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B t E Î N C l CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 1,40 

BEİS — İkinci Eeîsvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLEE : Âttf Bey (Kayseri), Enver Bey (tzmdr) 

REÎS — Efendim, celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS — Efendim, zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

2. — LÂYİHALAR 

1. — Memaliki müstahlasa teşkilâtı vakfiyesi 
için Evkaf bütçesine tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihan 

REÎS — Memaliki müstahlasa teşkilâtı vak
fiyesi için Evkaf bütçesine tahsisatı munzamına 
itasına dair Heyeti Vekileden mevrud lâyihai 
kanuniye var; Muvazene! Maliye Encümenine. 

3. — TAKRİELEE 

1. — Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyle; Mer
sin Mebusu Salâhaddin Beyin, 1335 mütareke 
tarihinden itibaren 16 Mart 1336 tarihine kadar, 
dü§man tesirialtında, Hükümetçe neşredilen ka
rarnamelerden menafii mülk ve millete gayrİmu-
vafık olanlarının tetkiki için Meclise arz edilme
sine dair takrirleri 

REÎS — 1335 mütareke tarihinden itibaren 
16 Mart tarihine kadar, düşman tesiratı altın
da, Hükümetçe neşredilmiş ve menafii mülk ve 
millete ğayrimuvafık kararnamelerin berayı 
tetkik Meclise arzı lüzumuna dair Sinob Mebusu 
Hakkı Hami ve Mersin Mebusu Salâhaddin bey
lerin takriri var; okunacak : 

Riyaseti Celileye 
1335 mütareke tarihinden itibaren 16 Mart 

1336 tarihine kadar, düşman tesiratı altında, 
Hükümetçe neşredilmiş muvakkat kararname
lerden menafii mülk ve millete ğayrimuvafık 
kararnamelerin Hükümetçe berayı tetkik Mec
lisi Âliye arzını teklif eyleriz. 

Sinob Mersin 
Hakkı Hami Salâhaddin 

Birinci Gelse 
Reisisani Dr. Adnan Beyin Riyasetinde bil-

inikat zaptı sabık hulâsası tashihan kabul edil
di. Zafer münasebetiyle ımievrut tebrik telgraf
larının bir kısmı okundu. Bir kısmının nereler
den geldiği bildirildi. 

Antalya Mebusu Tahsin Beyin, Korkudeli 
kazası merkezinde bir Ziraat Bankası Sandığı
nın açılmasına dair takriri îktisat Vekâletine, 
Diyaribekir Mebusu Kadri Beyle arkadaşları
nın, düşmanın yakıp yıkmış, olduğu yerlerin 
sıhhi ve bediî bir şekilde imar ve inşası hak
kındaki takriri, îcra Vekilleri Heyeti Riyase
tine gönderildi. Karesi Mebusu Abdülgafur 
Efendi ile arkadaşlarının, istirdadedilen yerle
re Meclis zabıt ceridesi gönderilmesine dair 
takriri okundu ve icabının icra edileceği Riya
set tarafından bildirildi ve hafi celseye geçildi. 

(İkinci Celse hafidir.) 

Üçüncü Celse 
' Ahar mahallere nakledilmiş eşhasın tasfi

yeye tâbi emvali hakkında mevcut kararname
nin- reddine dair Gazianteb Mebusu Ali Cenani 
Beyin takriri kabul olundu ve Cumartesi günü 
toplanılmak üzere içtima tatil olundu. 

Kâtip Kâtip 
îkinci Reisvekili Kayseri îzmir 

Musa Kâzım Atıf Enver 

REÎS — Zaptı sabık haJkkmda mütalâa var 
mı efendim? 

FEYYAZ ALÎ B. (Yozgad) — Reis Efen
di ; bir sual takririmiz var, nedense hâlâ okun
madı, beş şün oluyor, 
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RElS — Efendim, kararnamelerin menafii I 

mülk ve millete muvafık olmıyanlarının Hükü
metçe tefrikiyle Meclise havalesini teklif edi
yorlar. Tensibederseniz, Hükümete gönderelim. 
(Hayhay, sesleri) Hükümete tevdiini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Efendim, Heyeti Vekile Riyasetine verilecektir. 

2. — Bayezid Mebusu Atıf Beyin, Suruç Kay-
makamı İksan Bey hakkındaki evrakın bir an 
evvel Müzakere edilmesine dair takriri I 

REÎS — Suruç Kaymakamı sabıkı ihsan I 
Bey hakkındaki evrakın müstaceliyetle müzake
resi lüzumuna dair Bayezid Mebusu Atıf Beyin 
bir takriri var, okunacak : I 

Riyaseti Celileye I 
îstMa ve Dahiliye encümenlerinden çıkarak 

Heyeti Umumiyeye mal olan Suruç Kaymakamı 
ihsan Beyin temadii mağduriyetine mahal kal
mamak üzere evrakın bugün müstaceliyetle mü- I 
zakeresiıii teklif eylerim. 

14 Eylül 1338 
Bayezid I 

Atıf 

R1Ö&-— Efendim bu kaymakam hakkındaki I 
masbatâ Heyeti Umumiyeye mal olmuş. Bugün I 
müzakeresi ffeklif ediliyor. Bugün muza- I 
ketesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabtri edilmedi, efendim. 

4. — MUHTELfF EVRAK 

î.— Zafer münasebetiyle muhtelif yerlerden 
gtien teht&nameler 

REİS — Efendini; Heybeliada'da, Tedrisatı 
Bahriye Müfettişi Abdürrahim Beyden mevrut 
tettt^knam'e vardır. Muzafferiyeti ahire münasebe
tiyle' muhtelif mahallerden mevrut tebrik telgraf
ları vardır, mevlitleri okunacak. 

ArAun Müdafaai Hukuk ve Belediye riya-
setlerifiden, Dersaadet ve Bilâdı Selâse'de yeni 
teşekkül eden Hamal Esnafı Cemiyeti Heyeti ida
resi ve azalarından, Buldan'da Denizli Mebusu 
Ömer Hecîb Beyden, Narman Kazası ahalisi na
mına Belediye Riyaseti ve Müdafaai Hukuk Ri
yasetinden, Kars'ta Erzincanlı Tevfik Efendiden, 
Ajtâm Mebusu Esad Efendiden, Kângırı Müda
faai Hufeuk ve Belediye riyasetlerinden, Samsun-' 
da Ermâni Cemaatinden, Kocamustafapaşa'da'l 
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Leblebici köşesinde Saki Murad Babadan, İstan
bul amelesi namına Reis ismail Hakki ile Zârö 
Ağadan, Kastamonu Vilâyet Encümeninden, Ço
rum Mutasarrıflığından, Ordu Mutasarrıflığın
dan, Çaycuma Belediye Riyasetinden, Göztepe'de 
Hurşid Paşadan, Antalya'da Ortadoks Cemaatin
den, Şam'da Dâvavekili Musa Kâzim Efendi ile 
rüfekasından, Yedinci Fırka Kumandanlığından, 
Bolu Mutasarrıflığından, Haleb'de Kaymakam 
Şakir Beyden, Çal Kaymakamlığından, Elâziz Be
lediye Riyasetinden, Maraş Mebusu Tahsin Bey
den, Elâziz Mebusu Feyzi Beyden, Seydişehir 
Müftülüğünden, Sivas Esnaf Cemiyetinden, Ba
lâ Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Koçhisar Be
lediye Riyasetinden, Şarki Karaağaç Kaymakam
lığından, Mersin Mutasarrıflığından, Araç 
Kaymakamlığından, Amasya'da Seyid Meh-
medülemin'den, inebolu Belediye Riyasetin
den, Köyceğiz Belediye Riyasetinden, Bul
dan Belediye Riyasetinden, Iskilib'de Sivas Völii 
esbakı ismail Kemal Beyden, Cide Müftülüğün
den. 

REÎS — Münasip cevap yazılacaktır. 

2. — Bursa !Mebusu Muhiddin Baha Beyle rö-
fekasmın, istirdattan sonra Bursa ahvaline dair 
telgrafları 

RElS — Efendim Muhiddin Baha Beyle rü-
fefeasınm, Bursa 'ahvaline dair telgrafları var
dır. (Olkunsun seslenir) 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Çarşamba 'günü öğleden evvel vâsıl oldum. 

Elhamdülillah düşman camillere, türbelere do
kunmaya ve u/muımiyetle şehirde bir ikonağınıı'zı 
yakmaya vakit bulamamıştır. Bursa'ya !bdr ta
raftan (kahraman ordumuz, Keşüşdağı sırtların
dan d'a gönüllü kıtaat dâhil olarak, Yunanlıla-
rm silâhı talhrîplerini istimale vakti ımüsaiit bı-
raklmamışlardıır. Esir Bursa'ımızı eski hfaMnide 
sevimli ve tarihî hulduk. Ahali fevkalâde meser
ret İçinde, fevç fevç sokaklarda bayram yap
maktadırlar. 

