdani içinde uğraşırken Alman'ların 
saatte 3 - 4 bin kelime nakleden müthiş telli 
makinaları ile çalışmak mümkünken bile ken
di hudutları ile Türkiye hudutları arasındaki 
muhaberatını telsiz telgrafla yapıyordu. Bu
nun neticesi olarak, İstanbul'da (Osmaniye) 
namiyle benam müthiş, telsiz telgrafın tarihin
de cidden bir eseri nefîs. olan istasyonu yaptır
mak mecburiyetinde bulunmuştu. 

Sonra biliyorsunuz ki: Seri aletler İstanbul 
ile Bağdad ve İstanbul ile Halep arasında iş
lerken Bağdad cihetine yeni getirmişlerdir. 
Efendiler inkılâp hayatını, mücadele hayatını 
yaşıyaıı milletler hiçbir zaman telsiz telgraftan 
müstağni olamaz ve bu husustaki ihmali kendisi 
için gayet ağır zararları mucibolur. Fakat bu
günkü buhranlı zamanlarda belki hükümetimiz 
için yüz yirmi bin lira bir kıymeti, bir ağırlığı 
müstelzimdir fakat bunu feda etmek lâzımdır. 
(Kabul sadaları) 

EMİR Pş. (Sivas) — Zatâlinizin bu irşada-
tmdan dolayı Meclis size bilhassa teşekkür eder. 
Yalnız bir şey var ki... (Kimden vekâlet aldınız? 
sadaları) ben kendi hesabıma teşekkür ediyo
rum. Fakat bu fennî ihtaratmızı ve bu telgra
fın lüzumunu bundan bir sene, altı ay evvel ih
tar etmiş olaydınız daha iyi olurdu. Maateessüf 
yapmadınız. Vehbi Efendi hocamız telsiz telg
rafın lüzumu yoktur demiyorlar, lüzumunu ka
bul ediyorlar, korkuyorlar ki, bunu işletemi-
yeçeğiz veyahut Sabri Beyefendinin diğer bir
takım mevaidi gibi bu da öyle bir şeye tesadüf 
etmesin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Paşa! Sual mi, 
izah mı? 

SABRI BEY — Samimî bir hasbihal. 
EMİR Pş. (Sivas) — Sizin dirayetinizi, ikti

darınızı inkâr etmiyoruz. Fakat bugün Kırşehir'
den gelen posta teehhür etmektedir. Hoca Efen
dimizi tenkid buyurmayınız. Biz telsiz telgrafı 
kabul ediyorum. Geç kaldığından dolayı müteessi
riz. 

POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİ
Sİ SABRÎ B. — Efendim Paşa Hazretlerinin sa
mimî mütalâatına teşekkür ederim. Yalnız mü
saade buyurursanız açılmışken birkaç söz söyliye-
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yim. Ihtimalki vaktiyle Telgraf Müdüriyeti Umu
miyesi bu meseleyi düşünmüş ve teşebbüs etmiş 
olabilir. Mamafih itiraf olunan cürümler kısmen 
affolunmuş cürümlerdir. Ben bu suali tevcih et
mezden evvel itiraf etmiştim. Teveccühlerine te
şekkür ederim. (Müzakere kâfi, sadaları) 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin bir tak
riri var.: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfi görülerek ancak telsiz telgrafın 

yüz bin liraya mubayaa edilememesi halinde ilâ-
vei tahsisat için yeni bir kanuna daha ihtiyaç, 
hâsıl olmaması ve bir senelik benzin ve saire mi-
sillû malzemenin de birlikte, iştira ve celbi zım
nında encümence katedümiş olan yirmi bin lira
nın da ilâvesiyle kanunun yüz yirmi bin lira ol
mak üzere tadilen kabulünü arz ve teklif eylerim. 

24 Kânumevvel 1337 
Amasya . 

Ömer Lûtfi 

REÎS — Efendim, encümen buna dair bir 
şey söyliyecek mı?. 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ REİ
Sİ REŞ AD B. (Saruhan) — Mazbatamızda iza
hat vardır, efendim. Yüz bin lira ile tekmil le
vazımı ile beraber mubayaa olunacağı vardır. Ve 
kabildir. Yüz bin lira kâfidir. 

REÎS — O halde maddelere geçilmesini reye 
koyacağım. Zaten jnaddelere taallûk eden bir şey
dir bu. Maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Posta Müdüriyeti Umumiyesi bütçesine zamaim 
icrası hakkında Kanun 

MADDE 1. —• Anadolu'da büyük ve sabit 
bir telsiz telgraf istasyonu mubayaa ve te
sisi için Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu
miyesi bütçesinin (A 136) faslına yüz bin lira 
zammplunmuştur. 

