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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kazım Efendi Hazretleri 
KATİPUER : Atıf Bey (Kayseri), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Celse küşadedilmiştir. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Ofcundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

Birinci Gelse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin 

(bahtı Riyasetlerinde biliniıkait zaptı sabık Masa
sı kıraat ve aynen kabul olundu. Hariciye Ve
kili Yusuf Kemal Bey tarafından yeni Fransız 
kabinesi hakkında Meclise malûmat verildi. 
Türk muhibbi Klod Farer'in Türkler lehine 
neşrettiği makalei ahireden dolayı teşekkürna-
me yazılmasına dair teklif bilittifak kabul edil
di. Heyeti Vekileden mevrut Vilâyatı Şarkiye 
muhacirinine meccanen kereste itasına ve Os
maniye kasaıbasiyle civar kura aşaram dair üie-
yayM kanuniye! Muvazene ve Kavaninii Maliye 

encümenlerine, bâzı memurini, rüsumiyenin as-
fkerlilkten istisnalarım'a dair lâyilhaî 'kanuniye 
Müdafaai Milliye Encümenine, Adana'da ilân 
edilen Affı Umumi Kanununun , tefsirine dair 
Heyeti Vekile tezkeresi Adliye Encümenine, 
Erzurum Mebusu Salih Efendinin mücriminden 
iki kişinin affına dair teklifiyle Yozgad Mebu
su Süleyman Sırrı Bey tarafından Tetkik En
cümeni ile Heyeti Kanununa tezyili teklif edi
len mevat, Lâyiha Encümenine, Tunalı Hilmi 
Beyin Ereğli kömür havzası, Tecil Kanununu 
suiistimal edenlerin tecziyesine dair teklifi Lâ
yiha Encümenine havale edildi. Lâyiha Encü
menince şayanı müzakere görülen Süleyman 
Sırrı Beyin meyva ve sebze aşarına, dair teklifi 
Kavanin ve Muvazene! Maliye encümenlerine, 
Kâzım Hüsnü Beyin Konya ovası ıska resmine 
dair teklifi Kavanini Maliye Encümenine, Bolu 
Mebusu Fuad Beyle rüfekasmın Himayeietfaf 
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Cemiyeti muhaberatından posta ve telgraf üc
reti alınmamasına dair takriri Kavaniıı ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerine havale olundu. 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin Meclisin 
zamanı mesaisine dair teklifi Lâyiha Encümeni 
mazbatası mucibince reddolundu. Askerî Di
vanı harblerce derdestlerinde tekrar muhakeme 
edilmek üzere idama mahkûm edilmiş olan mü-
lâzimisani Abdüsselâm, jandarma mülâzimi Ab
dullah, zabitvekili Münir, tabip yüzbaşı Ali Hik
met efendilerle Mardinli İskender ve Cercis hak
larındaki Adliye Encümeni mazbataları kı
raat ve kabul olundu. Kalebentlik cezasının nef-
ye tahvili hakkındaki levayihi kanuniyenin tabı 
ve tevziiyle ruznameye ithalinden sonra müza
keresi tensibedildi. lloma mümessilliğine tâyin 
edilmiş olan Celâleddin Arif Bey Meclisi Âliye 
arzı veda eyledi. Muş Mebusu Abdülgani Beyin 
İstida Encümeninden istifanamesi okundu. Van 
Mebusu Hasan Beyin muhacirine dair temenni 
takriri Sıhhiye Vekâletine havale edildi. Muinsiz 
efrat aileleri maaşatı hakkındaki müşterek En
cümenler mazbatası kıraat ve Kavanini Maliye 
Encümenine havale olundu. Tunalı Hilmi Beyin 
Ereğli kömür havzasına dair sual takriri iktisat, 
Adliye ve Sıhhiye Vekâletlerine havale olundu. 
Mumaileyhin elkap ve kelimatı tâzimiyenin ilga
sına dair takriri reddedildi. Buhara Mümessil
liği muhassasatma dair lâyilıai kanuniye müza
kere edilerek maddeleri aynen kabul olunup 
heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye konula
rak âra tasnif edilinceye kadar celse tatil olundu. 

ikinci Celse 
Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 

inikadederek Buhara Sefareti tahsisatı için veri
l e n reyler nisabı ekseriyeti temin etmediğinden 
gelecek içtimada tekrar reye vaz 'edileceği tebliğ 
olundu. Tecili Takibat Kanunu tâyini esami ile 
ikinci defa reye vaz'edilerek üç müstenkif ve 
(59) redde karşı (125) rey ile kabul olundu. Tet
kik Heyetiyle Encümeni için intihap icra edile
rek Pazartesi günü içtima edilmek üzere celseye 
nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Atıf 

TUNALI HlLMİ B. (Bolu) 
takririm Sıhhiye Vekâletine değildi 
hih buyurulsun. 

Mahmud Said 

• Efendim, 
Zabıt tas-

1.1338 O : 1 
HOCA ŞÜKRÜ Ef. (Karamsarı Sahib) — 

Celâleddin Arif Beye, Orduya Meclisin selâmını 
göndermesini bendeniz teklif etmiştim. Kabul 
edildiği halde zapta geçmemiştir. Zapta geçme
sini rica ederim. 

RElS — Efendim, zaptı sabık tashihan ka
bul olundu. 

3. — LÂYİHALAR 

i. — 1337 senesi bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair kanun lâyihası 

REÎS — 1337 senei maliye bütçesine 
tahsisat ilâvesine dair Heyeti Vekilenin bir 
lâyihai kanuniyesi var. Muvazenei Maliye En
cümenine gidecektir. 

2. — Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi 1337 
senesi bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun 
lâyihası 

REÎS — Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi 
bütçesine zamaim icrasına dair lâyihai kanuni
ye var. Muvazenei Maliye Encümenine gönderi
yoruz. 

3. — Altın ihracının men'i hakkındaki Ka
nunun birinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası 

RElS — Altın ihracının memnuiyetine dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var
dır : 

Cezayi havi olmak itibariyle hem Muvaze
nei Maliye, hem de Adliye Encümenine gönde
riyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Atine 
kazasının Guvno, Şano karyelerinin â§ar borç
larının affı hakkında kanun teklifi (2/439) 

REÎS — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Ati
ne kazasında iki karyenin aşar borçlarının af
fına dair teklifi kanunisi var. Lâyiha Encüme
nine veriyoruz. 

2. — Bursa Mebusu Muhiddin Baha, Beyin 
hapishanelenn ıslahına dair kanun teklifi (2/437) 

REÎS — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Be
yin hapishanelsrin ıslahına dair teklifi kanunisi 
var. Bu hususta operatör Emin Beyle Salâh ad-
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din Beyin de teklifi kanunileri vardır. Efendim, 
tensip buyurulursa encümeni aidine havale ede
lim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Yalnız Reis Bey, 
Ankara mahpushanesi bir maktel hanedir. Du
rulacak bir halde değildir. Bunu evvelemirde 
ıslah etmeliyiz. Gözümüzün önündedir. 

5. — TEZKERELER 
1 — Son muharebelerde fedakârlıkları görü

len 25 zatın takdirname ile taltif edilmelerine 
dair Başkumandanlık tezkeresi 

REİS — Muharebatı ahirede hüsnü hizmeti 
görülenlerden 25 zatın takdirname ile taltifine 
dair Riyasetten mevrut tezkere vardır. Okuna
cak : 

T. <B. M. Meclisi Riyaseti Celifesine 

.Sakarya muharelbattında (hidemaitı fedakâra-
neleri! mtesbulk olup harekâtı ahire sebebiyle in
haları iteeıhür eden ve son Afyon muharebatında 
fedakârlıkları meşkuk olmasından dolayı, bu 
defa Garp Cephesi Kumandanlığınca takdirname 
ile taltifleri inha olunan ümtera ve zabıtandan 
yirmi beş zatın o suretle taltifleri bilttaısvib in
ha varalkaları arz ve ta'kdim kılınmış olmakla 
muamelei lâzimenin ifa ve neticesinin Müldafaai 
Milliye Vekâleti Celüleisine işar ıbııyuralmasım 
rica eylerim. 

B. M. Meclisi Reisi 
Baş'kuınıandan 

Mustafa Kemal 

HASAN BASRİ B. (ıKa/tiesi) — Efendim! 
Her halde fkünyeleriindeki meşruhat da okunsun 
da fedakârlıkları zapta ve tarihe geçsin. 

REİS — Okunacaik ve zapta geçecektir, efen
dim. 

Kıdemli Yüzbaşı Me'hmed Süreyya Efendi 
ibini Muharrem - Beşiktaş 

28.IX.1337 tarihinde Işılklar garfbmda düş
manın taarruzunda sol cenahımızı çevirmelk is-
tiyen bir düşman alıayını emrine 'verilen bir piya
de taburu ile tevfeif ve tard ederek düşmanın ri-
catine sebebiyet vermiş ve müfrezenin vaziyeti
ni ıslah /etmiştir. 
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Yüzibaşı Ahmed Raif Efendi 

bin Hasan Efendi - Muş 

j Sakarya nıuharebatmda ve bilhassa 28.X.1337 
tarihinde Işıldar sırtlarına yaptığımız taarruz
da sağ cenahınız dan yaptığı laane^^aiarla düş
manın ilerlemesine mâni olmuş ve düşmanın 
mütaaddid savletlerine muannidan'e müdafaa 
ederek ricalte icbar etmek suretiyle ibrazı feda-

j kâri eylemiştir. 

Mülâzimievvel Mehmed Emlin Efendi 
bini Halil Efendi - Karaisalı 

Sakarya muharebatmda ve bilhassa 28.X.1337 
tarihinde düşmanın Kumralı'ya yaptığı taarruz
da kesif topçu ateşinle rağmen aiayııı bir ferdi 
'bile yerinden kımıldamadığı g%i mukalbiil taar
ruzla düşmanı ricate m e öbür etmiş ve gteee bas
kını yaparak alayı ile düşmanı Teper hattına 
kadar takibetmiştir. Ve Zir karyesine yapıian ta
arruzda mezkûr karyeye girmeye muvaffak ol
muştur. 

Mülâziimiıevvel Hamid 
Şaıkir Efendi bini Salkır - Niğde 

Sakarya muharebatmda ve bilhassa 3.X.1337 
tarihinde vâki olan taarruzda düşmanın sol cena
hını tehdidetmiş, alayını fevkalâde maharetle 
sek ederek düşmanın bir alayı mütecaviz bir kuv
vetini tevkif "etmiş ve bütün topçu ateşini kendi 
üzerine celbct.rn.ek suretiyle kahramanlıklar gös
termiştir. 

Yüzbaşı Nasih Efendi 
bini Halil - Diyarbekir 

Muharebatı ahirede Karakuyu garp sırtların
da düşman taarruzunda bölüğü ile anudane mü
dafaa etmiş ye düşmanın faik kuvvetlerle yaptığı 
taarruzu telefatı külliye ile tarda muvaffak ol
muştur. 

İhtiyat Zâbitvekili Mehmed Efendi 
bini Hüseyin - Kütahya 

Muharebatı ahirede bütün cephelerde kahra
manca çalışmış ve bilhassa Sakarya garbında ya
pılan muharebede takımı ile düşmanın faik kuv
vetlerine ve müessir topçu ateşine karşı mevkiini 
terk etmemiş ve gözünden mecruh olmuştur. 
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Mülâziınievvel Ali Salih Efendi 

bini Redeb - Dersaadet 

Muharebatta fevkalâde hizmeti görülmüş İkin
ci İnönü Harbinde ve bu defaki muharebatta da
hi iki defa mecruh olmuştur. 

Mülâzimisani Faiz Efendi 
bini Abdülkadir - Beyrut 

Tosdemir muharebesinde Aytepe'de ktesif ve 
mütemadi topçu ateşi altında yaralanmcaya ka
dar gayret ve metanetini muhafaza etmiş ve si
perin üzerine çıkarak maiyetine bir numunei fe-
dakâri olmuştur. 

Binbaşı İzzet Efendi . 
bini Recep - Halıcılar 

28 . VIII . 1337 Tarassut Tepenin istirdadın
da 29 . V I I I . 1337 de düşmanın Tarassuttepe'ye 
hücumunda hüsnühizmeti görülmüş, gülle yağ
muru altında taburunu bizzat mukabil taarruza 
geçirerek elinde tüfek olduğu halde taburu önü
ne geçip ilerlemiş ve taburuna hüsnümisal ol
muştur. Ve bu esnada mecruh olmuştur. 

Mülâzimisani Asım Efendi 
bini Rıza - Süleymaniye 

Tahtalıbaba mevaziinde düşmanın faik kuv
vetlerle yaptığı taarruza karşı takımiyle mev
kiini muannidane suretle müdafaa etmiş ve iki 
defa mecruh olmuştur. 