Meclisi Âliniz namına vâlkı olan tefbügat se
bebiyle sokakta 'gitmeye mülktedir olamıyoruz. 
Halkımızııı Hükümeti Milliye halklkınd'a hürmet 
ve minneti ç'ok fazladır. Herkes Büyüik MiBet 
Meclisi ile Başkumandana ibizzat arzıhünmetve 
mitanet etmek için fevkalâde tahalük 'gösteril-
yor. Mukaddes dâvamızın fbîrçok muvaffakiyet-



t : 103 16.9.1388 G : 1 
ilerle dahıa *e^vvüöetımeisi'ni bu münasebteıtfe te-
menini ederiz. 
Bursa 'Mebusu Bursa Mebusu Bursa Mebu&u 

MuhMdin Baba Servet Emin 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Müskirat nakli maddesinden dolayı bir 

sene küreğe mahkûm Ahmed'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim EreğliHi Ahmed'in bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair lâyihai ka
nuniye vardır. Dünden bir it'ane kalmıştır, fiffa 
mütealliktir. Onu okuyaicağız : 

30 Temmuz 1338 
T. B. M. Meelisi Riyaseti! CeliWesi»n)e 

Müskirat nakil ve ithali maddesinden dola
yı ımahkûm ve mahpus bulunan Ereğli'nin Kir
manlı m'ahıalillerainde mülkim Ahmed'in bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair icra Vekilleri 
H'eyetind'n 30 Temamız 1338 tarihindeki içtimaın-
da tkabul edilen lâyihai (kanuniye ile eisbabı mu
cibe lâyihası raptan takdim kılınmıştır. îfayı 
muktazasiyle neticesinin işarına müsaadei dev
letlerini rica eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası 
Müskirat nakil ve ithali maddesinden dolayı 

sureti katiyede bir sene hapse mahkûm ve elyevm 
Karadeniz Ereğli hapsanesinde mahpus Ereğli' 
nin Kirmanlı mahallesinde mukim Fener Bek
çisi Ahmed'in hali şeyhuhatten ve gayrikabili şifa 
maluliyetinden bahsile bakiyei müddeti cezaiye
sinin affı istirhamını havi istidası üzerine etib-
bayı mahalliye tarafından badelmuayene veri
len raporda merkumun müptelâ olduğu illet do-
layısiyle rutubetli yerlerde uzun müddet ika
meti hayatını tehdidedeceği beyan olunmasına 
ve merkumun maluliyeti vakıası mucibi af ma
hiyetinde olduğu Tıbbı Adlî Müessesesi Müdü-
riyetince de tasdik edilmesine ve mahallî mec
lisi idaresince tanzim kılman mazbata dahi bu 
zeminde bulunmasına nazaran merkum Ah
med'in bakiyei müddeti cezaiyesinin affı muva-
fıkı nefsülemr görüldüğünden berveçhi zir iki 
maddelik lâyihai kanuniye kaleme alınmıştır. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Müskirat nakil ve ithali mad
desinden dolayı sureti katiyede bir sene hapse 
mahkûm ve mahpus Ereğli'nin Kirmanlı mahal
lesinde mukim Ahmed'in bakiyei müddeti ce-
zaiyesi affedilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 
İcra Vekilleri Heyeti Rs. Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Abdullah Azmi 
Müdafaa! Milliye V. V. Adliye V. V. 

Hüseyin Rauf Behçet 
Dahiliye V. V. Hariciye Vekili 
Mehmed Atâ Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Vehbi 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Reşad Mahmud Esad 
Sıhhat ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye V. V. 
Fuad Hüseyin Rauf 

Adliye Encümeni mazbatası 
Müskirat nakil ve ifhali maddesinden dolayı 

sureti katiyede bir sene hapse mahkûm olan, 
Ereğli'nin Kirmanlı mahallesinde mukim Ah
med'in bakiyei müddeti cezaiyesinin «affına dair 
tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin kabu
lüne iktiran eden lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe lâyihası sureti musaddakası Heyeti Umu-
miyeden encümenimize tevdi buyurulmakla mü 
talâa ve tetkik olundu. 

Merkumun, maluliyeti ve marazının hapsıa-
nede kaldığı müddet hayatını tehdidedeceği be
yan ve tahakkuk etmesine nazaran lâyihai mez-
kûrei kanuniye encümenimizde de ekseriyetle ka
bul edilmiş ve ancak ikinci madde olarak, işbu 
kanun Meclisçe kabul olunduğu tarihten mute
berdir diye bir madde ilâve edilerek, kanunun 
icrasına mütedair olan ikinci madde üçüncü 
madde olarak tashih edilmiş ve keyfiyetin be-
rayı tasdik Heyeti Umumiyeye arzı ekseriyetle 
karargir olmuştur. 

9.9.1338 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Oanik Kırşehir 
(Hini imzada buluna- (Affını mucip hastalık-

madığı) bardan olmadığından 
muhalifim) 

Sadık 
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Kâtip 
Siird 

(Muhalifim) 
Mustafa Saibri 

Âza 
Diyıarbekir 

Hamdi 
Âza 

Maraş 
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Âza 

Karahisarı Şarki 
(Müstenkifim) 

Ali Süruri 
Âza 

Karalhisarı Şarkı 
Vasfi 

Mehmed Basib 

REÎS — Efendim bu adam bir seneye mah
kûm olmuş; maluliyeti daimesi olduğundan en
cümen affını teklif ediyor. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sadalan) Maddelere gedmesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kalbul edildi. 

Ereğli'nin Kirmanlı mahallesinde mukim Ah
med'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Müskirat nakil ve ithali madr 

desinden dolayı sureti katiyede ıbir sene hapse 
mahkûm ve mahpus Ereğli'nin Kirmanlı ma
hallesinde mukim Ahmed'in bakıyei müddeti 
cezaiyesi affedilmiştir. 

REÎS — Efendim madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sadalan) Birinci maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim kanımda tarihi neşrinden mu
teber olduğuna dair bir madde yoktur. Ad
liye Encümeni (İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir.) diye bir madde teklif ediyor. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim bu kanun çok şayanı nazardır. Ra
porun okunmasını teklif ediyorum. Encümen
den ekseriyetle çıkmıştır. Rapor okunsun ki ne 
kadar şayanı dikkattir görülsün. (O i.*j bitti 
sadalan) 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 
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REÎS — Efendim ikinci maddeyi kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Adliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim madde hakkında söz is
tiyen var mı? (Yok sesleri) Bu maddeyi kabul 
edenle!' lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen yok. İtiraz eden 9e yoktur. Kanunun 
heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'ediyorum, 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti 
azîme ile kabul edilmiştir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey bu 
vesile ile Heyete bir şey arz edeyim. 

2. — 1338. senesi Muvazenei Umumiye ha-
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

A — Maibual ve İstihbarat Müdüriyeti Umu
miye bütçesi 

REİS — Efendim evrakı varide bitti. Ruz-
namede olan Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi bütçesini müzakere edeceğiz. Ona 
geçiyoruz. 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Reis 
Bey Heyeti Vekilenin Vazife ve Mesuliyeti 
hakkındaki Kanunun müzakeresine geçen Cu
martesi karar verilmişti. Cumartesi geçti, bu 
Cumartesi de geçiyor. Yine bu kararımız tat
bik edilmedi. Meclisin kararları böyle tatbik 
edilmiyecek mi? Bu nasıl olur? 

REİS — Efendim zaten müzakere ettiğimiz 
mevaddm kâffesi Meclisi Âlinin karariyle, hattâ 
bu Matbuat bütçesi de Meclisi Âlinizin karariyle-
dir. Filhakika onun için de ayrıca bir karar 
vardır Takrir sahibi Salâhaddin Bey birkaç gün 
kalmasında mahzur görmediler. Evvelâ bütçenin 
müzakeresi hitam bulsun diye bunu tercih et
tik Salâhaddin Beyefendi de muvafık kaldılar. 
Onun için geri kaldı, yoksa Meclisi Alinin ka
rarı her zaman tatbik edilir, 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Fa
ka/t bunun için hususi1 karar verilmişti efendim.. 
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F. M. Nev'i muhassaşat 