REİS — Bu maddeye dair söz istiyen var 
mı! Maddeye dair söz istiyen yok. Ömer Lût
fi Beyin, teklifi bu maddeye dair bir tadilna-
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inedir. Yirmi bin lira ilâvesini teklif ediyor
lar. İlâvesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Nazarı dikkate alınmadı. Ö halde mad
deyi reyiâliııize vaz'ediyorum. Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mva'd(ie 
kabul'edilmiştir efendim. . , 

MADDE 2. — İşbu tahsisatın 1337 senei 
maliyesi zarfında.sarf olunamıyan kısmı dev
ren 1338 senei maliyesi zarfıııda dahi sarf 
edilebilecektir. • 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen yok. Tad'ilhame de yok. O 
halde maddeyi reyinize arz ediyorum. İkinci 
maddeyi kabul edenler 'lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. 
den muteberdir. ^ ; 

REİS — Kabul, edenler 
edilmiştir. 

İşbu kanun tarihi tasdikin

ci kaldırsın..- Kabul 

MADDE 4. - - İşbu kanunun icrasına Da
hiliye ve Maliye5 vekilleri memurdu r. 

REİS — Madde hakkında şöz istiyen var 
mı, efendim? Maddeyi reyiâlilerinize vaz'edi-
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini. tâyini esami 
ile reyiinze vaz'ediyorum, 'reyinizi lûtfeıı isti
mal buyurunuz. . > 

Sıhhiye Vekâleti için icra kılınan üçüncü 
intihabın neticesini arz ediyorum. 

Rej'e iştirak eden zevatın adedi 199 dur. 
Nameztlerden Sinob Mebusu Rıza. , Nur. Bey, 
.116, Gene Mebusu Ali Haydar Dey, 7(i rey 
almışlardır. Bir rey de. bu meyanda Bolu 
Mebusu Dokto*r Fuad Beye, verilmiştir. Altı 
kişi müstenkif kalmıştır. Üçüncü, intihabol-
duğu için Sinob Mebusu Doktor Rıza Nur Bey, 
Sıhhiye Vekâletine intiha bedii m iştir. 

Bir nreselenin müzakeresi "için celsei hafiye 
teklif olunuyor. Lütfen sânıiin salonu tahliye 
etsinler. Meseleyi Heyeti Âliyenize arz edece
ğim..' '' ' ' ""' *' ' ,•' :."•' 

(Üçüncü Celse hafidir.) 



DÖRDÜNCÜ CELSE 
REİS — Reisisani Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 
Posta Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine za

maim icrası hakkındaki Kanunun tasnifi arası 
neticesinde 176 kişi reye iştirak etmiş, 8 ret ve 
4 müstenkife karşı Kanun 164 reyle kabul edil

miştir. 
Pazartesi günü muayyen saatte içtima et

mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

(4,30 sonrada İçtimaa nihayet verilmiştir.) 

« M » 