İhtiyat Mülâziınievvel Cenab Efendi 
bini Rıza - Üsküb 

Muharebatı ahirede fevkalâde fedakârlık 
göstermiş ve bilhassa Topçutepesinde takımı 
ile taarruz eden düşmana karşı mukabil taarruz
da bulunmuş ve düşmandan istenilen tepeyi 
zabdetmiş ve bilâhara mecruh olmuştur. 

Yüzbaşı Muharrem Efendi 
bini Ahmet - Harput 

4/5 . X . 1337 Bostanlı köy civarındaki Taşlı-
tepe'de düşmanın faik kuvvetlerine karşı hattâ 
düşman topçu ve piyadesiyle pek anudane ola
rak icra eylediği şiddetli muhacematma karşı 
bölüğü ile kırk sekiz saat mukavemet göstermiş 
bu mevziin esnayı müdafaasında bir zabiti mec-
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ruh olduğu ve bölüğünün nısfını zayi eyle
diği halde sebat ve azmine halel gelmemiş bu 
sebat kendisinin mecruhiyetine kadar devam et
miştir. 

Mülâzimievvel Kemal Efendi 
bini Âdem - Manastır 

Bilûmum muharebatta bilhassa 1 Eylül sene 
1337 de düşmanın Haymana taarruzunda hide-
matı fedakârisi görülmüş ve ağır surette mec
ruh olmuştur. 

Mülâzimievvel İsmet Efendi 
bini Hayri - Kadıköy 

Alayın iştirak ettiği muharebatta ve bilhas
sa 25 . V I I I . 1337 de Gedikli sırtlarında düşma
na yapılan taarruzda bölüğü ile düşmana tele
fatı külliye verdirerek ricate icbar etmiş mevzi
in istirdat ve muhafazasına büyük âmil olmuş
tur. İki yerinden ağır surette mecruh olmuştur. 

Hülâzimisani Ali Rıza Efendi 
bini Bayram - Van 

5 . X . 1337 tarihinde düşmanın Sivritepe'ye 
tevcih ettiği pek şiddetli topçu ateşi altında 
mevziini muhafazada ibrazı gayret eylemiş ve düş
manın mükerrer hücumlarım süngü hücumu ile 
tardda fevkalâde ibrazı cesaret eylemiştir. 

Yüzba,şı Hidayet Efendi 
bini Ali - Selanik 

14 . V I I I . 1337 tarihinde Mihallıçcık'ta önün
de düşmanın bir fırkası alayın tevkifi esnasın
da bölüğü ile son derece muannidane muharebe 
etmiş ve düşmanın .tevkifini teshil etmiştir. 
8 . IX . 1337 de Köseler geçidinden geçip düş
manı keşfe memur edilmiş olduğundan düşma
nın iki piyade taburu karşısında iki süvari bö
lüğü ile muharebe ederek geçidi geçmiş süvari 
bölüklerini tevkif ederek Dümrek geçidinden 
avdet etmiştir. 

Yüzbaşı Hasan Şerif Efendi 
bini Ruşen - Cesri Mustafapaşa 

15 . VIII . 1337 tarihinde Mihallıçcık isti
kametinde ilerliyen düşman fırkası karşısında 
alayla yalnız kalmış iken düşman yürüyüş kol-
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laranı tevkif ve zaman kazanmak hususundaki 
vazifei fedakârane yapmıştır. 5/6 . IX . 1337 de 
Köseler geçidinden yapılan baskın ve geçit ha
rekâtında fedakârlığı görülmüştür. 

Yüzbaşı İbrahim Hakkı Efendi 
bini Mustafa - Bursa 

Keşiflerde faaliyet ve azmi ile temeyyüz et
miştir. 9 . IX . 1337 de Beylikköprü istikame
tinde fırkanın teşebbüsatı esnasında bölüğü ile 
mahdut bir kıtada düşmanın yandan pek şid
detli ağır topçu ateşi altında saatlerce kalmış ve 
düşmanın bölüğü cephanesindeki her türlü te-
jşebbüsatım muvaffakiyetle tevkif etmiştir. 

Yüzbaşı Zeki Efendi 
bini Ziya Efendi - Dersaadet 

Sakarya muharebesi esnasında aldığı yaranın 
işlemesine rağmen vazifesi başından ayrılma 
mıştır. 19 . 18 .. 1337 de Balıkçı köprüsü karşı
sında düşman çekilmekte olduğunu hisseder-
etmez ileri atılmış faik düşmanı Gülek sırtla
rına kadar takibetmiştir. 29 . 9 1337 de Bozda-
ğını işgale memur edilen alayın harekâtı esna
sında faaliyeti görülmüş buradaki düşman kuv
vetlerini tard ederek Eskişehir'den ilerliyen 
kuvvetli takviye kıtaatının mevzie taarruzuna 
kadar sebat etmiştir. 

Yüzbaşı Fahri Efendi 
bini Ali Sabri - İzmir 

Sakarya muharebatında bilhassa 15 . 8 . 1337 
de Dudaş civarında düşmanın müessir topçu 
ateşi altında anudane mukavemetle düşman yü
rüyüş kollarını tevkif etmiş 17 . 9 . 1337 de 
Çekirdeksiz cenubundaki düşman bataryalarının 
Iskatında büyük hizmeti görülmüştür. 20.9.1337 
de Karakepekli üzerinden fırka cephesine taar
ruz eden düşman piyadelerinin tevkifinde ciddî 
hizmeti görülmüştür. 

Mülâzimievvel Fikret Efendi 
bini Rifat - Şehzadebaşı 

17 . 9 . 1337 de fırkanın Mihaliççik istika
metinde icra ettiği tazyikte mumaileyh büyük 
cüret göstermiş düşmanın iki bölük süvari mik-
tari piyade ile Mihalliççik'tan yaptığı mukabil ta-
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arruza bölüğü ile münferiden mukavemet etmiş
tir. 19 . 9 . 1337 de Kayı köyünde bulunan kül
liyetli düşman süvarisi ve piyadesine gece bas
kını yaparak köyü tahliyeye mecbur ve köyün 
kısmen yanmaktan kurtarılmasına hizmet etmiş
tir. Ve birçok sığır, hayvan ve erzak müsadere 
etmştir. 

Mülâzimisani Burhaneddin Efendi 
bini Azmi - Dersaadet 

Muharebat esnasında keşif vazifesinde cüret 
ve cesareti görülmüştür. 17 . 9 . 1337 de Gökçe 
ayva istikametinde memur edildiği vazifede her 
taraftan faik düşman kuvvetleri arasında kaldı
ğı halde vazifesini pek güzel yapmıştır. Kicat 
eden faik düşmana hücum ederek esir ve ganaim 
getirmek suretiyle temayüz etmiştir. 

Mülâzimisani İhsan Sefer Efendi 
bini Mehraed Lûtfi - Dersaadet 

25 . 10 . 1337 de keşif kolu iken fırka civa
rında düşman keşif koluna atlı hücumu yaparak 
düşmandan İki esir almıştır. 

17 . XI . 1337 de Sakarya'da düşmanın nak
liye koluna atlı hücumu yaparak üç arabasını 
çevirip getirmiştir. Aynı günde bir düşman nak
liye koluna ateş baskını yaparak zayiat verdir-
miştir. 

Mülâzimisani Sünusi Efendi 
bini İbrahim Hakkı - Bingazi 

25 . X . 1337 de keşif kolu iken fırka civarın
da düşman keşif koluna atlı hücumu yaparak 
düşmandan iki esir almıştır. 8 . XI . 1337 de Sa-
rıcaövada düşmanın bir tabur piyade ve bir ba
taryasını keşfederek düşmana baskını ihzar et
miş ve bu baskın esnasında takımı ile düşmana 
külliyetli zayiat verdirmiştir. 

Mülâzimisani Ahmed Biean Efendi 
bini Abdullah - Edirne 

8 . XI . 1337 de Sarıeaovada düşmanın bir 
tabur piyade ve bir bataryasına alayın yaptığı 
baskında kumanda etmekte olduğu birinci bölük 
efradını pek cesurane ve müdebbirane idare etmiş 
ve düşmanın en ziyade zayiat vermesine sebebol-
muştur. 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Usulü 

müzakereye dair söyliyeceğim. Bunların birer, 
birer reye konulmasını teklif ederim (Hayır sa-
daları) 

RE t S — İsimleri okunan yirmi beş zatın 
takdirname ile taltif edilmelerini kabul edenler 
el kaldırsın. Müttefikan kabul edilmiştir. 

;j. — Garp Cephesi kıtaatına mensup erkân, 
ümera ve zabıtandan 28 zatın İstiklâl Madalya-
siyle taltiflerine dair icra Vekilleri Riyaseti tez
keresi. 

REİS — Efendim! 28 zatm İstiklâl madalya-
siyle taltiflerine dair Heyeti Vekile tezkeresi var
dır. O okunacak: 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Garp cephesi kıtaatına mensup erkân, ümera 

ve zâbitandan yirmi sekiz zatın İstiklâl Madalya-
siyle taltifleri hakkında Garp Cephesi Kuman
danlığından mevrut ve melfuf dört kıta defter 
İcra Vekilleri Heyetince de bittetkik muvafık 
görülmekle muktazi muamelenin ifa ve neticesi
nin işarına müsaade buyurulmasını arz eylerim 
efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili 
Fevzi 

İhtiyat Mülâzimisani Ali Efendi bini Hüse
yin, İhtiyat Mülâzimisani Said Efendi bini Mus
tafa, Mülâzimievvel Mehmed Rifat Efendi bini 
Hafız Nuri, Mülâzimievvel Hamza Efendi bini 
Ahmed, Mülâzimisani Mahmud Hamdi Efendi 
bini Hacı Mehmed, İhtiyat mülâzimisani Namık 
Kemal Efendi bini Süleyman, İhtiyat mülâzimi
sani Abdülaziz Efendi bini Nâdir, Kıdemli yüz
başı Necmeddin Efendi bini Hacı Celâl, kıdemli 
yüzbaşı Musa Efendi bini Cemal, yüzbaşı Meh
med Ali Efendi bini Dilâver, İhtiyat Zabitve-
kili Ali Ağa bini Halil, Zâbitvekili Cemal Efen
di bini Hüseyin, Yüzbaşı Zeki Efendi bini Ab-
dürrahman, Mülâzimisani Ahmed Tevfik Efen
di bini Hüseyin Hüsnü, Mülâzimisani Mehmed 
Muhiddin Efendi bini Müderris Ali, Kaymakam 
Hüseyin Hüsnü Bey bini Halil, Yüzbaşı Hida
yet Efendi bini Dursun, Yüzbaşı Mustafa Nâzım 
Efendi bini Sabri, Mülâzimisani Şerif Efendi 
bini Şeyh Mehmed, Kaymakam İsmail Hakkı 
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Bey bini Hasan, Mülâzimievvel Enver Adnan 
Efendi bini Hüseyin Hüsnü, Yüzbaşı İbrahim 
Hakkı Efendi bini Halil, Zâbitvekili Sadık 
Efendi bini Şakir, Binbaşı Sadık Efendi bini 
Ahmed, Mülâzimievvel Sabri Efendi bini Sü
leyman, Mülâzimievvel Feridun Efendi bini 
Ali, Yüzbaşı Ali Efendi bini Ahmed, Mülâzimi
sani Ahmed Niyazi Efendi bini Mehmed Ragıb. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, ordunun 
her ferdinin muvaffakiyetini Ceniabıhaktan 
isteriz. Bilhassa bu isimleri okunan efendiler, 
hakikaten yapmış oldukları hizmetler ve feda-
kârlıklariyle her halde Meclise bir sürür bah
setmişlerdir. Ve ordu zâbitanının cümlesinin 
de böyle fedakârlıkta bulunmaya azimkar ola
caklarına şüphemiz yoktur. Yalnız şurada mü
saade buyurulursa bir şey teklif edeceğim. Zap
ta geçsin. (Anudane, muannidane) tâbirleri ye
rine (sabatkârane) tâbiri kullanılsa daha doğ
ru olur. (Çok doğru sesleri) (Doğrudur, İslâm 
tâbiridir sesleri) 

REİS — Başka söz var mıdır % İsimleri oku
nan 28 zatın İstiklâl Madalyasiyle taltiflerini 
kabul edenler lütfen ol kaldırsın, müttefikan 
kabul edilmiştir. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi, 
müftülerin teşrifattaki mevkilerine dair takriri 

REİS — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi
nin, müftülerin teşrifattaki mevkilerine dair bir 
temenni takriri vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 