343 Maaşat 
1 Müdürü Umumi malağı 
2 Memurin maaşatı 
3 Odacılar üeuratı 

343 mcü fablın yekûnu 

8ALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim 
Matbunat Müdiriyeti Umumiyesiniin bütçesinin 
heyeti uımumiyesi münakaşa edildiği zaman, iti
kadı âcizanemce; mühim olan bir nokta mevzuu-
bahsedilmıedi. 'Bendeniz, Müdiri Umuminin salâ-
Ihiyetine, vazaiflne taallûk eden bu 'aslın, mes-
kût Ikaldığmı (muvafık bulam'adığum için, Iba'hsin 
taallûku itibariyle bunu burada mevzuu'ba'hset-
ıne;k istiyorum. iMalûımuâlileridir iki, Matbuat 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine merbut Mat
buat ve İstihbarat Müdüriyieti Umnmiyesinin 
sureti teşkilinden ibaret bir esbabı mucibe maz
batası vardır. Acaba bütçenin heyeti umumiye-
siyle fcabulü deim'ek, bu lâyihanın Meclisçe ınaz-
barı tasvibolduğu mu demektir'? Bu nılkat üze
rine iimıal'ei efkâr edilmıemesi, bu nıkaitın Mec
lisçe maıkbul tutulduğuıma mı delildir? Meclisi 
Âli bunu ımeskût 'geçerse, 'bunun imakbulüyeti 
dermeyan »edilebilir ve dermeyan edilince, bu
nun üzerinte istinadeden şeJkli, Meclis kabul et
mek mecburiyetindedir. Aealba bu, kabili kabul 
bir şekil midir'? Evvelemirde taallûku hasebiy
le, Hariciye Vekâleti iGelülıesiniın mesuliyeti lâ-
'hiktir. Bendeniz isterdim iki, Meclisi Âliye tak
dim 'olunan bu lâyiha, Hariciye Vekâletince de 
görülsün ve onun imzaısiyle buraya gelmiş olsun. 
Çüntkü Meclisi Âlinin, Mesul mieımuru Hariciye 
Ve/kilidir. Matbuat İdaresinin vazife ve ım'esulS-
yeti halkkında Hariciye Vekâleti teklifte bulu
nacaktı. Bendeniz burada o vasıtayı (görmesmek-
'teyiım. 

Binaenaleyh mesul bir »memurun ikarşımızda 
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1337 senesi 

Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 1338 senesi için 

1337 se- Birinci Avans , -*- -< 
nesi Muva- Kanunu Muvazenei 
zenei Ma- tadilâtına # Maliye 
liye Encü- göre Hükümetçe Encüme-
meninee ka- tesbit teklif nince tek-
bul edilen olunan olunan lif olunan 

780 720 1 200 823 
6 468 6 408 7 84$ 7 108 

480 648 ı648 648 

7 728 7 776 9 696 8 581 

bulunması lâzımdır. Meclisi Âli ancak onun ta-
kabbül etmek istediği mesuliyeti deruhde etmiş 
olduğu vazife hakkındaki mütalâatını nazarı dik
kate alır. Vakıa Matbuat Müdürü Umumisi de 
mesuldür ve aynı zamanda ikinci derecede bir me
mura devlettir. Doğrudan doğruya mesuliyeti si-
yasiyesi olmadığı için, burada kendisinin teklifi, 
doğrudan doğruya bir teklif olarak nazarı dikka
te alınamaz. Eğer Muvazene Encümeninin, Mü
dürü Umuminin lâyihasını tasvibeden bir iki sa
tırlık bir ifadesi bulunmasaydı bu bapta bende
niz, hiç söz söylemiyecektim. Fakat Muvazenei 
Maliye Encümeni, bunu bu şekilde Meclisi Âlini
ze zımnen ve tasviben ve itikadımca hiçbir müta
lâa dermeyan etmeksizin takdim etmiş olduğun
dan, bu lâyiha, Meclisçe tetkik olunmaya değer 
bir şekildir. Bu lâyiha, Muvazenei Maliye Encü
menince tetkik olunmuştu ve hatırımda kaldığına 
göre bendeniz de o zaman encümende bulunuyor
dum. Bendenizle bir iki arkadaşım uzunuzadıya 
bâzı mütalâatta bulunduk ve uzunuzadıya müna
kaşa edildi. Zannımca dört beş celse sürdü. Her 
nasılsa bu müzakerat neticesinde takarrür eden 
efkâr, mazbataya giremediği için lâyiha aynen hu
zuru âlinize gelmiş oluyor. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Niçin böyle olu
yor, efendim?. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim ne-
ticei mukarrerat zaptolunmamış. Bendeniz bura
da gayet mühim iki nokta görüyorum. Birincisi; 
Matbuat ve İstihbarat Müdürü Umumisi her hu
susta haizi itimadolmalı gerek dâhilde ve gerek 
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hariçte cereyan eden vukuat ve hâdisata, Hükü- J 
metin ve Büyük Millet Meclisinin noktai nazarı
na tamamiyle vaktinde ıttıla kesbetmeliydi. Bi
naenaleyh böyle bir arkadaş, bendenizce Meclis
ten alabilir gibi geliyor. Çünkü mahrem celsele
re, hafi celselere tamamiyle vâkıf olması lâzımge-
lir ve bu, mesuliyeti kâfiyeyi doğruca Meclisten 
ahiz ve takabbül edecek demektir. Yani Meclise 
karşı mesul doğrudan ve doğruya telâkkii malû
mat edebilir ve bu hususta doğrudan doğruya 
Meclisle temas edebilir demektir. İkincisi, Müdü
riyeti Umumiye, memlekette mevcut bilûmum ve
saiti istihbariyeden istifade edebilmeli ve mat
buata ait Hükümetçe yapılacak bilcümle tedbir
ler mutlaka onun reyi ile yapılmalıdır ve bu hu
susa ait tebligat tamamiyle müdüriyet vasıtasiyle 
yapılmalı, başka vasıta ile tebligat yapılmama
lıdır. Dâhil ve hariçte ve selâmeti muameleyi 
temin için şifre sahibi olmalı ve kullanmalı. 
Matbuata yapılan her türlü muavenet hususun
da, meselâ kimine kâğıt, kimine para vermek 
suretiyle - her veçhile muhtar olmalıdır. Ve bu 
muaveneti hiç kimse inhisar veya himaye mâ
nasında telâkki etmemelidir. Görüyorum ki, 
bu şerait gayet ağırdır. O kadar ağırdır ki, 
ve o kadar büyük salâhiyettir ki, memleketin 
bütün, vesaiti istihbarisiyesine Müdürü Umumi 
vazıulyeddir. Onları istediği gibi himaye eder. 
Fakat ; bu, mânayı takyidi mutazammm değil
dir. Kendisinin hususi şifresi vardır. Memleke
tin bütün vasaitiyle muhabere edebilir. Matbu
ata ait ne türlü karar vermek lazımsa o vere
bilir. Ancak, kendisi emir verebilir. Ve Hükü
metin matbuat hakkında yapacağı tedbirler 
kendisine danışılmadan yapılamaz. Bu halde 
efendiler! Karşınızda tuttuğunuz bütün mesul 
vekiller gibi matbuatın başında da ayniyle on
lar kadar mesul bir zat bulundurmak lâzımge-
liyor, demektir. Acaba, Matbuat Müdüriyeti 
Umumiyesi bütçesiyle huzurunuza geldiği za
man bu vaz'ı siyasiyi haiz bir makam mıdır? 
Değildir. O halde nedir b u l . Bendeniz soruyo
rum, şimdi efendiler, Hariciye Vekili Beyefendi 
maalesef Matbuat bütçesini müdafaa için bu
rada bulunmuyor.. (Hariciye Vekili burada, 
sesleri) Acaba Hariciye Vekili Beyefendi bu 
bütçeye merbut bulunan lâyihanın mündereca
tına vâkıf mıdırlar? Kendilerinin tasviplerîyle 
mi yazılmıştır? Yazılmamış ise kendilerine bu 
Meclisin verdiği mesuliyeti nasıl âhara ferağ I 
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ediyorlar? Onun için eğer bu şekil, Hükümetçe 
müttehaz ve makbul bir şekil ise bunu idare 
edecek zatın doğrudan doğruya Mecliste bir 
mesuliyeti olmalıdır. Âdeta Matbuat Müdüri. 
yeti Umumiyesi salâhiyeti bendenizce bir Baş 
vekil salâhiyetidir, bu memlekette istediği gibi 
imali nüfuz ve icrayı salâhiyet edebilmek kud
retlerinin kâffesine mâliktir, Meclisin temayü-
lâtı hakikiyesine vâkıftır, bütün vesaiti istihba
riyeden istifade eder, matbuata ait bütün ted
birler kendisinden geçer, kendisinden çıkar ve 
yapabileceği muameleler hiçbir zaman takyit 
mânasını tazammun etmez, onun için bende
nizce memleketin maneviyat ve fikriyatı üze
rinde bu kadar vâsi ve şümullü ve ihatalı bir 
teşkilâtın başında bulunan zatın mutlaka kar
şısında mesuliyeti siyasiyesi de olmalıdır. O 
mesuliyeti siyasiye olmazsa bu salâhiyet nasıl 
verilir? Bendeniz soruyorum.. (Mesul Hariciye 
Vekilidir sesleri) Hayır efendiler! Eğer bu lâyiha 
ile talebolunan şeyler Matbuat Müdüriyetine ve
rilecek olursa burada mesuliyeti tamme istenir. 
Mesuliyeti tamme olmayınca mesuliyet ara yerde 
kaynar, gider. Ben soruyorum Hariciye Vekili 
Beyefendiden; kendilerinin bu lâyihadan haber
leri var mı? Yoksa, bu nasıl tetkik olunuyor? Kaç 
hükümet vardır? Binaenaleyh mesuliyetlerin mâ
nası yerine konulmak lâzımdır, bu nikata geçen
de temas edilmediği için, müzakere geçen gün 
Heyeti Umumiyede tetkik ve tenvir olunabilecek 
bir mahiyette cereyan etmediği için, fikrimi tecil 
etmiştim, binaenaleyh; bu noktanın halli lâzım
dır. Bunların hepsi güzel şeylerdir. Ve verilebilir. 
Lâkin, verilince eksik verilmez, lâzımgelen mesu
liyeti de verilir, o zaman ayrıca bir makam ihdas 
olunur ve o makam bir vekâlettir. Ve bu da âm 
ve şâmil bir vekâlettir. Şimdi bu nokta üzerinde 
tasdi etmemek suretiyle biraz arzı malûmat etmek 
isterim : Meselâ memlekette bir mesele hadis ola
bilir. Bunun üzerine Dahiliye Vekâleti matbuat 
hakkında valilere bâzı tebligatta bulunuyor. O za
man Matbuat Müdüriyeti kendi hukukunu ortaya 
koyarak, doğrudan doğruya matbuata kendisi ta
rafından emir verilebileceğini ve valilerin müda
hale etmemesini teklif ediyor. Şimdi bendeniz bu
rada bir vaziyet görüyorum. Dahiliye Vekilinin 
mesuliyeti siyasiyesi ile Matbuat Müdüryetinia 
mesulyeti ta'kdiriyesi karşı karşıya geliyor. Mec
lisi Âlinize karşı hangisi mesuldür? Bittabi Da
hiliye Vekili... Bu halde Matbuat Müdüriyeti ne 
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vaziyette kalıyor? Binaenaleyh, demek istiyorum 
ki : Efendiler; mesuliyet meselesini halletmek el
zemdir. Bendenizin bildiğime göre, bâzı vâki mua
melât da olmuştur. Bu hususta bugünkü vaziyete 
göre yine birtakım şeyler söylemek lâzımgelirse 
bugün ortada Meclisi Âlinize karşı yalnız siyaseti 
hariciye için Hariciye Vekilinin ve siyaseti dâhi
liye için, Dahiliye Vekilinin mesuliyeti vardır. 
Binaenaleyh; siyaseti dâhiliyeye taallûk eden bil-
ûumum neşriyat hususunda biz ancak Dahiliye 
Vekilini tanırız ve onu mesul ederiz. Ve memleket 
dâhilinde cereyan eden efkârda, siyaseti dâhili
yeye tallûk eden münakaşat ve mübahasatta su
reti katiyede Dahiliye Vekilinin noktai nazarı bu
lunmalıdır. Bir hususta, ya bir noktai nazarı var
dır, veyahut bir noktai nazar bulmalıdır. Veyahut 
mevcudolan şeyler onun noktai nazarıdır. 