Posta ve telgraf bütçesine zamaim icrasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Reeai B. (Trabzon), Hafız Mehmed B. (Trab
zon), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Fahreddin B. 
(Kars), Şükrü B. (Bolu), Hacı Nuri B. (Siird). 
Necati Ef. (Lâzistan), Hilmi B. (Ardahan). 
Rüstem B. (Oltu), Yunus Nâdi B. (İzmir), Rı
fat Ef. (Konya), Ahnıed Fevzi Ef. (Batum). 
Reşad B. (Saruhan), Zülfi B. (Diyarbekir), Ali 
Vefa B. (Antalya), Mümtaz B. (Ankara), Xec-
meddin B. (Siird), Hacı Fevzi B. (Elâziz), Mu-
hiddin B. (Elâziz), îlyas Sami B. (Muş), Şeyh. 
Seyfi Ef. (Kütahya), Refik Şevket P». (Saru
han), Celâleddin Arif B. (Erzurum), Kadri B. 
(Siird), Celâleddin B. (Trabzon), Ali Ulvi B. 
(Burdur), Rasih Ef. (Antalya), Besini Atalay 
B. (Kütahya), Rifat B. (Tokad). Hacı Ali Ef. 
(leel), Ahmed Mazhar B. (İstanbul), Abdulga-
ni B. (Muş), Abdülgani B. (Siverek), Nec.il) B. 
(Ertuğral), Rıza B. (istanbul), Ali Vâsıf B. 
(Gene), Tevfik Rüşdü B. (Muğla), Celâl B. 
(Gene), Faik B. (Edirne), Mehmed Nadir B. 
(İsparta), İsmail Şükrü Efendi (Karahisan Sa-
hib), Ali Süruri Ef. (Karahisan Şarki). M.id-
hat B. (Mardin), Rüşdü B. (Ergani) Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde), Esad Ef. (Aydın), Vehbi B. 
(Bitlis), Hakkı B. (Van), Abidin B. (Lâzistan), 
Hasan Hayri B. (Der/dm), Fevzi Pş. (Kozan), 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Cemil B. (Kütah
ya),"Sırrı B. (Siverek), Mustafa Kemal B. (Er-
tuğrul), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Ziya Hurşid 
B. (Lâzistan), Edhem Fehmi B. (Muğla), Bekir 
Sami B. (Amasya), Memduh B. (Karahisan Şar
ki), Salâhaddin B. (Mersin), Hasan Ef. (Deniz
li), Emin Ef. (Aydın), Hüsrev B. (Trabzon), 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Kadri B. (Di
yarbekir), Nusret Ef. (Erzurum), Mustafa B. 
(Dersim), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Vehbi B. 
(Niğde), Ragıb B. (Kütahya), Emir Pş. (Sivas), 
Vâsıf B. (Sivas), Besim B. (Kastamonu), îsmai! 
B. (Erzurum), Hakkı B. (Ergani), Mustafa B. 
(Tokad), Basri B. (Karesi), Nüzhet B. (Ergani), 
Nebil Ef. (Karahisan Sahib), Ali Rıza B. (Kars), 
Mehmed Ruşen B. (Gümüşane), Dr. Mazhar B. 
(Aydın), Mahmud Said B. (Muş), Numan Ef. 
(İstanbul), Sıddik B. (Çorum), Lûtfi B. (Malat
ya), Müfid Ef. (Kırşehir), Halil İbrahim Ef. 
(İzmit), Sırrı B. (Ergani), Hamdullah Subhi B. 
(Antalya), Hamdi B. (Ertuğrul), İzzet B. (To
kad), Nuri B. (Bolu), Şükrü B. (Canik), Âlim 
Ef. (Kayseri), Rauf B. (Sivas), Osman Nuri B. 
(Bursa), Operatör Emin B. (Bursa), Hüseyin 
Avni B. (Kozan), Mustafa B. (Gümüşane), Ab-
dülhak Tevfik B. (Dersim), Refet Pş. (İzmir), 
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Hacı Garib Ağa (Malatya), Şemseddin Ef. (An
kara), Durak B. (Erzurum), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya), Behçet B. (Kângırı), Sadullah B. 
(Bitlis), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Fikret B. (Ko
zan), Ziya B. (Sivas), Emin B. (Ergani), Os
man Kadri B. (Muş), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Mahmud Celâl B. (Saruhan), Halil B. (Ertuğ-
rul), Fikri B. (Gene), Sıdkı B. (Malatya), Ya
sin B. (Oltu), Resul B. (Bitlis), Âta B. (Niğde), 
Ali Rıza Ef. (Amasya), Ramiz B. (Dersim), 
Hamid B. (Biga), Tahsin B. (Aydın), Arif B. 
(Üsküdar), Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), Me-
sud B. (Karahisarı Şarki), Hafız ibrahim Ef. 
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(İsparta), Sadeddin B. (Menteşe), Sadık B. (Kır
şehir), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Dr. 
Fuad B. (Bolu), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Hak
kı Pş. (Niğde), Enver B. (İzmir), Rıza B. (Yoz-
gad), Esseyid Hüseyin B. .(Erzincan), Haydar B. 
(Van), Emin B. (Erzincan), Hacı Bekir Ef. 
(Konya), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), Mehmed B. (Biga), Ali B. 
(Karahisarı Sahib), Dr. Refik B. (Bayezid), Fik
ri Faik B. (Gene), Mustafa B. (Karahisarı Şar
ki), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Osman B. (Lâ-
zistan), Şeref B. (Edirne), Süreyya B. (Saru
han). 

Reddedenler 

Tufan B. (Hakkâri), Osman Fevzi Ef. (Er- j Hüseyin Hüsnü E l (İstanbul), Vehbi Ef. (Kon-
zincan), Hasan B. (Van), Süleyman B. (Canik), | ya). 

Müstenkifler 

Hüsnü B. (Bitlis), Hacı Atıf Ef. (Ankara), i 
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134 -135 nci İctimalar hafidir. 
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T. B. |f. Jf. Matbaası 