Malûm olduğu üzere Devletimizin ananei ida
resinde bir teşrifat meselesi vardır. Müftü efen
diler hazeratı makamı iftarım ulviyet ve kudsi-
yeti nispetinde mazharı şeref ve ihtiran olmak 
lâzım iken, maalesef teşrifatta mevkileri pek 
dî\n bir derecede kalmıştır. Hükümeti merkezi
ye Umuru Şer'iye Vekâletine lâyık olduğu mev
kii ita ettiği ve taşralarda da müftü efendiler 
vekâleti müşarünileyhayı temsil eylediği halele 
bunların gerek mecalisi idare müzakeratmda ve 
gerek mukarreratm imzasında müstehak olma
dıkları bir va.z'ı gayrimuhteremde oldukları gö
rülmektedir. Vakaa müftü efendilerin teşrifat
ta mevkileri hakkında bir maddei sarihai kanu
niye mevcut değilse de hitabî bir emirname bes 
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on seneden beri bu hususta hâkim olmuş ve me
sele şimdiye kadar gayriananevi bir tarzda de
vam edip gitmiştir. Binaenaleyh müftü efendi
ler lıazeratınm hükümatı mahalliye rüesasını mü-
taakıp vaz'ı müstehaklarımn Heyeti Vekilece na
zarı itibar ve ehemmiyete alınacağına kaviyyen 
kaani ve ümit var olduğumuzdan takririmizin 
heyeti müşarünileyhaya tevdiine Heyeti Celile-
ee karar verilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Aydın Karesi 
Esad Abdülgafur 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 
Heyeti Vekile Riyasetine gidiyor. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Mezuniyet müddetini tecavüz ettirmiş 
olan Malatya Mebusu Lûtfi ve Tohad Mebusu 
Rıfat beylere bu seneye mahsuben izin verilme
sine dair Divanı Riyaset karan 

REÎS — Efendim! Mezuniyete ve tecavüzü 
müddete dair Divanı Riyaset kararları vardır. 
Onlar okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Geçen sene ve bu seneki mezuniyetlerinden 

avdetlerinde tecavüz ettirdikleri müddetlerin 
bu seneki mezuniyetlerine mahsubedilmesine da
i r âtide isimleri muharrer zevat tarafından ve
rilen takrirler Divanı Riyasetin 22 Kânunusa
ni 1338 tarihli on dokuzuncu Içtimamda tetkik 
olunmuş ve hizalarında gösterildiği eyyam için 
bu sene zarfındaki üç aylık mezuniyetlerine 
mahsuben mezun addedilmeleri tensibedilmiş ol
makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur efendim. 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

LÛTFİ B. (Malatya) — Dokuz gün, Rifat 
Efendi (Konya) 53 gün, 

REİS — İşbu Divan kararını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

VEHBİ El'. (Konya) — Efendiler rica ede
rim geçen sene geçmiş olan şeyi bu seneye mah-
subetmekte ne mâna vardır? 

REİS — Efendim! mesele bitmiştir. 

,3. — Amasya mebusları Ali ve Ilamdi Bey-
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lerle Yozgad Mebusa Ahmed Beye mezuniyet ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Divanı Riyasetin mezuniyet kararı 
var. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata mazeretlerine 

mebni hizalarında gösterildiği miktarda mezuni
yet itası Divanı Riyasetçe tensibedilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS —- Efendim; Amasya Mebusu Ali Be
yin Şubat; gayesine kadar mezun addini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Amasya Mebusu Hamdi Beyin 25 Kânunusa
ni 1338 tarihinden itibaren Şubat gayesine kadar 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Yozgad Mebusu Ahmed Beyin yirmi gün 20 
Kânunsaniden itibaren mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

of. — Konya Mebusu Hacı Bekir Efendinin ip
tal edilmiş olan izninin' yerine üç ay izin verilme
sine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Konya Mebusu Hacı Bekir Ef. ye 
ait Divan kararı var : 

Heyeti Umumiyeye 
Bâzı esbabı mücbire dolayısiyle bir ay zarfın

da istimal edemediğinden dolayı evvelce istihsal 
eylediği mezuniyeti iptal olunan Konya Mebusu 
Hacı Bekir Efendiye yeniden üç ay mezuniyet 
itası Divanı Riyasetin 22 Kânunsâni İ338 tarih
li on dokuzuncu ietimamda tensibedilmiş olmak
la keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
ara olunur efendim. 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Hacı Bekir Efendinin üç ay mezun 
addini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

4. — Ergani Mebusu Rüşdil Beyin tahsisatı 
hakkında Divanı Riyaset karan 

REİS — Ergani Mebusu Rüşdü Bey hakkın-
I da Divanı Riyaset kararı var : 

— 120 
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Heyeti Umumiyeye 

Ergani Mebusu Rüşdü Beyin merbut takriri 
Divanı Riyasetin 22 Kânunsâni 1338 tarihli ve 
on dokuzuncu içtimamda tezekkür olunarak mu
maileyh hidematı vataniyeye menıuren gitmiş 
ise de bu hizmetin hitamından sonra gaibi gay-
rimezun olarak memleketinde kalmış ye gaibi 
gayrimezun olarak kaldığı bu müddet bi-
lâhara Heyeti Umumiye karan ile mezu
niyetine kalbedilmiş bulunduğundan ve avde
ti tabiatiyle mezuniyetinden avdet demek olaca
ğından avdet eyyamına ait tahsisatın nısıf ola
rak itası zaruri görülmüş ve Divanı Riyasetin 
bu baptaki karan sabıkında ısrar edilerek icabı 
tahtı karara alınmak üzere takririn Heyeti Ce-
lileye gönderilmesi tasvip kılınmıştır, efendim. 

B. M. Meclisi Reisisânisi 
Dr. Adnan 

REİS — Efendim, kendisinin takririni de 
okursak mesele daha ziyade tavazzuh eder. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Geçen senei içtimaiye zarfında Meclisi Âli 

Heyeti Umıımiyesinde vukubulan rey ve tensip 
üzerine hizmeti vataniyeye memuren dairei inti-
habiyeme azimet eylemiştim. 27 Nisan 1337 tari
hinde kezalik Heyeti Celilece hizmeti mezkûreye 
nihayet verilmiş ve keyfiyet tarihi mezkûrda Ma
kamı Âlii Riyasetten batelgrafnamc âcizlerine 
tebliğ edilmiş ise dle salifülbeyan telgrafname 
Palu merkezine vasıl ve ıttıla hâsıl olamamış idi 
ki; cereyanı hali müsbit ve musavvir vesikai res
miye nezdi âcizide mahfuzdur. Bilâlıara husulü 
ıttılaa binaen talebi miezkûr mezuniyete mütedair 
müracaati âcizi üzerine Divanı Riyasetçe üç malı 
mezuniyetim tensibedilmiş ise de Heyeti Umumi-
yede tasvibolunmıyarak 2 Temmuz 1337 tarihli 
telgrafla keyfiyet ledettebüğ mecburi avdet ol
dum. Ankara'ya muvasalatımda bavesikai res
miye zamanı ıttılaıma kadar hizmeti vataniye 
idame ettirilmiyerck Meclisi Âliye iltihaka kadar 
geçen müddet için alelade mlezuniyeti nizamiyem 
Divan ve Heyeti Umumiyece takdir edildi ise de 
Divanı Âlii Riyaset badelavde mezuniyeti niza
miyeye kalbeylediği eyyamı mütecavizeyi vesile 
addederek avdet için muayyen eyyama ait tah
sisatı tansif eylemiş ve kiraren vâki olan müracaa
tımı nazarı itibara almıyarak kararı müttehazın-
da ısrar eylemiştir. Mücerret Heyeti Ctelilenin rey 
ve iradesine ittıbaen ihtiyar eylediğim seferi vâki, 
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azimetten bilâmalûmat avdete değin mebde ve 
müntehası hizmeti vataniyeye maksur olması ve 
azimetteki hesap veçhile lâzımı gayrimüfariki 
olan avdtet eyyamı için de tem tahsisat hesab-
olunması lâzimeden iken hizmeti vataniye müd
detinin muvasalatımdan sonra kısmen mezuniye
ti nizamiye şekline kalb ve tebdili ve ilâveten 
avdet eyyamı tahsisatının tenkisi tarzında Divanı 
Riyasfötçe müttelıaz mukarreratta isabet ve ada
let, usul ve emsal ve ahkâmı kavanine muvafakat 
mevcudolmadığmdan mukarreratı mezkûrenin 
berminvali mâruz bittetkik tadili hususunu iti-
razen Heyeti Celilei Umumiyeye arz eylerim 
efendim. 

2/Kânunusani/1338 
Ergani Mebusu 

Rüşdü 

ŞEVKİ B. (İçel) — Evvelce bu reddedilmişti. 
REİS — Tekrar itirazen Heyeti Umumiyeye 

gelmiş, Divanı Riyasetin kararını reye koyuyorum. 
Divanı Riyasetin kararını kabul edenler lütfen tel 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim, 
mesele anlaşılmamıştır. Tasrih buyurunuz. 

RE IS — Efendim, Divanı Riyasetin kararı 
teklifin reddini mutazammındır. Teklif de redde
dilmiştir. 

10 — MAZBATALAR 

1. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiye-
sinin 1337 senesi bütçesine kırk bin lira ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REÎS — Efendim, Posta, Telgraf bütçesine 
itahsi'sat ilâvesine dair Muvazenei Maliye 
mazbatası var, okunacak:. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesin's 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin 

1337 senesi bütçesine 40 bin lira tahsisatı imin-
zamma itasına dair olup İcra Vekilleri Heyetinin 
15.1.1337 tarihli içtimamda kabul edi'Len lâyihai 
kanuniye ve esbabı mucibe lâyihası rapten tak
dim kılınmıştır, ifayı muktazasiyie neticesinin 
işarına müsaade buyurulması mâruzdur. 

15.1.1337 
İcra Vekilleri Heyeti ve Erkânı 

'Harbi'yei Umu'miye Vekili 
Fevzi 
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Esbabı mucibe 

Telgraf şebekesinin köhne, memleketin ihtiya-
catı muhaberesin'e gayrimüsait ve son inkılâbatı 
siyasiyfeye binaen pek çok tadilâta muhtaç bulun
duğu vârestei arzdır. Posta ve Telgraf ve Tele
fon Müdiriyeti Umumiyesi ahvali mesrudeyi na
zarı itibara alarak tadilât ve ilâvatı lâzimenin 
icabettirdiği malzemenin tedarikine 1337 senesi 
bidayetinde tevessül etmiş gerek Avrupa'dan ve 
gerek mahalli saireden 150 bin kilo yani fl 500 
kilometreyle yakın tel ve 70 bin fincan ve işlet
meye mütaallik sair levazımatı fenniyeden de 
mühim bir miktar celp ve ithar eylemiş idi. An
cak levazımatm vüruduna tesadüf eder zaman
larda ordunun Sakarya önlerine avdeti tâ Çay 
istasyonundan bedi ile Afyon Katrahisar, Bile
cik, Geyve'ye kadar ve Eskişehir'den Polatlı-
ya kadar şebekei telgraf iyenin âda eline geçe
rek mahvolması ve ordunun hiçbir telgraf teli 
bulunmıyan bir sahada ahzı mevki etmesi ida
reyi yeni birçok ihtiyacata mâruz bırakmış ve 
ordunun buhran içerisindeki ehemmiyeti mu
haberatı diğer muhaberata faik ve raci bulun
ması hasebiyle, tedarik edilen bütün yeni tel
ler orduya teslim veya orduya hadim olacak 
yeni hatların tesisine tahsis kılınmıştır. İşte bu 
esbabı elîme neticesi olarak müdüriyeti umu
miye icrasını tasavvur ettiği tadilâtı yapama
makla beraber yeni yeni birtakım ihtiyacatı 
âcileye de maruz kalmıştır. Bu ihtiyacatın şid
deti bugün Ankara - Konya - Adana muhabe
resinde görülen ahval ile de mutazahirdir. Mü
düriyeti umumiye ahvali mebhuse karşısında 
derakap levazımat tedarikine teşebbüsü teem
mül etmiş ise de ahvali harbiye ve maliye bu
na fırsat bahsetmemiştir. Bugün bu mevaninin 
îndifaiyle beraber yeniden büyük miktarda tel 
ve fincan idlıarı ihtiyacı şiddetle tezayüdetmiş-
tir. Bu husus ambarlarının boşalmasına rağ
men orduca da taleplerin tekerrürü Adana gi
bi yeni kıtaların iltihakiyle muhaberenin teves-
süü bu husustaki ihtiyacı fevkalâde tacil ve 
tesri eylemiştir. Arz olunan esbabı ihtiyaç me-
yaııında ordunun ileriye doğru, hareketleri ih-
timalâtı da derpiş olunmaktadır. îşte bu ihti
yacatın tahtı tesirinde olarak müdiriyeti umu
miye üç yüz otuz sekiz senesi bütçesinin tasdik 
ve tatbikine- ademi'inltizardıa muztar kalmış Ve 
1337 bütçesinde de temini maksada kafi tahsi
sat bulunmanı ası cihetle gayrie'zflarf (kalacak 
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miktarı 1338 senesinde sarf ouııınıafc şar-
tiyle 1337 senesi için taihsisatı munzamma 
teklifine mecbur olmuştur. En kısa ve en mü
fit kuyut ve şerait ile yapılan hesabata göre 
muhtelif kuturda 310 bin 980 Kgr. galvanizma-
iı tel ile 49 bin iki yüz aded fincana lüzum gö
rülmüştür. Geçen seneki mubayaata ve piyasa
dan yapılan tahkikatı saireye göre teHerin ki
losu 10 küsur kuruşa ve fincanların beheri 17 
küsur kuruş bedel ile alınabileceği anlaşılmış
tır. Binaenaleyh bütçenin 132 nci faslının ikin
ci eşya bahası maddesine tahsisatı munzamma 
olarak kırk bin liranın ilâvesi muktazi bulun
muştur, 

1337 senesi Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumi
yesi bütçesine kırk bin lira tahsisatı munzam-

ma itasına dair Kanun 

MADDE 1. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umumiyesinin 1337 senesi bütçesinin 132 nci 
faslının ikinci eşya bahası maddesine kırk bin li
ra ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu tahsisattan senei cariye 
nihayetine kadar sarf edilemiyen miktarı gele
cek senei maliye zarfında dahi istimal olunacak
tır. 