Binaenaleyh; kendisini mesul etmek iâzımdır. 
Siyaseti hariciyeye aidolan neşriyatta mesuliyet 
Hariciye Vekiline aittir. Binaenaleyh; bu husu-
sattan dahi onun mesuliyeti tabiîdir, tşte bugün 
bendeniz iki başlı mahiyette bir Matbuat Müdü
riyeti Umumiyesi görmekteyim ve bugün hakiki 
vaziyet budur. Matbuat Müdüriyeti Umuıniyesi-
nin vaziyeti siyasiyesi itibariyle matbuat, mesaili 
hariciyede Hariciye Vekilinin ve mesaili dâhili
yede Dahiliye Vekilinin fikri ve siyaseti dairesin
de kontrol edilecektir. Matbuatı tevcih edecek de
miyorum. Çünkü bendenizce tevcih ile murakabe 
arasında fark vardır. Onlardan bizim beklediği
miz murakabedir. Tevcih değildir. Bunlar arasın
da fark vardır. Tevcihe doğru gidilirse bendeniz 
diyorum ki : Bu; hürriyeti matbuata karşı doğru 
bir şekil olmaz. Murakabe kelimesini kâfi görmek
teyim. Burada Matbuat Müdüriyetinin arzu edil
diği mesuliyetler mey anında bir ifade vardır ki, 
bunu geçmemek lâzımdır. «Şahsi içtihada tâbi 
ölmıyan siyaseti hariciye ile askerî mesailden 
maada mesaili sairede matbuat daima serbest bu
lunmalıdır. Müdüriyeti Umumiye yalnız müşte
rek, millî gayeler etrafında efkâr ve hissiyatı 
umumiyeye istikamet vermek üzere sırf iknai bir 
rehberlik vazifesiyle mükellef olmalıdır.» Bu ga
yet güzeldir. Fakat bendenizin söyleyişim ve şu 
taahhüdü yapan dairenin acaba • bunlara karşı 
kontrolü ne ile kabildir? Binaenaleyh görüyorum 
ki, efendim bu mesele ne hükümetçe, ne vükâlayı 
mesulece tetkik olunmuştur. Ne de encümen bu 
meseleyi tetkik ettiği zaman bize bunun neticesi 
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hakkında cereyan eden müzakerattan istintaceıı 
bir zübde vermiştir. Bu halde bu bitmemiştir. 

SOYSALLI ÎSMAÎL SUBHİ B. (Burdur) — 
Yalnız Maliye Vekâleti direktif vermiş. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Hariciye 
Vekâleti bu meselede daha ziyade alâkadar olmak 
lâzımdı. Çünkü doğrudan doğruya mevzuubah-
setmek istediğim şey mesuliyeti siyasiyedir. Ge
rek siyaseti hariciye ve gerek siyaseti dâhiliye 
hususunda kendisine verdiğimiz bütün istikameti 
elinden kaçırmıştır ve böyle olmasını istiyorsa 
kendisinin vaziyeti ne olur? Onun için bendenizce 
bu lâyiha Matbuat Müdüriyeti Umumiyesinin âti
sine aittir, bir istikamet irae eder ve bunu böyle 
telâkki etmek icabeder ve bu istikameti vermeli
dir. Binaenaleyh âtiyen bîr mesuliyet tekeffül 
edecek bir vaziyet ihdas edilmelidir. Fakat bu
gün bu yoktur ve olamaz. Binaenaleyh lâyiha
nın bu kısmını gayrivarit addetmekteyim. Bu
günkü vaziyete göre, efkârınızı tesbit etmek 
istiyorum. Çünkü başlka bir kanunla bu vazi
yet tebdil edilinceye kadar memleketin bilû
mum neşriyatta]i siyaseti dahiliyede Dahiliye 
Vekilini, Siyaseti hariciyede de Hariciye Veki
lini mesul tutacağız. Çünkü şimdiye kadar 
Mecliste bu hususta mesul tanınan zevatın bu
gün bu mesailde mesuliyetleri kendilerinin ta-
kabbiü etmesi lâzımdır. Bahsi burada kapatı
yorum. 

Aynı lâyihada neşriyat (meselesine dahi bir 
temas vardır. Neşriyatı hariciye ve neşriyatı 
dahiliye hakkında Matbuat Müdüriyetinin ta-
kibedeceği istikamet dahi tâyin olunmuştur. 
Neşriyatı hariciye kısmında tamamiyle müdü
rü muhteremle hemfikrim ve gayet doğrudur. 
Hariçte memleketin millî efkârını neşir için 
mümkün olduğu kadar kuvvetli bir teşkilât 
vücuda getirmek ve memleketin kudret ve ser
vetini hariçte tamamen ibraz e tan ek lâzımdır. 
Bu teklifatı daihi encümen tamamen muvafık 
görmüştür ve Meclisi Âlinin dahi bu ciheti 
muvafık göreceği ümidindeyim. Yalnız neşri
yatı dahiliye meselesinde tamamen kendilerin
den ayrılmaktayız. Ve bunu ieabederse, bundan 
sonraki maddelerde Anadolu Matbuatı vardır. 
orada arz ederim. 