MADDE 3. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Erkânı Har
biye! TImumye Vekili 

Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili 
tçtimada bulunmamış

tır. 
Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Maliye Vekili 

Hasan 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Dahiliye Vekili 
Fethi 

Maarif Vekili 
Vehbi 

İktisat Vekli 
Münhaldir. 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
İçtimada bulunamamıştır. 

Riyaseti Celileye 
Posta, Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin 

132 
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1337 senesi bütçesine tahsisatı munzamına olarak 
kırk bin lira ilâvesine mütedair olup îera Veklle-
ri Heyeti Riyasetinin 6/63 numara ve 15 Kânu
nusâni 1338 tarihli tezkeresiyle bilvürud encü
menimize havale Duyurulan lâyihai kanuniye ve 
merbutu esbabı mucibe lâyihası mütalâa ve tet
kik olundu. Telgraf şebekesinin memleketin ih-
yacı muhaberesine gayrımüsait ve köhne ve in-
kılâbatı ahirei siyasiyeye binaen pek çok tadi
lâta nıuhtacolduğu ve 1337 senesi bidayetinde 
Avrupa'dan ve mahali saireden getirilen eşya 
ve levazımın bu uğurda istimaline tevessül olu
nacağı esnada Ordunun Sakarya önlerine avdeti 
ve ta Çay istasyonundan bed'ile Afyon Karahi-
sar Bilecik Geyve'ye ve Bskişehird'den Polatlı'
ya kadar şebekei telgrafiyenin âda eline geçerek 
mahvolması ve Ordunun hiçbir telgraf teli bu-
lunmıyan bir sahada ahzi mevki etmesi gibi es
babı mühmımei harbiye ilcasiyle tedarik edilen 
bütün yeni tellerin Orduya teslim veya Orduya 
hadim olacak yeni hatlar tesisine hasır ve sarf 
olunduğu ve halen ambarlarının boşalmasına 
rağmen orduca taleplerin tekerrürü ve Adana 
gibi yeni kıtaların iltihakiyle muhaberenin vo. 
ihtiyacın tevessüü karşısında bulunulduğu anla
şılmasına ve talebolunan kırk bin liradan gayri-
ezsarf kalacak kısmının 1338 senesinde de sar
fına devam ve mahsubu icra edimek suretiyle 
1338 senesi bütçesine mevzu tahsisattan bir 
kısmınm tasarrufuna imkân tehiyye edilmiş ol
duğu da görülmesine mebni kanunu mezkûr bilka-
bul Heyeti Umumiyeye arzı tensip kılındı. 

21 Kânunusani 1338 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Mazbata Mu. Âza 
Reşad Tevfik Rüşdü Kozan 

Fikret 
Âza Âza Âza 

Yozgad Muş Elâziz 
Süleyman Sırrı Ahmed Haindi Feyzi 

POSTA TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ
Sİ SABRI B. — Belki tahattur buyu
rursunuz. Mütaaddit vesilelerle ambarla
rımızın mevcudu hakkında izahatta bu
lunmuştum. 1336 senesi nihayetinde malû
mu âliniz, hemen ambarlarımız boş bir halde 
kalmıştır. O zaman heyeti muhteremenizden 
bir istirhamda bulundum, (35) bin lira lütfetti
niz. Bunun üzerine derhal Avrupaya bir adam 
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göndermekle birçok levazımat eelbettik ve bütün 
bu levazımatm ve celbinin esasını şebekemiz 
üzerinde yapacağımız tadilât teşkil etmekteydi. 
Vaktiyle şebekemiz hakkında Meclisi Âlinize ma
ruzatta bulunmuştum. Bu şebekenin icabeden 
tadilâtını vücude getilmek için levazımatımız 
tamam Anadolu topraklarına geldiği zaman da 
Sakarya önünde zaferle nihayet bulan büyük 
harb yani üçüncü harb başladı. Harbin safa
hatı hakkında bana söz düşmez zaten heyeti muh-
teremeee de malûmdur. Bu hâdise bizim şebeke 
üzerinde pek çok tadilâtın yapılmasını istilzam 
etti. Halbuki bizim celbettiğimiz eşya başka ci
hete matuf idi. Şebekenin noksanlarını ikmal 
ederek muhaberatı tanzim edecektik. Bu icabat 
üzerine şüphesiz ehemmi mühimme takdim ede 
rek elimizdeki levazımatı daha mübrem olan hu-
susata sarf etmek lâzımgeldi. 

Posta Telgraf idaresi kendi şebekesini ıs
lâh edememiş; ahalinin ihtiyacatı umumiye-
sini bir kat daha tesri ve temin edememiş. 
Fakat Sakarya Zaferine pek ziyade hadim 
olacak bir hizmetle alâkadürül imkân o da 
alâkadar bulunmuştur. Tabiîdir ki, bugün bü
yük emeller karşısında bulunuyoruz ve Ce
nabı Haktan ümitvarız. (inşallah sadaları) 
İnşallah yakın bir zamanda sıa husule gele
cektir. Eğer önümüzde bulunan bir harb bek
lediğimiz ve ümideylediğimiz veçhile netice
lenirse o vakit Posta ve Telgraf İdaresinin uh
desine pek büyük vazifeler terettübedediyor. 
Eskişehir'i doğrudan doğruya Afyon Karahi-
sar'ma, Bileciğ'e bağlamak için buralara ce
man yekûn iki bin kilometre tel çekmek 
lâzımdır. Bunu yapmakla beraber bugün bun
dan daha mübrem ihtiyacat karşısında bulu
nuyoruz. sual vâki olmadan ben teşrih ede
yim; Belki tahfifi muahaza etmiş olu
rum. Biliyorsunuz ki, bugün Konya 'dan alman 
telgraflar daima bizi itham edecek şekilde
dir. Fakat bilirsiniz ki, hâdisatı tetkik eder
ken, bahusus Heyeti Muhteremeniz gibi sıfatı 
hâkimiyeti haiz olan heyetler bir mücrim hak
kında karar verirken, o maznunun, müttehe-
min esbabı tahfifiyesini de ararlar, acaba 
cürüm o mücrim için mucibi muaheze midir? 
Biliyorsunuz ki, efendiler mükerreren söyle
dim, hemen yüz senelik bir asırlık hayata 
malik olan telgraf şebekelerimiz üzerinde hiç
bir zamanda Ankara ile Konya'nın irtibatı dü-
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şünülmemiştir. Halep, Beyrut taraflarından 
gelen tel, Konya sahilini takibederek Geyve'de, 
•Sivas'tan gelen teller, Ankara'dan devrederek 
Geyve'de müntehi olur ve ileriye Payitahta 
doğru gider. Binaenaleyh Ankara ile Konya 
arasında, bu irtibat teessüs etmemitişr. Acaba 
bu iki memleket arasında böyle bir asırlık 
zaman zarfında, ihtiyacatı ticariye veyahut mü-
nasebatı saire, bu iki memleketi alâkadar ede
cek bir birbirine doğrudan doğruya raptını 
istilzam edecek derecede değil midir? Bu hu
susta izahatta bulunamıyacağım. Bu tarihe, 
maziye ait bir meseledir. Yalnız Ankara, Kon
ya sureti katiyede birbirine raptedilmek lâ
zımdır. 

Bunun için efendiler acaba biz teşebbü-
satta bulunmadık mı? Kusur mu ettik? Sizi 
temin ederim ki, Sakarya Harbinden sonra en 
ziyade Posta ve Telgraf İdaresini düşündüren 
mesele Ankara - Konya muhaberesi olmuştur. 
Çünkü Ankara - Konya muhaberesi emin olu
nuz yalnız sizin muahezatmızdan daha ağır 
muahezata mâruz kalacak birçok cihetlere ait 
muhaberatın membaıdır. Bahusus sizin maz-
harı takdiriniz olan posta ve telgrafçılar daha 
ziyade bunu düşünmüştür. 

O ihtiyacatı daha fazla nazarı itibara almış
tır. Bir an evvel Ankara - Konya arasında tel 
çekmeyi düşünmüştür. Depolardaki teller sarf 
edilmiş olduğundan elimizde hiçbir şey yoktu. 
Bunun üzerine memleketin neresinde ne kadar 
teller, fincanlar varsa toplamaya başladık, Trab
zon'dan tel getirttim. İzmit taraflarından tel 
toplattım, bunların heyeti umumiyesini hemen 
Haymana'ya sevk ettim. Tahmin ediyorum. 
Bugün Haymana'da yüz kilometrelik tel ve o 
nispette fincan toplanmıştır. Mühendislerden 
birlisini Mihalliçcık ormanlarına gönderdim., bir 
buçuk aydır karda, kışta birçok müşkülât içe
risinde direk kesmekle meşguldür. İkinci bir 
mühendisimiz de Kadınhanı cihetlerinde katı-
yatla meşguldür. Buradan Polatlı'ya çavuşla
rın hepsi sevk edilmiştir. Polatlı 'da sevkiyat 
için lâzımgelen vesaiti tedarik ile meşguldür
ler. Efendiler, bu teşebbüsatm ne kadar mühim 
ve ne kadar müşkül olduğunu her vakit göre
rek Meclisinize cidden telgrafçılığın birçok nok
taları hakkında tenviratta bulunan Hoca Veh
bi Efendi Hazretlerinde de bu hususta müta-
lâatını da işhat ederim. Bu beyanat îıdeta be-
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ıi günlerce düşündürmüştü. İs, bu kadar niüş-
:al, bu kadar güçtür. Eğer bu hat vücuda ge

lecek olursa ümidederinı ki, Büyük Millet Mec
lisinin Ankara'daki mevcudiyetini ve hizmeti
nin ulviyeti hâtırasını Ankara ve Konya ahali
si kalbinde daima bir hissi şükran ile idame 

1 edecektir. Çünkü Konya'ya tel çekildiği zaman 
efradı milletten bir fert onu görecek ve bu tel, 
Büyük Millet Meclisinin bir eseri himmetidir 
diyecektir. 

Efendim, diğer taraftan Cenabı Hakka ham-
dü sena, Adana, Anavatanımıza iltihak etmiş-

jj tir. Bu cihetin muhaberatının da sureti temini 
İ lüzumu meydana gelmiştir. Bunun için tebli-
' gatı mükerrerede bulundum. Her nerede üç, 
i "ıeş metrelik parça tel bulurlarsa bunları top

latsınlar, dedim. Bunlarla Konya ile Aksaray 
ı arasına bir tel çekilecektir. Bugün burada kal-
i binide derin olan bir hissi şükranı izhar edece-
j ğhıı. Niğde Mebusu Muhteremi Vehru Beyefen-
; di bana bin lira ihda etti. Konya ile Aksaray 
\ arasındaki teli yapmak için. Bununla beraber 
; dört, beş bin lira cem edecek veyahut icabe-
T derse heyeti umumiyesini kendileri vereeekleri-
'., ni de vadetti. Şüphesiz ben bu A^a'di gördükçe 
: ümitvarım ki, ' yakın zamanda Konya ile Ak

saray hattı da vücuda gelecektir. Konya, Ak
saray hattı vücuda geldiği takdirde Kayseri 

'! üzerinden Konya'ya müntehi olan telimiz açık-
> ta kalacak. Şüphesiz ki, o telimizle de Adana 

muhaberatını temin edeceğiz. Sizden çok istir-
!> ham ederim. Bu daha iki ay kadar devam ede-
[ cek olan muhaberedeki müşkülâttan nâşi mua-
p! hezeyi bir iki ay daha sonraya talik buyurunuz. 

;. MEHMED B. (Biga) — Şu halde telgraf 
İ kabul buyurmayınız, mektup olarak kabul bu

yurunuz. 
SABRI B. (Devamla) - - O vakit Heyeti 

: Muhteremeniz istediği gibi muaheze buyurur
lar. Onun için efendim bugün cidden elim bir 

Ü vaziyetteyiz. Bendeniz bir şey arz edeyim. Bu 
; teklifim 1338 senesinde mahsubu icra kılınaca-
; ğı için şimdi vakit geçirecek zamanımız yok-
•: tur. Bil' an evvel mubayaata gitmek için siz-
j den bir kere mezuniyet talebinden ibarettir. 
! Encümene de şifahen arz ettim. 

j ALİ RIZA B. (Kars) — Elviyei selâsede 
j yollarda istasyonlarda diyebilirim ki, milyon-
f larca dökülmüş teller mevcuttur. Bunlar mu-

— Y% 
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hafaza edilmiş midir? Bunlar ne olmuştur aca
ba? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ
SÎ SABRI B. (Devamla) — Efendiler, bunu si
ze mükerrer en arz ettim. Ben memleketin bir 
köşesindeki bir karış teli düşünmediğimi kati
yen kabul etmem. Bunları düşündüm. Bugün 
Şark kumandanlığının telgrafı vardır. Şarkta
ki bütün valilere yalvarmışımdır. «Aman, ne 
kadar tel varsa bunu bana haber veriniz» diye. 
Çünkü nerede, her kimden bir haber işitmiş 
isem bırakmadım. Güzergâhta birçok tel oldu
ğunu işittim. Yalnız bir mesele vardır. 

HACI AHMED İTAMDÎ Ef. (Muş) — Muş 
ile Bitlis arasında gayet çoktur. 

SABRI B. (Devamla) — Fakat Muş ile Bit
lis arasındaki telin bugün nakliyesi Avrupa'dan 
buraya nakliyesinin dört misline baliğ olur. 
Bilmem ki, bu Meclis dört misli masrafı kabul 
eder mi? Sonra Muş ile Bitlis arasındaki tel 
tahribedilmiş olan umum hutııtun henüz yapıl
masına kâfi değildir. Yeni, yeni hatlar çekiyo
ruz. Hattâ bu son zamanda Van, Bitlis tarafın
da dört yüz kilometre tel çekilmiştir. Yani 
oradaki teller katiyen ihmal edilip bir yere 
atılmıyor. Esasen o vilâyetlerin geçmiş olan 
mazideki ahvalinden dolayı ihtiyaçları yavaş 
yavaş vücuda getirilmektedir. 

MUHÎDDÎN B. (Elâziz) — Elâziz'den on 
günde telgraf alıyoruz. 

SABRI B. (Devamla) — Onu da arz edeyim 
efendim. Kânunusâninin birinci gününden iti
baren on beşine kadar haddi âzami on beş gün 
zarfında Elâziz, Diyarbekir, Konya'dan bağlıya
rak cereyan eden fırtına, zürraııı da şahadetine 
nazaran, on beş senedir Anadolu'da görülmemiş
tir. Bu cihetle İstanbul ve Kastamonu'dan gelen ; 

telgraflardan dolayı beni mazur göreceksiniz. 
Kânunusâninin birinci günü evvelâ Konya'dan 
başlıyarak cereyan eden fırtınadan Yozgad ara- , 
smda elliye yakın direk hâk ile yeksan olmuştur. 
Şimdiye kadar böyle fırtına görülmemiştir. Konya 
ile Karaman arasında bir hatta altmış direği
miz kırıldı. Akşehir'le Keskin arasında otuz iki 
direk birbiri arkasına kırılolı. Tathminen 150 
kilometre kadar tel tamamen harabolmuştur. 
Kastamonu ile Kalecik arasında yalnız şu civar- , 
da bir buçuk saatlik bir mahalde fırtına sekiz 
direği bıçak keser gibi kesmiş atmıştır. 

Efendiler, izmit ile. Oevve arasında talimi-' 
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nen yüz elli kilometre mesafe vardır. Bunun sü
ratle tamiri için ne mümkün ise yapılmış ve ik
mal kılınmıştır ve hattâ Kastamonu civarındaki 
teller parça parça bir vaziyette bulunmuştur. 
Şüphesizdir ki, tabiatın bu kadar büyük kuvve
tine karşı elbette bizim aczimiz malûmdur ve 
bundan dolayı telgraflar postalarla teati edilmiş
tir Çünkü inşaat çok sürdü ve bu teehhürat bun
dan ibarettir. Fakat on beşinden sonra gelmiş olan 
telgraflarda teehhür varsa onu söylersiniz. Kini 
ise müsebbibini tecziye ederini, ve bu iki müddet 
zarfındaki telgraflar postalarla teati edilmiştir. 
Çünkü, inşaatın çok süreceğini tahmin ettiğim 
için derekap bulabildiğim vesaitlerle emir ver
dim «telgrafları en ön merkeze kadar yazınız.. 
en yakın merkezlerden itibaren öne doğru olan 
merkezlere posta ile gönderiniz, icabederse sü
vari ile çıkarınız» dedim. Zannedersem o tel
graflar da bu suretle gelmiştir. (Hayır, çoktur, 
sesleri) 

VEHBÎ Et'. (Konya) — Efendim hakikaten 
altı yüz senedir kaale alınmıyan Konya ile An
kara arasında temin edilmiyen telgrafın tesisi için 
Sabri Bey çalışıyor. Buna teşekkür olunur. Fakat 
yalnız bizde bir şey vardır. Bir iş için ne zaman sı
kışırsak o zaman o işe başlarız. Acaba Sakarya mu
harebesi olmasa ve Eskişehir, Karahisar, Kütah
ya Yunan elinde, bugün bulunmasa idi; bu 
Konya ile Ankara arasındaki teşebbüs olacak 
mıydı? Olmıyacaktı. Efendiler, ihtiyaç görül
müyordu. Bununla beraber» Sabri Bey buyuru
yor ki, efendim, Sakarya Harbi bize epey bir 
iş açtı. Bunun için birtakım masrafa muhtaç olu
yoruz. Şimdi ben soruyorum, Sabri Beyden, aca
ba Sakarya muharebesinden sonra Yunan birkaç 
kasabaları boşalttı ve oraların telgraflarını talı-
ribetti. Kendi de o tahribolunan yerlere mi ya
pacak? Yoksa bizim telgrafın vardığı yerde iş; du
ruyor ve telgraflar da oraya kadar işliyor, ondan 
ötesine elimiz değmiyor - değecek o başka - Bu
gün elimiz değmiyor, bugün elimiz değmiyen ye
re mi masraf edecek? Bunu anlamıyorum. Bunun
la beraber Konya, Adana arasında telgraf daima 
işlemiştir ve hiç kesilmemiştir ve bugün yine iş
lediğini beyefendi kendileri de itiraf buyurdular. 
Oraya ayrıca bir masraf ihtiyarına hacet yoktur 
zannederim. Bununla beraber bir şey buyurdu
lar «efendim, yollar bozulduğundan dolayı tel
grafları posta ile gönderdik» dediler, ben bunu 
böyle bir makama yakıştıramadım. Sebebi efen-

lî-5 — 
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di? Telgrafla veremiyeceğim havadisi memurlara 
söylese de «oğlum telgrafımız yoktur. Yol bozuk
tur. Mektup verin!» dese olmaz mı? (Handeler) 
(Gürültüler) mektupla gelecek bir işe neden tel
graf parası alıyorlar efendim? 

ATIF B. (Bayezid) Para kendi kesesine mi 
giriyor? 

VEHBİ Ef. (Konya) — - Nereye girerse gir
sin. Bu halkı bir nevi aldatmaktır. Mademki tel
grafla gönderemiyeceksin. Mektupla gelecek. 
Benden parayı neden alıyorsun? Yazık değil mi? 

Gelelim Konya ile Ankara arasında tseis olu
nacak yola: Efendiler, buradan hamama kadar 
telgraf vardır. Hamam ile Saray önü arası, iyi 
bilmem, belki tahminde yanılıyorum, zanneder
sem, yirmi beş saatlik bir mesafedir. Bu yirmi 
beş saatlik mesafeye yemden yol yapmak icabe-
der. Şimdi benim anladığıma nazaran yeniden 
masraf ieabeden ancak burasıdır. Buraya da öyle 
kırk beş bin, kırk bin lira gidecek bir masraf 
icabetmez. Bunun da bugün yapılmak imkânı 
yoktur. Ancak ağaçları buyurdukları gibi kesi
lir, hazırlanır. Rica ederim; hangi kağnı arabası 
direkleri yükliyecek ve Haymana ovasına ağaç 
dökecek? Dökebilmek imkânı var mıdır? Bu her 
halde Marta kadar yapılamıyaeaktır. Ve bu pa
ranın 1338 senesinde bahse konulmasını ve o za
man müzakere edilmesini teklif (»diyorum. 

POSTA MÜDİRİ UMUMİSÎ SABRİ B — 
Efendim; Vehbi Efendi Hazretleri birkaç sual 
daha sordular. Birer birer eevap vermekle 
mâruzâtıma başlıyorum. Buyurdular ki, bu tem-
didedilecek hatlar yıkılan yerlere mi ve inşa-
ailah istirdadolunaeak araziye mi aittir? Yok
sa bu kısımda da, yapılacak mıdır? Efendiler 
mükerreren mevzuubahsettik şebeke muhtacı 
tadildir. Şebeke üzerinde tadilât yapacağız. 
Sonra efendiler, sizi temin edeyim ki, merkez
lerimizde yarın ikinci fırtına da vâki olacak: 
tahribatı tamir edecek olan on metre tel kal
mamıştır. Ben size bu kadar acı safhasını teş
rih etmiyorum. Halbuki tabiat telgrafların da
imî bir düşmanı. Pler gün direkleri yıkıyor, her 
gün telleri yıkıyor. Aklı başında bir idare na-
mağiubolan düşmana karşı hiç olmazsa onun 
arzusunu akim bırakacak tedarikâtı bir an ev
vel vücuda getirmekle mükelleftir. Onun için 
efendiler şebekenin ihtiyacı ve lâzım olan tel- ! 
leri her halde tedarik etmek icabeder. i 
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İkincisi efendiler, nevmid olan insanlar na

ili emel olamazlar.. Ben diyorum ki, bu harbde 
biz kazanacağız ve ben mecbur olacağım, Eski
şehir'den Afyon arasına tel yapmaya ve bunu 
şimdiden tedarik etmeliyiz. İkincisi efendiler 
bir şey daha söylediler, katiyen posta ve tel* 
graf idaresi bir ferdi aldatmaz. Hiçbir zaman 
hile ve hud'ayı vazifei resimiyesiyle karıştır
maz. (Gürültüler) Hiddet yok efendiler, bakı
nız bendeniz sükût ettim. Eğer mucibi muaheze 
görürseniz tenkid buyurun, misal getirmiyeee-
ğim. Çünkü malûm ya kendimizi misal göste
rirsek kıymeti olmaz. Sizi davet ediyorum. Bey
nelmilel telgraf nizamnamelerini tetkik ediniz. 
Orada ne diyor? Diyor ki ; «Bütün cihanda fır
tınalarla, hâdisatı saire ile telgrafların kırıl
ması dünyanın her yerinde zaruridir.» Tabiat 
yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde 
her milletin telgraf şebekesi sahası üzerinde 
tesiratmı icra, eder. Binaenaleyh «İttihat tel
graf namesin e dâhil olan bir Devlet; telgrafı 
kabul edecek ve hiçbir zaman önümde arıza 
vardır, diye kendisine tevdi edilen telgrafı "»'ed-
detmiyecek. Yalnız, arızanın mebdeine kadar 
telgrafı vesaiti saire ile gönderecektir.» 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahih) •— Ya mah
recinden bozuk olursa... 

SABRİ B. (Devamla) — İnayet buyurunuz. 
Yozgad ile bey obası arasında bozukluk varsa 
ben de Elâziz'in, telgrafını Ankara'ya gelmiye-
eek diye reddedersem mâkul olur mu? Elâziz'-
den Ankara'ya yirmi günlük yolun'on dört gün
lük kısmını telgraf ile nakleder ve üzerinden 
altı günlük kısmı da postaya tahmil edersem 
hata mı ederim? 