Beyanatımı burada hulâsa etmek lâzımgelir
se; Matbuat Müdüriyeti Umumiyesinin vaziyeti 
hazırası Dahiliye ve Hariciye vekâletlerinin ve
recekleri istikamet ve onların mesuliyeti siya-
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siy esi dairesinde olmalıdır. Ve onlar bu dairede 
memleketin matbuatını murakabe etmelidirler 
ve burada temenni edilen şeyler Meclisi Âlice 
kabul edildiği takdirde o zaman Müdüriyeti 
Umumiyeye bir mesuliyeti siyasiye tevcih et
mek lâzımdır. Tabiî o da kanun işidir. Bu nok
tanın böyle kabul edilip edilmediğini Hükü
metin ağzından işitmek isterim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Salâ-
haddin Beyefendi Matbuatı murakabeden mak
sadınız nedir? 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Muraka
beden maksadım şudur: Matbuat istenilen ga
yeye doğru yürüyor mu, yürümüyor mu? Onu 
görmek ve Hükümeti haberdar etmektir. Yü
rümediği takdirde Hükümet de kanun daire
sinde mahkemeye müracaat etsin. Gazeteler 
hakkında takibat yaptırsın. Maksadım budur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim bende
niz zannediyorum biz bu .İstihbarat bütçesinin 
heyeti ıımum iyesini 'müzakere 'ettik. Maddelere 
g-eç ilmesini '*kaibul ettik. Hakikatten Salan ad din 
Beyefendi canlı bir noktaya temas etti. Muva-
zenei Maliye Encümenimizin tasdik ettiği bu büt
çe lâyihasına İstihbarat Müdiriyetinin merbut 
raporunu "hakikaten Matbuat. Müdiri Umumisi 
Ağaoğltı Ahmecl Bey yalnız Ikendi'noktai naza
rına 'göre yazmıştır. Tâbiri af buyurun; o ra
por 'biraz hodbinane yazılfmıştır. Rapor yazılır
ken, İstihbarat Müdiriyeti Uımıımiyesi mefhumu 
altında yazılmalıydı. Yoksa bir şalısın fikri, iç
tihadı, ideali noktai nazarından rapor yazılma-
malıydı. Salâbaddin 'Beyefendi bu noktai nazar
dan gayet esaslı noktalara temas ettiler. Mese
lâ yedinci maddede muharrer olan matbuata mu
harrir tedariki, kâğıt esmanı ve saire gibi şey
lerin hiçbir veçhile takyit im anasını tazaımmun 
etmediğimi 'buyuruyorlar, Bugün İstihbarat Dai
resi Hâkimiyeti Milliyeye on: yedi 'bin lira para 
veriyor. Bu on yedi bin liraya mukabil, hallrika-
ten Peyamı Sabah 'in dediği 'gibi bize lâhna yap
rağı veriyorlar. Fransızca çııkan (Pres dö Suvar) 
gazetesi faizim muzafferiyetilmizi havi nüshası
nın on bin adedim meoeanien dağıtıyor. Hâki
miyeti Milliye meecanen değil, bir ufacık kâğıt 
parçası olduğu halde, yine beş kuruşa satılıyor. 
İstanbul'dan ibize ıgelen gazeteler haıkifkaten bir
çok şeyleri bize söyledikleri' ,gilbi dört sıayfa ola
rak, geldiği halde, Hâkimiyeti Milliye bir hel
vacı kâğıdı olarak karşımıza çıkıyor. Ben bunu 
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tenkid etmeme! imiydim? Maıttaut ve İsrtühfoaıra* 
'bütçesinden niçin BâJkimiyettî 0Mülilâ{y»eye 'oaı yedii 
bin lira veriyoruz, dıememell aniyiz? Ne demete 
üstiywlar? Eğer hafcifcafcen bu verilen raporun 
esasım münaikaişa edeceksek Dİrcoik münakaşa 
edilecek nokîtalar vardır. Yoksa, esas iiJtifaaTİyllSe 
heyeti umumiiyesi feaibul edilmiş, maddelere ge
çilmiştir. Müdîrî Umumiye verilecek maaş çok 
mudur, az anıdır? Bumu ımüzafeere edeceğiz 
efendim. 

HACI ÎLYAS SAMt Ef. (Mu§) — Bfendâm 
usulü müzakere hakkımla 'arz edeeeğim. Müsaa
de buyurursanız mesele biteeekltoir ve Vefeiil Be
yin izahatına da hacet fealmıyıacalktır. Efendim 
bu müzakere edildiği zaman heyeti1 umumiyesi 
hakkında, Matbuat Müdiri' Umumisi Muhterem 
Ahmed ©ey demişti ki: Şu rapor Jbenian kanaati 
şahsiyemdir. Matbuat Müdüriyeti Salâhaddin 
Beyefendinin dediği gibi, müstakil ve her şeye 
malik ve parası elinde yaparsanız dediği varit
tir. Bugün mevzuulhalhsolan mesele müfireclat üze
rindedir. Ve yalnız programlar üzerinde müzake
re edeceğiz. Müdürü Umumi Bey heyeti umu-
miyesinin müzakeresinde kendi raporunun daha 
muvafık olduğunu söylemişti ve bu rapor ka
naati şahsiyesine aittir. O rapor dâhilinde Salâ-
haddin Beyefendinin 'buyurdukları pek varittir. 
Lâkin matbuat teşkilâtını o rapor dâhilinde yap
mak mevzuubahis değildir. Bütçeyi tetkik etmek 
daha muvafıktır. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
— Zannediyorum ki: (Matbuat bütçesinin heyeti 
ıımumiyesi hakkındaki müzakere hitam bulmuş
tu. Meclisi Âliniz Matbuatın lüzumuna ve Mat
buat bütçesinde istenilen parayı vermeye lüzum 
vardır, diyerek fasıllara geçti. Fasılların her 

. birinin müzakeresi esnasında, yine heyeti umu-
miyesi hakkında söylenir gibi söz söylenirse, 
zannederim, işin içinden çıkılmaz. Yok, fasıl
lardan her birinin taallûk ettiği meselede; heye
ti ıımumiyesinde söylenmiş sözleri tekrar ede
rek, o fasla mütaallik söz söylemek kabilinden 
söylenirse tabiî mesul olan Vekil de cevap verir. 
Şimdi Salâhaddin Beyefendi Hazretlerinin söy
ledikleri sözler bütçenin heyeti umumiyesine ait
tir. Heyeti umumiyesine aidolmaHa beraber; 
kendileri Müdüriyeti Umumiye maddesine ait 
telâkki ederek söz söylemiş oldukları için, onla
ra da ben Hariciye Vekili, yani bugün eldeki 
kanunun ifade ettiği veçhile, Matbuat Müdü-
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riyetinin, tâbi olduğu vekâleti itimadı'âlinizle 
temsil eden bir mebus arkadaşınız olmak hase-
'biyie, ona da cevap vereyim. Salâhaddin Bey
efendi Hazretlerinin mütalâlarında hakikaten 
musip noktalar vardır ve bunu Matbuat Müdü
riyetinin ciheti merbutiyetinin tarihi gösteriyor. 
Malûmuâliniz, Matbuat Müdüriyeti evvelce Ha
riciye Vekâletine merbut değildi. Doğrudan 
doğruya - zannediyorum - Makamı Riyasete mer
buttu. Heyeti Celileniz muvafık görmediği için, 
Hariciye Vekâletine merbutiyeti . mutazammın 
bir maddei kanuniye vaz 'etti ve şüphesiz şurası 
Heyeti Celileye malûmdur ki: Matbuat Müdüri
yeti Hariciye Vekâletine merbut olmakla bera
ber, Hariciye Vekâletinin, meselâ; Umuru Siya
siye Müdüriyeti veya Umuru İdariye Müdüri
yeti kabilinden bir müdüriyeti değildir, bunun 
da delili Matbuat bütçesinin mülhak bir bütçe 
olarak, ayrı bir bütçe olarak Heyeti Celilenize 
gelmesi ve Heyeti Celilenin de bunu kabul ve 
müzakeresidir. 

Hakikaten o kanun nazarı itibara alınacak 
olursa, kanun bir taraftan Matbuat Müdüriye
tini Hariciye Vekâletine raptetmekle beraber. 
diğer cihetten Dahiliye Vekâletine olan şiddeti 
alâkasını da nazarı dikkate alarak, umuru Da
hiliyeye aidolan mevadda Dahiliye Veküiyle te-