İkinci bir mesele efendiler bana diyorlar ki; 
telgrafı mahreçte kabul etmeyin. Efendiler tel
graf idaresinin vazifesi sürati mümküne ile ge
ce, gündüz çalışarak hatlarını kaldırmaktır. Di
ğer bir mesele vardır ki ; arızaları derhal ve de
rakap tâyine imkân .yoktur. Ben fırtınanın yir
mi direk mi, otuz direk mi kırdığını tahmin ede
mem. Yalnız ben amelemi süratle sevk ederim, 
mühendisimi süratle sevk ederim ve ona salâhi
yeti vasıa veririm. «Arızayı yap! 'Ondan sonra 
gel!» delim. O, on direğe tesadüf eder bir gün
de döner; yirmi direğe tesadüf eder iki günde 
döner, altmış direğe tesadüf eder altı günde dö
ner. Ben; acaba vol varını saat sonra mı açıla-
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eak? Bir saat sonra mı açılacak? Daima o cihe
tini düşünürüm. İkincisi; ben niçin o adamı me
yus edeyim? Ben ona telgrafını almam dersem, 
avam her hakikati anlamaz. Ben ona telgrafını 
aimıyacağım dedim mi, derhal başka şeylere 
zahip olur. Alınız size birtakım tezviratı siyasi
ye ve daha diğer şeylere... Hükümet telgraf al-
nuyormuş, bilmem birtakım şeyler, iki telgrafı 
tehir etmiyeyim. Muahezesinden kurtulayım 
derken bir de memleketin içerisinde bir şurişi 
efkâr... Telgraf İdaresi bunu yapamaz. Ankara 
ile Konya arasında Posta, Telgraf İdaresi hat 
yapacak mı acaba'? Posta, Telgraf İdaresi bu 
senenin iptidasında plânını yapmış ve bu şebe
kesi üzerinde bulunan noksanı ikmal etmiş ve 
Ankara - Konya hattı yapmakla buranın hal
kını müebbeden minnettar edecek bu eseri vü
cuda getirmeye karar vermişti. Fakat bâzı hâ-
disat zuhur etti. Efendiler bugün sizden Hoca 
Vehbi Efendinin izahatından sonra büyük bir 
takdir beklerim. Demek tabiatla bile mücadele
de nisanlar âciz kalacak değildir. Ankara - KonT 

ya arasnıda tel çekmeye teşebbüs etmişim. Elit; 
olmazsa şu cihetim şayanı takdirdir. Vazifemin 
altında nâmağlûp oluyorum. Emelimi terviç 
ediniz de ben de emelime nail olayım. Yoksa 
beni muaheze etmeyiniz. Efendiler bu parayı 
lütfen kabul ederseniz mahsubunu icra edece
ğim. Çünkü eşya Avrupa'dan gelecek. Zamana 
ihtiyacımız var. Her zayi olacak vakit sıfırdır. 
Bir an evvel teşebbüs edelim de onlar buraya 
bir an evvel gelsin. Ha, bugün kırk bin lira ka
bul edeceksiniz, ha o zaman... Hepsi bir. 

MEBİL Ef. (Karabisan Sabib) — Bâzı deva-
iree muikaibele ücreti namiyle (telgraflardan üc
reti asliyenin sülüsü nispetinde ibir ücret alıyor
lar. Bu kanuni midir? 

MÜDİRİ UMUMİ SABRİ B. (Devamla; — 
linlıyanıadmı, efendim ? 

NEBİL Ef. (Devamla) —Bâzı devairee mu
kabele ücreti naımiyle ücreti asliyenin sülüsü 
nispetinde 'bir para daha alınıyor, "bu kanuni 
midir? Bilmiyorum. Telgarf 'havalesi olaraik 
gönderilecek paraya Ziraat Bankasınca şifre ile 
telgraf yazıyorlar. Şifrenin her ibir rakamını bir 
kelime addediyorlar. Bunu kabul (ediyorum. Yal
nız feunda mukabele ücreti naımiyle ücretin sü-
iföMi niısptet&nde bir ücret daha alınıyor'. Bu ka
nuna midir? Değil midir 1. 
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MÜDİRİ UMUMİ SABRI B. — Efendim biz-

de malûm ya telgrafların üzerine mukabele edie-
eök derseniz ederiz. Eğer parayı alan daire pa
rayı bu şeMldle alıyor ve bizle geliyorsa gayet 
mâkuldür. 

NEBİL Ef. (Karahisarı SaMb) — Kanuni 
midir? Değil midir? 

SABRİ B. (Devamla) — Kanunda sarihtir, 
efendim, bu bir itilâftır. Onu ben nasıi mienedıe-
bdlirim ? Mukabele diye bir sarahat varsa ve mu
kabeleyi icabederse yapılır vte bunun ücreti alı
nır. Tarafeynin rızası şarttır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı SaMb) — Mukabele
de tarafeynin rızası şarttır. Ve hattâ Ziraat 
Bankası ben razı olmadığım, halde mulkabele üc
reti almıştır. Bunu anlamaJk istediğim zaman 
böyle emir vardır, diyorlar. * 

SABRİ B. -(Devamla) — Ziraat Bankası büt
çesi geldiği zaman inşaillah sorarsınız ve istizah 
edersiniz. Beldenize taallûlk etmez. 

REİS — Efendim, müzakerenin 'kifayetine 
d'air bir taferir var. Okuyacağız. 

Riyaseti CeliHeye 
Müza-kere kâfidir. Mecellenin reye vaz'ını 

teklif ederini. 
.Erzurum 

Nusret 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müzaifcere kâfi 
görürmüştür. 

Maddelere gedildi. 

1337 senesi Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu-
miyesi bütçesine 40 bin lira tahsisatı munzamına 

itasına dair Kanun 

MADDE 1. — Posta ve Telgarf Müdiriyeti 
Umumiyesinin 1337 senesi bütçesinin 132 nei 
faslmm ikinci eşya. bahası maddesine 40 bin li
ra ilâve edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi' kabul edenler lüt
fen el kaldırsın, birinci 'madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu tahsisattan seııei cariye 
nihayetine kadar sarf edilemiyen miktarı gele
cek sened maliye zarfında dahi istimal oluna
caktır. ' 

REİS — İkinci maddeyi kabul (edenler llûtf en 
el kaldırsın, ikinci madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — İşbu ikamun tarihi neşrinden 

muteberdir. 
REİS — Üçüncü maddeyi kaıbul edenler lüt

fen el 'kaldırsın. Üçüncü madde 'kaıbulfedilmiştiLr. 

MADDE 4. — İşbu fcanumm icrasına Maliye 
ve Dahiliye Veikill'eri miemurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen <el kaldırsın. Dördüncü madde kabul edil
miştir. 

Efendini, heyeti umumiyieısini' tâyini esami ile 
reye vazediyorum; kabul edenler beyaz, etmiyen-
ler kırmızı rey versinler; reyler istihsal edilin
ceye kadar başjka meselenin müzaıkereisine geçe
ceğiz. 

2. — Anadolu ile dahili ittihat memaliki ec
nebiye arasında müteati posta müraselâtının tez
yidi ücurahna dair kanun lâyihası ve Posta ve 
Telgraf ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
batası. 

15 .1.1337 
T. B. M. Meclisi Riyaseti öelilesine 

Anadolu ile Posta İttihadı Umumisine dâhil 
olan memaliki ecnebiye arasında teati edilecek 
posta müraselâtı ücuratmm son münakit Madrid 
Posta Mütemeri Umumisi mukarreratı veçhile 
tezyidi hakkında olup îcra Vekilleri Heyetinin 
15.1.1337 tarihindeki içtimamda kabul 'edilen ka
nun ve esbabı mucibe lâyihaları rapten takdim kı
lınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin işarına 
müsaade buyurulması arz olunur. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mueibe lâyihası 
Geçen sene evasrtında Madrid'de inftıkalt eden 

Beyneddüvel Posta Kongresinde harbi ahirin bil
cümle memalikteki müessiratı nazarı itibara alına
rak, alelûmum posta hidematma ait ücuratın tezyi
di karargir olmuş ve esas ücret altın frank üzerine 
tâyin edilmiş olmakla beraber meskukatı frank 
olmıyan idarelerin ücreti mukarrerenin muadi
lini tâyin etmeleri takarrür etmiştir. Şu kadar 
ki, meskukât kıymetleri düşük olan idareler için 
Mütemerin kabul eylediği esas ücreti tamamen 
tatbik ederek tâyin edilecek muadillerin pek yük
sek olacağı ye meselâ mektup ücreti olarak takar
rür eden elli santim bizim evrakı nakdîyemizle 
on üç kuruş tutacağı ve bunun da halka pek ağır 

geleceği indelhesap anlaşılmakla ücuratı mebhu-
sanm Roma Mukalevenamei Umumisinde mukar
rer ücurata kadar tenzilinde hakkı hıyar da bıra
kılmıştır. Buna binaen İstanbul Hükümetince be
her altın frank santimi evrakı nakdîyemizin 
kıymeti mütenasibesine nazaran, altı para itibar 
edilerek posta müraselâtı muhtelif esinden ona 
göre ücret ahzi kabul ve tasdik edilerek ittihada 
dâhil idarata tamimi ve gösterilen ücuratın da 
1 Haziran 1337 tarihinden itibaren mevkii tatbi-
ka vaz'edileceği Bern İttihat Kalem Merkezine 
tebliğ kılınmış ve tarihi mezkûrdan itibaren gös
terilen ücuratın meriyeti hakkında Bern Kalemi 

. tarafından umum posta idarelerine tebligatı lâ-
zime icra kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi havzai idaresin
de bulunan hilâd ile İtalya, Fransa, Almanya, 
Amerika ve diğer bilcümle memleketlerle posta 
müraselâtı teati kılınmakta bulunmasına naza
ran, idaratı mezkûre tarafından riayet ve tatbik 
olunan kongre ahkâmına tarafımızdan da müraat 
tahtı vücubda olduğu ve Bern Kalemince kabul 
olunan muadillere tevfikan ücret ahzi zaruri ve bu 
tarzı hareket posta idaresinin menfaati umumi-
yesi muktezasmdan bulunduğu gibi ademiiştirâk 
halinde Anadolu merakizince ücreti sabıka ile 
göderilecek müraselâtm mevlidinde takse edile
rek Avrupa ve hariçle münasebattar olan ahali
nin de zararını müeddi olacağı cihetle Bern Kale
mince kabul olunan muadillere tevfikan ücret 
ahzi tahtı vücubda görülmüştür. 

31 Kânunusâni 1337 

Posta, ve Telgraf Müdiri 
Umumisi 

Mehmet Sabri 

Riyaseti Celileye 
Anadolu ile Posta İttihadı Umumisine dâhil 

memaliki ecnebiye arasında teati edilecek pos
ta müraselâtı ücuratmm son münakit Madrit 
Posta Mütemeri Umumisi mukarreratı ile tezyi
dine mütedair olup İcra Vekilleri Heyeti Riya
setinin (î/64 numara 15 Kânunusani 1338 tarih
li tezkeresi ile bilvürut encümenimize havale 
olunan lâyiha! kanuniye ile merbutu esbabı mu
cibe lâyihası mütalâa ve tetkik olundu. Mez-
kıîr lâyihai kanuniyede münderiç ücuratın ah-
zine Mütemeri mezkûra dâhil bilcümle menıa-
lik arasında Haziran 1337 tarihinden itibaren 
mübaşeret edildiği ve Anadolu da Avrupa ile 
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posta münasebatında bulunduğu cihetle bu Mü-
temer ahkâmına ittibaı tabiî ve ademiittibaı 
halinde Anadolu'dan memaliki ecnebiyeye gön
derilecek posta müraselâtının mevlitlerinde 
taksa edilmek suretiyle alâkadaranın zararını 
müeddi olacağı anlaşılarak mezkûr lâyihai ka-
nuniyedeki ücuratın encümeniraizce aynen ka
bulü karargir olmakla Heyeti Umumiyeye liec-
littakdim Makamı Celili Riyasetpenahiye arz ve 
takdim kılındı. 21 Kânunusani 1338 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Reşad 

Âza 
Yozyad 

Süleyman Sırrı 

Mazbata Muharriri 
Menteşe 

Dr. Tevfik Rüşdü 

Âza Âza 
Muş Elâziz 

Ahmed Hamdi Feyzi 

Riyaseti Celileye 

Anadolu ile Posta İttihadı Umumiyesine dâhil 
memaliki ecnebiye arasında teati edilecek pos
ta müraselâtı ücuratının son defa münakit Mad-
rit Posta Mütemeri Umumisi mukarreratı veçhi
le tezyidine dair olup İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinin 6/64 numaralı 15 Kânunusani 1338 
tarihli tezkeresiyle vürut eden Muvazenei Ma
liye Encümeni tarafından encümenimize tev
di olunan lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
lâyihası ve zikrolunan Muvazenei Maliye En
cümeninin mazbatası tetkik ve mütalâa olundu 
ve encümene davet olunan posta müdiri umu
misi Sabri Beyden de izahatı lâzime alındı. 

İcra kılman tetkikattan ve müdiri umumi
den alınan izahattan tahassul eden kanaate gö
re salifüzzikir lâyihai kanuniyede münderiç 
ücretlerin kabul ve istifası Mütemeri mezkûre 
dâhil bulunmuş olan bilcümle memalik arasın
da 1 Haziran 1337 tarihinden itibaren karargir 
olmuş ve tatbikine de başlanmış olmasına meb-
ni beynelmilel bir şekilde kabul edilmiş olan 
mukarreratı mezkûre ahkâmına tebaiyet zaru
ri ve menfaati müeddi ve aksi (halin de Ana-. 
dolu'dan memaliki ecnebiye arasında cereyan 
edecek posta müraselâtının mevritlerinde tak
sa edilmek suretiyle alâkadaranın zararını ba
di olacağı teemmül edilerek mezkûr lâyihai ka-
nuniyedeki ücretlerin Heyeti Vekile kararı ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası veçhile 
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aynen kabulü tensibedilmiş olmakla keyfiyet 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

22 Kânunusani 1338 
Posta ve Telgraf 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmit Mebusu Erzurum 
Hamdi Salih 

Âza Âza 
Niğde Vehbi 

Ahmed Hakkı 
Kâtip Âza 
Şevki Erzurum 

Hüseyin Avni 
Âza Âza Âza 

Okunamadı 

Anadolu ile dahilî ittihat memaliki ecnebiye 
arasında müteati posta müraselâtının tezjridi 

ücuratına dair lâyihai kanuniyedir 

MADDE 1. — Anadolu ile dâhil ittihat olan 
memaliki ecnebiye arasında teati olunacak âdi 
mekatipten yirmi gram sıkletine kadar olanlar
dan yedi buçuk kuruş ve yirmi gramdan- yukarı 
beher yirmi gram ve küsuru için üç kuruş otu?, 
para ücret istifa edilecektir. 