' mas eder, diyor. Yani Heyeti Celilenizce vaz'olu
nan kanun bir taraftan Matbuat Müdüriyetini 
Hariciye Vekâletine raptetmekle beraber, diğer 
taraftan Dahiliye Vekâletine olan şiddeti alâka
sını da bir. tarafa bırakamıyor. Salâhaddin Bey
efendinin buyurdukları gibi; Matbuat Müdüri
yetine verilecek veçhe Matbuat Müdüriyeti
nin sureti idaresi yalnız Hariciye Vekâleti me
selesi değil, bir Hükümet meselesidir. Hakika
ten umuru Dahiliyeye ait bir cihette Matbuat 
Müdüriyetinin Dahiliye Vekilinden alacağı veç
helerden Hariciye Vekilinin mesul olması doğru 
olmaz. Ne olur? Hariciye Vekili Hükümet efra
dından bir fert olmak sıfaityle mesuldür. Bu
yurdukları gibi bunun belki biraz - karışıklık 
demiyeyim de - yani öyle pek muntazam gider 
bir yol olmadığı görülür. Bu bendenizin zannım-
ca, Matbuat Müdüriyetinin, matbuat işlerinin 
mahiyetinden ileri gelir. Bir defa şurası Heyeti 
Celilenizce pek râna malûmdur ki; Matbuat Mü
düriyeti başka, çıkan gazeteler başkadır. Burası
nı. daima ayrı tutarak, Matbuat Müdüriyetini 
çıkan gazetelerden tefrik edelim. Meseleyi ayrı 
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bir surette muhakeme edecek olursak, zannede
rim ki, en doğru yola gideriz. Ha! Niçin tefrik 
kabul etmiyoruz? Matbuat Müdürü tarafından 
Hâkimiyeti Milliye Gazetesine yazı yazılıyor de
nirse, bu Matbuat Müdürü olan zatın Hâkimi
yeti Milliye Gazetesine yazı yazması sırf şahsi 
meseledir. Hariciye Vekâleti Matbuat bütçesini 
Meclisi Celilinizden istediği ve onu müdafaa et
mek istediği zaman mücerreden ister. Matbuat 
Müdüriyetinin başında filân veya falan zat bu
lunuyor diye onu nazarı itibara almaz. Bu böy
le olunca, o halde Matbuat Müdürü olan zatın 
bir gazeteye yazı yazması meselesi mevzuubahs-
olmaz. Binaenaleyh burada her hangi bir gazete 
Mevzuubahsolursa, o gazeteye Matbuat Müdüri
yeti tarafından veya Hazinei milletten bir tah
sisat verilirse; o tahsisat münasebetiyle, mevzuu-
bahsolabilir. Binaenaleyh, Salâhaddin Beyefen
diye cevap vermiş olabilmek ve fazla başınızı 
ağrıtmamak için mesuliyet meselesini hulâsa 
olarak Heyeti Celilenize arz etmek lâzımgelirse 
derim ki : Bugün eldeki kanunun hükmü veç
hile Matbuat Müdüriyetinden Hariciye Vekili 
mesuldür. Matbuat Müdüriyetinin ne gibi ha
rekâtından Hariciye Vekili mesuldür? işte bu, 
tefrikte derhal meydana çıkar. Saniyen, Matbu
at Müdüriyetini Hariciye Vekâletinden tefrik 
ederek, arzu buyurdukları gibi, müstakil bir 
şekilde eskiden olduğu gibi, Makamı Eiyasete 
tâbi ve ayrıca bir vekâlet şeklinde veyahut doğ
rudan doğruya İcra Vekilleri Riyasetine mer
but bir daire yapmak istiyorlarsa ona Hariciye 
Vekâleti belki razı olur, buna bir şey demez. Bura
da o cihet mevzuubahis değil. Yalnız Salâhaddin 
Beyefendi buraya bir lâyiha merbuttur, Meclis 
Matbuat bütçesini kabul etmekle, o lâyiha mü-
fadını da tamamiyle kabul etmiş mi oluyor? 
dediler. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Evet. 
HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 

(Devamla) — Kendilerinin betahsis zikrettik
leri mevaddan hariç olan ve Muvazene! Maliye 
Encümeninde bu lâyihanın müzakeresi esna
sında zikredilen, mevzuubahsolan hususatm 
bendeniz teferruatını bilmiyorum. O ciheti Ah-
med Bey şimdi Heyeti Celilenize arz edecektir. 
Yalnız bendeniz sureti umumiyede şunu arz ede
yim ki : Bu mevad MaJtibuat Müdüriyetinin 
Meclisi Âlinizden istemekte olduğu şu tahsisatı 
istihsal etmek için verdiği izahat ve maruzattır. 
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Yani ben bu fasılda şu kadar para istiyorum 
ve bunu şu maksada mebni istiyorum, demektir. 
Sonra malûmuâlinizdir, mesuliyet meselesi dai
ma esastır. Tasrih mukabelesinde delâlete iti
bar yoktur. Matbuat Müdüriyeti bir kanunu 
mahsusla bir vekâlete merbut oldukça ve Teş
kilâtı Esasiye Kanunu mucibince Meclisi Âli
nize karşı mesul makamlar, mesul şahıslar, mu
ayyen ve musarrah bulundukça, Meclisi Âlinin 
bunu böyle okuyarak, - velev bütçe lâyihasına 
girmiş bir şekilde bulunsun - kabulü her halde 
delâleten kabuldür. O delâleten kabul, o sara
hate karşı hiçbir veçhile tesir edemez. Hariciye 
Vekili, arz ettiğim gibi, matbuat umuru dahi
liyeden dolayı Dahiliye Vekâletine şiddetle 
merbut bulunduğundan, bu hususta Hariciye 
Vekili âciz kalmakla beraber, her halde Hari
ciye Vekâletinin mesuliyeti baki kalacağından 
arz ettiğim gibi, bunu tefrik etmelidir. Bunu 
tekrar betekrar. Heyeti Celilenizden istirham 
ediyorum. Gazetedeki yazılan makale başka
dır, Matbuat Müdüriyetinin idaresi başkadır. 
Hariciye Vekâleti Matbuat Müdüriyetinin idare
sinden mesuldür. 

YASİN B. (Gazianteb) — Beyim bir sual 
sorabilir miyim? Hariciye Vekili Bey, Matbuat 
Müdüriyeti Umumiyesinin gösterdiği rapora 
taraftar mıdır, değil midir? Ve o raporu kabul 
ediyor mu ? Bunu soruyorum. 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — Raporun mahiyetini arz ettim. 
Bunlar öyle muayyen, mukarrer şeyler değil
dir. Bugün bu mülâhazat, umumiyeti itibariyle, 
Hariciye Vekâleti tarafından tasvibolunmuş-
tur. Yoksa, Hariciye Vekili tarafından tasvib-
olunmadıkça buraya gelmez. Arz ettiğim gibi, 
eğer bu mülâhazatın, içinde Hariciye Vekâle
tinden istizahı tazammun eder hususat bulu-' 
nursa, onun için arz ettim ki ; tasrih mukabele
sinde delâlete itibar yok. Kanunun sarahati, 
Matbuat Müdüriyetinin Hariciye Vekâletine 
merbutiyeti ve Hariciye Vekâletinin Meclisi 
Âliniz karşısında mesuliyetidir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Zımni olan şey
leri Hariciye Vekâleti kabul etmiyor değil mi ? 

HARİCÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. 
— Müsaade buyurunuz, velev böyle olsun. 
bunlar hâdisata tâbidir. Hâdisata tâbi olan 
şeyler daima Meclisi Âlinizin murakabesine 
tâbidir, Bugün Matbuat bütçesinde bu hususa-
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tın mevcut bulunmasından dolayı, yarın Heyeti 
Celileniz buna mugayir, buna muhalif esaslar 
karşısında Hariciye Vekilini mesul edebilir. Yal
nız arz ediyorum ki ; (Gürültüler) doğrudan 
doğruya biz esasa girdik. Matbuat bütçesinin 
bugün 343 ncü faslı müzakere olunuyor. Yani 
müzakere edeceğimiz fasıl Matbuat Müdüriyeti 
ve memurin maaşatma ve odacıların üeuratma 
aittir, zannederim. Binaenaleyh, mevzuubahsola-
cak mesele buraya inhisar ederse iyi olur. 

HASÎB B. (Maraş) — Buyurduğunuz fasla 
ait bir şey arz edeceğim. Efendim, Heyeti Ce-
lilenin arzusu üzerine evvelce Matbuat Müdü
riyeti hakkında bir tahkikat evrakı tesbit edil
di. Bittabi bu tahkikat evrakı manzuru âliniz 
olmuştur. Bu tahkikat evrakında suiistimalât-
tan bahsediliyor. Bunlar hakkında şimdiye 
kadar ne yapılmıştır? Bu söylediğim geçen sene
lere aittir. 

HARİCİYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. 
— Hatırımda kaldığına göre geçen sene Meclisi 
Âlinizde yine mevzuubahsoldu. Salâhaddin Bey
efendinin tahkikat hususunda verdiği cevapla bu 
mesele kapanmıştır. 

' HASÎB B. (Maraş) — Bütçe ile mevzuubah-
solacaktı. Malûmatınız yok mu? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
— Malûmatım yok. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Bu raporda 
birtakım suiistimalât vardır. Ve üç kısma münka-
sem oluyor. Birincisi kadro haricinde sarfiyat, 
diğeri kadro dâhilinde fuzuli sarfiyat, birisi de 
memurine fazla paralar verilmiş. Bunlar hakkıu-
da ne yapılmıştır? 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
— Mesuliyet varsa bendeniz deruhde ederim. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) 
— Matbuat Müdüriyetinin şimdi mevzuubahso-
lan lâyihasının sonunda: Bsasatı ânife Heyeti Ce-
lilenin arayı şaibesine arz olunur, denmesine ve 
şimdi de Vekil Beyin ifadesine nazaran bunu ne 
suretle imal edeceğiz? 

HARİCÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. 
— Yani Heyeti Celilenin arayı şaibesine arz olu
nurdan garaz, bendenizin telâkkim; Matbuat Mü
düriyetinin garazı ve şimdi kendisi doğrudan doğ
ruya da söyler, Heyeti Celilenift arayı şaibesine 
arz olunması madde, bemadde Heyeti Celilece ka-

| bul edilerek, bütçenin erkanımı Heyeti Celileden 
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istihsâl içindir. Müsaade ederseniz biraz tafsilât 
vereyim. Matbuat ve İstihbarat Müdürü Umumi
si her hususta haizi itimattır. Bunu buraya yaz
maya lüzum var mı? Elbette haizi itimadolaeak 
ki, Hariciye Vekili mesuliyetini deruhde edecek, 
Müdürü Umumiyi oraya getirir ve bu Meclisi 
Âliniz tarafından bir kaide olarak şey ediliyordu. 
Evet, Hariciye Vekili diyor ki; ben dikkat edi
yorum. Haizi itimadolmak üzere bir adam ayırı
yorum ve böyle adamlar da nâdir bulunduğu için, 
fazla maaş, veriyorum. Aynı zamanda gerek ida
re noktasından ve gerek ilim noktasından kud
reti lâzimeyi haiz ve itimadolunacak zevat az 
bulunduğu için; onun için, fazla para vermek is
tiyorum diyor. Bunlar böyle imal olunabilir. 
Yoksa başka türlü değil. Heyeti Celilenize bir 
lâyihai kanuniye projesi yazılmış değildir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karasi) — Makale 
mahiytindedir. 

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 
UMUMÎSİ AĞAO&LU AHMED B. — Efen
dim Muhterem hatipleri dinledikten sonra bana 
öyle geliyor ki bu son fıktalar halbkmda bir sui-
tefeMıüm hâsıl olmuştur. Bendenizin Muvazenei 
Maliye Encümenine takdim ettiğim ilk lâyihada 
bu sekiz madde yoktu. Yani birinci maddeden 
başlıyarak, sekizinci maddeye kadar hiçbir cüm
le orada münderiç değildi ve bu takyidat yoktu. 
Vakta ki Muvazenei Maliye Encümenine geldik 
ve proje müzakere edilmeye başlandı. Zanneder
sem ilk evvel Muhterem Salâhaddin Beyefendi 
Hazretleri bendenize; «Matbuat Müdüriyeti 
Umumiyesi Meclisin bir vasıtai icraiyesi olması 
lâzımdır. Mecliöin efkârı umumiyeye, memlekete 
vereceği istikameti umumiyenin bir kanalı, bir 
vasıtası olması lâzımdır, halbuki Matbuat Mü
düriyeti Umumiyetinin kuvvei icraiye elinde 
bir alet olması muhtemeldir, Meclis bundan en-
dişenâktır. Binaenaleyh Mecliai ve Muvazenei Ma
liye Encümenini bu endişeden kurtarmak için 
birtakım kuyudatın buraya dercedilmesini tale-
bediyoruz» dediler. Bendeniz lâyihamı geri al
dım. Beş altı gün çalıştım ve bu mevaddı sırf 
bu endişe ile oraya dercederek yeniden Heyeti 
Muhteremeenin huzuruna bir lâyiha olarak arz 
ettim. Heyeti Muhtereme, ezcümle Salâhaddin 
Beyefendi Hazretleri onu uzunuzadiya müta
lâa buyurdular. JTe badelmütalâa onların kabu
lüne mütemayil göründüler. Bu maddeler yal
nız ve yalnız sırf bu endişe ile matbuat Kuvvei 
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İcraiyenin vasıtai intişarı olmamak üzere kon
muştur. Ve sırf Beyfendinin ısrarı ve talebi 
üzerine bu kuyudat konmuştur.. Bendeniz, bu 
mevaddın buraya dercedilmesini bilhassa talebe
den bir zatın tekrar musırrane o noktayı tenkid 
etmesini bir türlü anlıyamadım. Eğer Beyefen
di Hazretleri bu kuyudatı muvafık bulmuyor
larsa kendilerinin endişelerini bertaraf etmek 
için bu kuyudatı orya koymuştum. Ben bu se
kiz maddenin sekizinden de vazgeçiyorum. Ben 
bu sekiz maddeyi niçin koyduğumu arz ediyo
rum. Muvazene Encümeni buna şahittir. Salâ
haddin Beyefendinin kendi talepleri üzerine 
sırf ve sırf Meclisi temin için konulmuş madde
lerdir. Eğer bu kere Salâhaddin Beyefendi bu 
maddelerin ademilüzumuna kail oluyorlarsa, 
demek ki, benim eski projeye rücu ediyor ve 
ben de bu maddelerden vazgeçiyorum. Ben de 
evvelce bu maddelerin ademilüzumuna kaani 
idim. Ve koymamıştım. Binaenaleyh mesele 
yoktur. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
— Bilâkis lüzum görüyoruz. 

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Şimdi 
bu noktayı izah etmek lâzımgeliyor. Muhterem 
mebus beylerden birisi burada buyurdular; tak
yit kelimesi ne demektir? Bu da yine Muvazenei 
Malyie Encümeninin endişesi üzerine konmuş
tur. Matbuat Müdüriyeti bazan gazetelere nakden 
muavenette bulunuyor, kâğıt itibariyle de mua
venette bulunuyor. Bu -gibi gazetelerin Matbuat 
Müdüriyetinin kuvvei İcraiyenin sırf vasıtai in
tişarı olmamasını temin için, burada denilmiş
tir ki, bu gibi muavenetler serbestli matbuatı tak-
yidedecük mahiyette anlaşıllmamahdır/ Eğer buna 
da lüzum görülmüyorsa kaldırılmasında bende
niz bir mahzur görmüyorum. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim! Yusuf 
Kemal Bey, evet, böyle, bâzı zımni şeyler varsa 
da sarahate karşı ehemmiyeti yoktur, buyurdu
lar. Bendenizce o zımniler de olsa daha iyidir. 
Bununla beraber bu maddede Müdürü Umumi
nin maaşına on beş lira zammolmuş; evvelce 
yüzde yirmiler tenzil olunurken, ne ise bu zam
dan zarar olmayabilirdi. Fakat, mademki yüzde 
yirmiler de iade edildi, bu on beş liranın ten
zilini teklif ediyorum ve bu yolda bir de takrir 
veriyorum. (Gürültüler) Müsaade buyurun! Son
ra efendiler, Matbuat Müdürü saîbıkı mıdır; esba-
kı mıdır onu 'bilmiyorum; af buyurun. Burada 
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onun birçak israfatmdan, suiistimalâtından bah-
solundu. Meclisimizde hararetli hararetli, gale-
yanlı galeyanh müzakerat neticesinde içimizden 
üç arkadaşı memur ettik. O arkadaşlar birçok 
israfat bulmuş ve hattâ o efendinin akrabasın
dan olduğu bir kimseye 85 bin kuruş verdiğini 
ve bunun için, bir mahalli sarf bulunamadığını 
söylediler. Bu arkadaşlar aylarca emek çektiler 
ve şu lâyihayı meydana getirdiler ve burada 
defatle zikrolundu ki Matbuat bütçesi ile beraber 
müzakere olunsun diye ve bu kabul olunmuştu. 
Şimdi bakalım efendiler! Şimdiye kadar ne yap
mışlar? Rica ederim, mademki buna bak
mayacaktık, o günkü galeyan neydi? Efen
diler galeyan, heyecan hüner değildir. Hüner 
heyacanm arkasına koşup düşüp neticeyi 
almaktır, neticesi budur. Bu ne zaman müza
kere edilecek? Rica ederim; bunu bütçe ile mü
zakere edelim, bendeniz teklif ediyorum. 

HARİCİYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Deminden arz ettiğim veçhile 
Efendi Hazretlerinin bahis buyurdukları hususat 
Meclise mal olmuştur. Yalnız bir sual buyurdu
lar, dediler ki, «Bundan sonra yapılması için, ne 
gibi tedabir ittihaz edilmiştir?» buyurdular. Ben 
demiyorum ki, lehülhamd velminne bundan son
ra yapılmamıştır. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Hayır. 
HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 

(Devamla) — Yapılmışsa ondan dolayı da biz me
sul oluruz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Hayır; lütuf buyu
runuz, maksadını yanlış anlaşılmış. Bu gibi geç
miş israfat için acaiba ne gibi tedbir yapılmıştır? 
Bunun için ne düşünüldü? Onu sordum. Yoksa 
bundan sonraki şey için demedim. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
— Olan bir mesele için Hariciye Vekili zannede
rim, bir tedbir düşünemez. Meclisi Âliniz onu tet
kik etmiştir. Meclisi Âliniz bir karar verir ye o 
kararı Harici}rc Vekâletine tebliğ eder ve Harici
ye Vekâleti de onu icra eder. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim 
Matbuat Müdürü Umumisi maaşatı müzakere olu
nuyor. Bütçenin heyeti umumiyesini tabii kabul 
ettik, heyeti umumiyesini kabul etmekle müdü
rün matbuattaki olan siyaseti dâhiliye ve harici
yesini kabul etmiş bulunduğumuz için, her halde 
bu vadide sözler söylenmesi lâzımgelir. Mamafih 
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Matbuat Müdürü Umumisi maaşatımn müzakere
sinde Müdüriyetin lüzumu var mıdır, yok mudur? 
Böyle bir müdür lâzım mıdır, değil midir? Bu 
maaş fazla mıdır, noksan mıdır? Müdüriyeti 
Umumiye bir lâyiha ile bize meslekini bildirmiş
tir. Bu meslekle matbuat idare edilir mi, edilmez 
mi? Buna dair söyliyeceğiz ve oriun üzerine kabul 
edeceğiz. 