MADDE 2. — Açık muhabere varakaların
dan dört buçuk ve cevaplı muhabere varakala
rının her bir kısmı için de kezalik dört buçuk 
kuruş tahsil kılınacaktır. 

MADDE 3. — Her nevi evrakı matbua, me-
saliha dair evrak ve kıymetsiz eşyayı ticariye 
numunelerinden beher elli gram sıklet için alt
mış para istifa edilecektir. Ancak mesaliha da
ir evraktan istifa olunacak ücret yedi buçuk ve 
kıymetsiz nümunelerinki dahi üç kuruştan dun 
olamaz. 

MADDE 4. — Mektup ve açık muhabere va
rakalarından gayrı mevat (evrakı matbua, me
saliha dair evrak ve kıymetsiz eşyayı ticariye) 
ücreti kısmen veya kamilen tediye edilmedikçe 
yani pullanmış olmadıkça postaneleree kabul edi
lemez. 

MADDE 5. — Mevaddı ânife ücretlerine bir 
istisna teşkil etmek üzere âmâlara mahsus 
ve mukavva ve buna şebih mevat üzerine olan 
evrakf matbuanın beher beş yüz gram ve küsü* 
randan otuz para istifa kılınacaktır, 
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MADDE 6. — Mevaddı sabıkada tadad edi

len bilcümle posta müraselâtınm taahhüt üc
reti âdiler için siyyanen yedi buçuk kuruş ve 
iadeli ilmühaberi iler için de on beş kuruştur. 

MADDE 7. — Memaliki ecnebiyeden vürud-
edeeek müraselâttan postaneden alınacak tar
zında, yani postrestant olanlardan tarzı mezkûr 
hizmeti için siyyanen beş kuruş ücreti mahsusa 
alınır. 

MADDE 8. — Müraselâtın postaya tevdiin
den sonra talebedilen iade ilmühaberi için on 
beş kuruş ücret alınır. 

MADDE 9. — Âdi ve taahhütlü müraselât 
hakkında vukubulacak müstediyat için kozalik : 
on beş kuruş ücret alınır. 

„ MADDE 10. -— Bişartıttediyo nıüraselâtm 
beheri için mürsiiden alınmak üzere tediye üc- !. 
reti altmış para ve mürselünileyhden alınmak : 

üzere tahsiliye ücreti iki kuruş on paradır. 

MADDE 11. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 1*2. — İşbu kanım ahkâmının icra
sına Dahiliye; ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

. icra Vekilleri Heyeai Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili Şer'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Mttdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

letimada bulunamamıştır Refik Şevket 
Hariciye Vekili Dahiliye Vekili 

Yusuf Kemal ' Fethi 
Maliye Vekili" Maarif Vekili 

Hasan Mehmed Vehbi 
5 Nafıa Vekilf ' iktisat Vekili 

Feyzi Münhaldir 
Sıhhiye ve Muaveneti iç. Ve. 

îçtimada bulunamamıştır 

POSTA VE TELGRAF MÜDlRl UMU
MÎSİ SABRI B. —' Bu kanun hakkında uzun 
uzadıya münâkaşa edilecek bîr şey yoktur. 

Yalnız bir iki kelime arz edeyim. Biliyor
sunuz ki, Avrupa ile posta münasebatı devlet
ler arasında münakit kongrelerin kararma 
mütevakkıftır. Bundan bir sene evvel Mad-
rit 'de bir kongre aktediMişti. O kongrede bü
tün ahval ve vaziyet nazarı itibara alınarak 
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ücretler hakkında bâzı mukarrerat ittihaz 
Edilmişti. Şimdi Avrupa ile münasebata gi
riştik, Avrupa Posta Itttihdı denilen bu itti
hada dâhil olan her devlet bu ittihada riayet 
etmeye ve o kongrenin vermiş olduğu karar 
dâhilinde ücret almaya mecburdur. Bunun ha
ricinde ne on para fazla, ne de noksan alacak
tır.. Bu kongrenin kararları altın frank üze
rinedir. Her devlet kendilerine göre bu pa
ranın mukabilini mutazammm bir kanun ya
par. Çünkü bu ücrettir. Bazen fazladır. Bazen 
de eksiktir. Bu teklif ettiğijmiz kanunda mün-
deriç ücret son kongrede kabul edilmiş olan 
altın frangın bizim idaremizce muadillerin
den ibarettir ki, zannederim ki, bunun içjijn 
münakaşayı icabedecek bir hal yoktur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Harbi Umumiden 
evvel de Avrupa'ya gidecek olan mektup ve 
telgraflardan biz istediğimiz ücreti alabilir miy
dik? 

SABRI B. — Hayır. 
VEPIBÎ Ef. (Konya) — Şu halde teşek

kür olunur ki, böyle bir kapı açılmış ve kapi
tülâsyonların salâhiyetinin bir kısmını şimdi
lik kendi kendimiz bozmuş oluyoruz. 

SABRI B. (Devamla) — Bugün Avrupa 
ile, Amerika ile olan muhaberatımız bu suretle 
olacaktır. 

RElS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Anadolu ile dahilî ittihat memaliki ecnebiye 
arasında müteati posta müraselâtınm tezyidi 

ücuratma dair Kanun 

MADDE 1. — Anadolu ile dahilî ittihadb-
lan memaliki ecnebiye arasında teati oluna
cak âdi mekâtipten yirmi gram sikletine ka
dar olanlardan yedi buçuk kuruş ve yirmi 
gramdan yukarı beher yirmi gram ve küsuru için 
üç kuruş otuz para ücret istifa olunacaktır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Maddenin 
nihayetinde «edilir» denecektir. 

RElS — Birinci maddeyi Operatör Emin Be
yin teklifi veçhile tashihan kabul edenler lûtieıı 
el kaldırsın. Birinci madde tashihan kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Açık muhabere varakalarından 
dört buçuk ve cevaplı muhabere varakalarının 
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her bir kısmı için de kezalik dört buçuk kuruş 
tahsil kılınacaktır. 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Kılınır şeklinde 
tashih edilmeli sesleri) 

REİS — ikinci maddeyi tashihan kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. İkinci madde tashi
han kabul edilmiştir. 0 

MADDE 3. — Her nevi evrakı matbua, me-
saliha dair evrak ve kıymetsiz eşyayı ticariye nu
munelerinden beher elli gram siklet için altmış 
para istifa edilecektir. .Ancak mesaliha dair ev
raktan istifa olunacak ücret yedi buçuk ve kıy
metsiz nümunelerinki dahi üç kuruştan dun ola
maz. 

BÎR MEBUS —-(Edilir), şeklinde tashih 
edilsin. 

REÎS — Üçüncü maddeyi tashih veçhile ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.. 

MADDE 4. — Mektup ve açık muhabere va
rakalarından gayri mey at (Evrakı matbua, me
saliha dair evrak ve kıymetsiz eşyayı ticariye) 
ücreti kısmen veya kamilen tediye edilmedikçe 
yani pullanmış olmadıkça postahanelerce kabul 
edilemez. 
• REÎS -— Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, dördüncü madde aynen kabul 
edilmiştir. . • • • • • 

MADDE 5. — Mevaddı anife ücretlerine bir 
istisna teşkil etmek üzere âmâlara mahsus ve 
mukavva ve buna şebih mevad üzerine olan ev
rakı matbuanın beher beş yüz gram ve küsurun
dan otuz para istifa kılınacaktır. 

REÎS — Beşinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? («kılınacaktır» kelimesi (kılınır) olacak
tır sesleri). 

Beşinci maddeyi tashih veçhile kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, beşinci madde tashihan kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Mevaddı sabıkada tadadedilen 
bilcümle posta müraselâtmın taahhüt ücreti âdi
ler için. siyyanen yedi buçuk kuruş ve iade ilnıü-
haberliler için de on beş kuruştur. 

REÎS — Altıncı maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Altıncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Memaliki ecnebiyeden vürad-
edecek müraselâttan postahaneden alınacak t ar-
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zmda, yani postrestant olanlardan tarzı mezkûr 
hizmeti için seyyanen beş kuruş ücreti mahsusa 
alınır. 

REÎS — Yedinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Yedinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Müraselâtın postaya tevdiin
den sonra talebedilen iade ilmühaberi için on 
beş kuruş ücret alınır. 

REÎS — Sekizinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Sekizinci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Âdi ve taahhütlü müraselât 
hakkında vukubulacak müstediyat için kezalik 
on beş kuruş ücret alınır. 

REÎS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Dokuzuncu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bişartıttediye müraselâtın 
beheri için mürsilden alınmak üzere tediye üc
reti altmış para ve mürselühüeyhten alınmak 
üzere tahsüiye ücreti iki kuruş on paradır. •] 

REÎS — Onuncu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Onuncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

• REÎS • —: On birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... On birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — îşbu kanun ahkâmının icra
sına Dahiliye ve Maliye Vekâletleri- memurdur. 

REÎS — On ikinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... 

HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim (memur) de
ğil, ilk itirazımda devam edeceğim, (memurdur
lar) şeklinde tashih edilsin. 

REÎS — «vekilleri memurdurlar» şeklinde 
tashihini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÎRÎ UMUMİSÎ 
SABRÎ B. — Efendim; bu kanunun Teşrinisani 
birden itibaren mer i bulunmasının tahtı kara
ra alınmasını istirham ederim, efendim. (Ka
bul, sesleri) 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesd için 
müstaceliyet teklifi var. Kanunun heyeti umu» 
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ıniyesini müstaceliyetle kabul edenle?' lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim; 1337 senesi Posta ve Telgraf Mü-
diriyeti Umumiyesi bütçesine kırk bin lira tah
sisatı nmnzamma itasına dair olan Tahsisatı 
ınunzamnıa Kanununa iştirak eden zevat (164); 
(3) müstenkif, (27) redde karşı kanun (134) 
reyle kabul edilmiştir. 

8. — SUALLER 

1. — Tokad Mebusu Rıfat Beyin, Keskin 
Rumlarına dair Dahiliye Vekâletinden sual tak
riri 

REİS — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Keskin-
madeni Rumlarına dair bir sual takriri var, 
Dahiliye Vekâletine; 

2. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, altı vagon 
işlenmemiş ham ipek hakkında maliye ve Müda-
faai Milliye Vekâletlerinden sual takriri 

REİS — Altı vagon işlenmemiş ham ipek 
hakkında Maliye ve Müdafaa! Milliye vekâ
letlerinden sual takriri var. Maliye ve Müda-
faai Milliye vekâletlerine gönderilecektir. 

7. — ÎKİNCÎ DIJFA REYE KONULAN 
MADDELER 

1. — Buhara Mümessilliği ve maiyeti erkâ
nı maaş ve tahsisatı karşılığı olarak Hariciyenin 
1337 bütçesine zamaim icrasına dair kanun 

REİS — Efendim, geçen sefer Buhara Mü
messilliğinin tahsisatı hakkındaki Kanun reye 
vaz'olunduğunda ekseriyet hâsıl olamadığın
dan şimdi onu, ikinci defa reye vaz'ediyorum. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

5. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti ile 
Encümeni için intihap 

REİS — Sonra efendim! Memurin Muhake
mat Tetkik Heyeti ile Encümeni âzaları
nın intihabını yapmıştık. Neticei âra tasnif 
edildi. Hiçbir ekseriyet yoktur. Ancak fazla rey 
alan âza vardır ki : Bunlardan Hüseyin Av-
ni Bey Erzurum (80), Ata Bey Niğde (79), 
Emir Paşa Sivas (65), Abdullah Azmi Efendi 
Eskişehir (64), Esad Bey Lâzistan (61), Mü tul 
Efendi Kırşehir (57), Uûtfi Bey Malatya (54), 
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Hakkı Hami Bey Sinob (51), Ali Süruri Efendi 
Karalı işarı Şarki (50), Atıf Bey Kayseri (44), 
Haydar Bey Van (41), Emin Bey Canik (43), 
Süleyman Sırrı Bey Yiozigaid (40), Hacı Ilyas Sa
mi Efendi Muş (38), Basri Bey Karesi (38), Ha-, 
san FVhtıii Bey Oümüşane (36), Melnned Vehbi 
Efe ndi K f> n ya (3 7) rey a'I m ıs, 1 ardı r. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, evvel
ce olduğu gibi ekseriyette kalanları reyi işari ile 
reye bıraksanız olmaz mı efendim1? 

REİS — Böylesi kanuni değildir. İntihapla 
olur. kanuna muvafık olabilmek için bu zevatı 
intihabfetmek ister efendim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Etendim, evvel 
ce reyi işari ile kabul edilmişti. 

REİS — Efendim bu esas üzerinde reyler 
tevzin edilmeli. Artık bunu celsei âtiyede yapa
rız. Çok ı«ey aslanlardan yirmi dokuz arkadaşımız 
var. Birinciden on beşincisine kadar zaptedelim. 
Onlar naiınziedolssuın efendiim. Te'tkiilk 'Encümeni 
için en fazla rey alan doksan dört olduğuna na
zaran bunda da ekseriyet yok. Hattâ bunlardan 
Hakkı Bey Van (66), Abdullah Azmi Efendi 
Eskişehir (60), Placı Feyzi Bey Elâziz (53), Beh
çet Bey Kângırı (51), Ziya Bey Bitlis (49): Di
ğerleri de (bu .suretle gediyorlar. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, bu mesele gelecek İçtimaa tehir olunsun. 
Şimdi bu fazla rey alanların ismi tahtaya yazı
lacak olursa ve ona göre intihap yapılırsa daha 
iyi olur, zannederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) —- Arkadaşlar, ben 
adliyeci olmadığım için bu mesele için fazla bir 
şey söyliyemiyeceğim. Yalnız bir şey arz etmek 
istiyorum. Şimdi bir tetkik heyeti, bir dte encü
meni var. Bunlardan birine on beş, diğerine do
ku?; âza lâzım. Halbuki yirmi dokuz, otuz zat faz
la rey almışlardır. Bunları namzet olarak göste
relim. Bunlar okunsun. Her birini reyi işarı ile 
kabul edelim. Bunu da bu suretle çıkaralım ve 
bitirelim. Eğer bu şekilde devam edersek seksen 
dtefa -tâyini esami yapılsa yine içinden çıkamayız. 
(Çok muvafık besleri) 

REİS — Efendim, bunu tahtaya yazarız. On
dan sonra herkes ona göre reylerini verir. 

Buhara Mümessilliği tahsisatı hakkındaki 
Kanunun ikinci defa reye vaz'mda reye iştirak 
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eden zevatın adedi 144; 6 redde karşı kanun , olsun olmasın kanun ekseriyet ile kabul edilmiş 
138 rey ile kabul edilmiştir efendim. Çünkü ka- . demektir. 
nunun ikinci defa reye vaz'ı olduğu için nısab- (On dakika teneffüs Saat : 4) 

I K I N C I CELSE 
Açılma saati : 4,20 Sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim celse küşadedildi. 
ADLİYE VEKİLİ REFlK ŞEVKET B. 

(Saruhan) — Reis Efendi söz istiyorum. Efen
dim: Heyeti Umumiyeye tevzi edilmiş bir madde i 
kanuniye vardır, mühim bir meseledir. Fakat 
bugün zannedersem vaktimiz kalmadı, Heyeti 
Muhteremeden rica ederim Perşembe günkü ruz-
namemize ithalen müzakere edilsin. Müstacelen 
müzakeresini de teklif ederim. (Muvafık sadaları) 
Usulü muhakematın tadiline dair üç maddelik 
bir şeydir efendim. 

9. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Ukranya Fevkalâde Komiseri Fronze'-
nin Trabzon'dan çektiği telgraf 

REİS — Efendim bir telgraf var, okunacak. 

B. M. M. Reisi Müşir Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine 

Fronze Cenaplarının Trabzon'dan 15 Kânu
nusani 1921 tarih ve 211 numara ile keşide ev-
lediği telgrafnamenin tercümesidir. 

Bizim için pek aziz olmuş olan Türk Mille
tinin topraklarını bugün terk ederken zatı Dev
letlerinin şahsında bu millete ve kahraman ordu
suna bir kere daha selâmlarımı isal etmek isti
yorum. 

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Kafkasya işçi 
kütleleri ve hükümetleri arasındaki revabıtı bi-
raderiyeyi takviye yolunda başladığımız işin ya
kında bu halkı ve hükümetlerini hayatın bütün 
sahalarında daha sıkı ve kavi münasebatm 
tesisine sevk edeceğine kanaati kâmilem vardır. 
Riyaset ettiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükümetinin başladığı mesaii islahiyede tama
men muvaffak olmasını hararetle temenni ede
rim. önümüzdeki harb hedefleri mesut bir neti
ce ile tetevvücedeceği zaman bu sayın Türk 
halkiyle Hükümetini maddi ve mânevi mesudi-
yet şahrahına isal edeceğinden eminim. Türk 
menafimin daima takdirkâr ve merbutu olduğu
mu beyanla teyidi meveddet eylerim. 

Fronze 

6. — Muş Mebusu Hacı Ilyas Sami Efendinin 
Adliye Encümenİ7ie intihabı 

REİS — Efendim münhal olan Adliye Encü
meni âzalığına Birinci Şubeden Muş Mebusu Il
yas Sami Efendi intihabedilmiştir. 

3. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, Çorum 
havalisinde toplanan iyane hakkında Dahiliye Ve
kaletinden sual takriri 

REİS — Çorum Mebusu Dursun Beyin, iane 
toplamak memnu olduğu halde Çorum havalisin
de iane alınması esbabı hakkındaki sual takririni 
Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

3. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, An
talya sancağı dâhilinde (Serik) nâmiyle bir ka
za teşkili hakkında kanun teklifi (2/437) 

REİS — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, 
Antalya sancağı dâhilinde bir kaza teşkiline dair 
teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine gönde
riyoruz. 

Bundaa sonra müzakeremiz hafiyen cereyan 
edecektir. Salon samiinden tahliye edilsin efen
dim. Mabadı kafidir. 

(Kapanma saati : ?) 
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1337 senesi Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumi yesi bütçesine 40 bin lira tahsisatı munzama 

itasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kabul edenler) 

Hulusi B. (Kastamonu), Salâhaddin B. 
(Mersin), Ahmed Mazhar B. (istanbul), Hacı 
Fevzi B. (Elâziz), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Rüstem B. (Oltu), Hilmi B. (Ankara),. Ali Sü-
ruri Ef. (Krahisarı Şarki), Ali Ulvi B. (Bur
dur) , Dr. Fikret B. (Kozan), Kadri B. (Siird), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Âlim Ef. (Kayse
ri) , Abidin B. (Lâzistan), Ali Vâsıf B. (Gene), 
Fethi B. (istanbul), Nusret Ef. (Erzurum), Ra-
miz B. (Dersim), İzzet B. (Tokad), Şemseddin 
Ef. (Ankara), Refik Şevket B. (Saruhan), Ha
cı Şükrü B. (Diyarbekir), Server B. (Ardahan), 
Rıza Ef. (Amasya), Şükrü Ef. (Karahisarı Sa-
hib), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Emin Ef. 
(Aydın), Mesud B. (Karahisarı Şarki), Ata B. 
(Niğde), Tahsin B. (Aydın), Ziya Hurşid B. 
(Lâzistan), Şevki B. (içel), Ali Rıza B. (Kars), 
Hasan Sıddık B. (Van), Mustafa Kemal B. (Er-
tuğrul), Vehbi B. (Niğde), Rifat Ef. (Konya), 
Derviş B. (Mardin), Abdullah Azmi Ef. (Eski
şehir), Hilmi B. (Ardahan), Hamdi Namık B. 
(izmit), Memduh B. (Karahisarı Şarki), Mus
tafa B. (Gümüşane), Feyzi B. (Diyarbekir), 
Emin B. (Canik), Atıf B. (Bayezid), Dr. Suad 
B. (Kastamonu), Mustafa Taki Ef. (Sivas), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Halil B. (Ertuğrul), 
İbrahim B. (Karesi), Hacı Nuri B. (Siird), 
Hakkı Pş. (Niğede), Mehmed Akif B. (Burdur), 
Rasim B. (Elâziz), Vehib B. (Bitlis), Hakkı B. 
(Van), Celâl B. (Gene), Ali Haydar B. (Gene), 
Hasan Basri B. (Karesi), Abdülgani B. (Muş), 
Mahmud B. (Ergani), Mehmed Ef. (Eskişehir), 
Şükrü B. (Bolu), Fikri Faik B. (Gene), Şükrü 
B. (Canik), Şerif B. (Sinob), Recai B. (Trab
zon), Sıddık B. (Çorum), Hüseyin Hüsnü Ef. 

(İsparta), Hakkı B. (Ergani), Dr. Fuad B . (Bo
lu), Osman Kadri B. (Muş), Mehmed Salih Ef. 
(Erzurum), Süleyman B. (Canik), İbrahim Sü
reyya B. (Saruhan), Esad Ef. (Aydın), Zülfü 
B. (Dikarbekir), Rauf B. (Sivas), Abdülgafur 
Ef. (Karesi), Hasan Ef. (Denizli), Sırrı B. (Er
gani), Resul B. (Bitlis), Yahya Galib B. (Kır
şehir), Mustafa Necati B. (Saruhan), Şeyh Ser
vet Ef. (Bursa), Mahmud Celâl B. (Saruhan), 
Necati B. (Bursa), Hacı Arif B. (İstanbul), 
Ali Vefa B. (Antalya), Yunus Nadi B. (İzmir), 
Sadık B. (Kırşehir), Hüseyin Avni B. (Ko
zan), Rasih Ef. (Antalya), Necib B. (Ertuğrul), 
Ali Ef. (İçel), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Hacı 
Bekir Ef. (Konya), Emin B. (Erzincan), Ziya 
B. (Yozgad), Esad B. (Lâzistan), Ragıb B. 
(Gazianteb), Sadeddin B. (Menteşe), Mustafa 
Vasfi Ef. (Tokad), Faik B. (Edirne), Musa 
Kâzim Ef. (Konya), Feyzi Ef. (Malatya), Sıd-
kı B. (Malatya), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı 
Şarki), Yasin B. (Oltu), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Kâzim Hüsnü B. (Konya), Hacı 
Süleyman Ef. (İzmir), Akif Ef. (Batum),Emin 
B. (Ergani), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Mah
mud Said B. (Muş), Ziya B. (Sivas), Nuri B. 
(Bolu), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Abdullah 
Tevfik B. (Dersim), Fikri B. (Gene), Hacı Ga-
rib Ağa (Malatya), Hacı Ahmed Hamdi Ef. 
(Muş), Cemal Paşa (İsparta), Atıf B. (Kay
seri), Mehmed Ruşen B. (Gümüşane), Ahmed 
Fevzi Ef. (Batum), Numan Ef. (İstanbul), 
Necmeddin B. (Siird), Midhat B. (Mardin), 
Operatör Emin B. (Bursa), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Halil ibrahim Ef. (İzmit). 

Mehmed Necati Ef. 
(Müstenkifler) 

(Lâzistan), Salih Ef. | (Siird). 

(Reddedenler) 
Seyid Hüseyin B. (Erzincan), Bahri B. 

(Yozgad), Behçet B. (Kângırı), Nusret B. (Er
gani), Mhemed Vehbi Ef. (Konya), ^ Hacı Ta
tar Ef. (İsparta), Muhiddin B.. (Elâziz), Hakkı 
Hami B. (Sinob), Mehmed Ef. (Adana), Ne-
bil Ef. (Karahisarı Sahib), Fahreddin B. 
(Kars), Dursun B. (Çorum), Hacı Atıf Ef. (An
kara), Sabri B. (Kastamonu), Hüsnü B. (Bit

lis), Cevdet B. (Kırşheir), Emir Pş. (Sivas), 
Cemil B. (Kütahya), Hacı Mustafa Ef. (An
kara), Nafiz B. (Canik), Tufan B. (Hakkâri), 
Arif B. (Bitlis), Mehmed B. (Biga), Besim 
B. (Kastamonu), İsmail B. (Erzurum), Müfid 
Ef. (Kırşehir), Said B. (Kângırı), Abdurrahman 
karni Ef. (Gazianteb). 
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Buhara Mümessili ve maiyeti erkanı maaş ve tahsisatı karşılığı olarak Hariciyenin 1337 bütçesine 

zamaim icrasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Hacı Arif B. (İstanbul), Şemseddin Ef. (An
kara), Muhiddin B. (Elâziz), Hakkı Hami B. 
(Sinob), Sülyeman Sırrı B. (Yozgad),'Celâl B. 
(Trabzon), Mehmed B. (Biga), Operatör Emin B. 
(Bursa), Kadri B. (Diyarbekir), Mustafa Tâki 
Ef. (Sivas), Esad B. (Lâzistan), Sıddık B. (Ço
rum), Hamdi Namık B. (İzmit), Mahmud Celâl 
B. (Saruhan), Hamdi B. (Ertuğrul), Dr. Fikret 
B. (Kozan), Memduh B. (Karahisan Şarki), Ha
cı Tahir Ef. (Kângırı), Nebil Ef. (Karahisan 
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