Matbuat denilince, tabiî Osmanlı matbuatı 
olacak, Türk ve İslâm matbuatı olaeak, bütün 
makinalarda tab'olunacak asarı idare edecek bîr 
müdür arıyoruz değil mi efendim? Matbuat keli
mesinden anladığım mesele budur. Böyle olmakla 
beraber, şimdi Yusuf Kemal Beyin izahatından 
anladığım bir şey varsa, fMaltbttalt Müdüründen 
Dahilîye vs Hariciye vekâletlerinin Kalemi Ma!h-
sus önüdürler! mânâsım anılıyorum. (Handeler) 
(O nasıl anlayış «adaları) Dediğimi müsaade 
edin de üzah edeyim. Çünkü Matftraat Müdidyeti 
mesuliyeti tamamîyle şahsan... 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Riea ederim, 
böyle anlıyorlairsa her şeyi yanlış anlamış olacak
lar ; yanlış esasata »bina edilen yözlerim hepsi de 
yanlış olur.' 

TEVFİK Ef. '(Devamla) — Riea ederimi, asa
biyete gelmeyini'z. Biz de bu memleketin vekili, 
mehusuyuz. Hatırımıza 'gelen her şeyi iyf veya 
fena söyliyeceğiz. Rfea ederim îbu hakkımızı (biz
den hangi salâhiyetle nez'ediyorsunuz? Elbette 
söyliyeceğiz. 

OSMAN B. (Kayseri) — İstediğiniz gübd söy
lersiniz. 

TEVFİK Ef. (Devamla) — Matbuat Müdü
rü eğer lâyihasının yedinei maddesinde «mez
kûr olduğu ıgibi matbuata muharrir ıtedarSka, kâ
ğıt veya nakit itası suretiyle yapacağı muave
nette hiçbir veçhile takyit mânâsımı ikabtâi.et
miyorsa, sekizinci maddede istediği salâhiyeti 
vâsıa il'e müstakil 'bir daire ve mesul bir mü-
dür, mesul biır vekil 'olmalıdır. Değilse, Dahiliye 
ve Hari'ciyenin kalemi mahsusunda bir eüendi 
manasınadır. (Başka "bir şey. değildir. îSonra efen
diler hizim Matbuat Müdîrıyetinden 'beklediği
miz çok şeyler vardır. Ve onu talepte de fbİTam 
vıe şu milletin hakkı vardır. Maanıafİh bundan 
evvelki veyahut daha evvelki müdürün matbu
atta suiiiistim'al etmiş olduğu Meclîsçe mevzuu-
bahsölmuş ve ona dair İbir lâyiha yapılmış, sui
istimaller (birçok maddelerle tbaıayyüıı etmiş, 
onun en evvel müzakeresi ilçiın bendeniz daha 
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üç gün evvel bir takrir vermiştim. O takririm 
'bir 'defe: mevzuubabsolsün. ISonna 'bu matbuat 
Türkiye, im'atbuıatı Islâmiye, matbuatı midilliye
dir. Müdüriyet acaba milliyet, din ve Türklük 
cereyanı hilâfına Neşriyatta 'bulunanları men 
edebilecek mi? Edeımiyecek <mİ? Yalnız fikrî 
mücadele ile mi (kalacaktır? (Kanun vaz'etmeli 
sesleri) Zira bu "husus hakkında burada din. me-
selesinden Ikati'yen hahsedilmemilştir. Diğer 'me
sailiden, içtihadattan meselâ: Milliyete, siyaseti 
dahiliye ve hariciyeye nıüta'allik husuSattan 
bahşetmiş de dine laidolan şeylerden hahsetme-
ımiştir. Acaba bu da onların 'arasında mevcut 
mudur t 

HACI İLYAS 'SÂ'Mjl Ef. >(Muş) — Böyle zait 
suale hacet yoktur, Hoca Efendi. 

TEVFİK Ef. '(Devamla) — Sualim pek (kuv
vetlidir. Hükümetimiz; Hükümeti îsilâmiye; 
Meclisimiz, Meclisi Müslimin, milletimiz milleti 
îslâımiyedir. Acaba millete ve tslâmiyete muga
yir olan neşriyatı ve 'bu gayeye muhalif neşri
yatta bulunanları ınenedecek mi, etmiyecek 
mi? 

Matbuat ve Istihb'a'rat Müdürü Beyin vazi
fesinde bu da var mı, yo'k mu? diye soruyorum, 
günâh mı? 

FEYYAZ ÂDt B. (Yozgad) — Şüphe mi et
tiniz ? 

TEVFİK Ef. (Devamla) — Bu hususa dair 
lâyihada bir kayıt 'göremediğimden dolayı şüp
he ettim. Onun için soruyorum. Evvelemirde ev
velki lâyihanın, yani raporun müzafceresini tek
lif ediyorum, rapor okunsun. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL IB. 
(Kastamonu) — Tevfik Efendi Hazretlerinin sor
dukları isuale cevap vermezden evvel Matbuat 
ve istihbarat MüdMyetini, kalemi mahsus mü-
diriyeti derecesine indirmelerini bendeniz !anlı-
yamamış bulunduğumu arz etmek isterim. Çün
kü kalemi mahsus müdüriyetleri de vazifeleri 
itibariyle, yüksek bir mevkide olabiilirleır. Zan
nediyorum ki, Efendi Hazretleri kalemi Mahsus 
müdürü demekle, kâtibi hususi demek istediler. 

EVFİK Ef. ' (Kângırı) — Elvet, evıet. 
HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 

(Devamla) — Matbuat ve İstihbarat Müdiriye-
tini'n ne gibi vazaifle muvazzaf olduğunu Mec
lisi Âliniz ve Meclisi Âliniz içerisinde muhterem 
•arkadaşımız olan Tevfik Efendi Hazretleri ben
denizden daha âlâ bilir. 
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TEVFİK Ef. (Kângırı) — Bendem/ ifadatî 

âlinizden öyle anladım. 
HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 

"("Devamla) — Müsaade buyurun, Meclisi Âli
nizden bâzı rüfefcayı kiramın Matbuat ve İstih
barat Müdüri'yetime, hattâ, müstakil 'bir şey ya
pacak derecede ehemmiyet vermele'ri1 şayanı şük
randır. Sonra. Meclisi Âliniz kabul buyurduğu 
kanunlarla., şimdiye kadar Matbuat ve İstihbarat 
Müdiriyetine verilen kıymet ve ehemmiyet 
onun öyle bir 'kâtip derecesinde değil, müstakil 
bir hale gelecek ve âdeta bir vekâlet olacak 
derecede haizi ehemmiyet bulunduğunu ispat et
miştir. Binaenaleyh Müdüriyeti mezkûrenin ba
şında bulunan zat; hakikaten memlekete pek 
mühim hidematta bulundu ve Meclisi Âlinin 
müzaheret ve teveecühiyle inşaallah daha çok 
hidemat da ifa edecektir. Onun için verilecek 
olan 15 lira. zam çok görülmemelidir, yerine 
masruftur. İkincisi; yine Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti bütçesinin müzakeresinden, gazetelere 
geçtik Şurayı ve şu noktayı; Büyük Millet Mec
lisi Hariciye Vekili olarak değil bütün Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti ve hattâ müsaa
de ederseniz Meclisi Âlinin namına da kemali 
fahır ve şükran ile cihana ilân edelim ki, 
«Anadolu'da hürriyeti matbuat yoktur, Anado
lu'da şu veya bu cereyan ediyor.» diye ilân 
eden Avrupa; hattâ bazan hiç ihtiyacolmadığı 
zamanlarda matbuatı bin türlü takyitlerle bağ
ladığı sansürler vaz'ettiği halde, Anadolu'da en 
büyük bir harbin cereyan ettiği zamanda bile 
matbuat serbest bırakılmıştır. (Alkışlar) Ihı bi
zim için bir falı irdir. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Millî 
kontroldür bu! 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL 
B. (Devamla) — Bunu takyideden, yine Heyeti 
Celüenizce kabul edilmiş bir kanundur. Yoksa... 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Sarıkamış'ta 
çıkan (Varlık) gazetesi müstesna Beyefendi! 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL 
B. (Devamla) — Müsaade buyurun. Onda: bir 
takyit mi var? Hükümeti merkeziyece Heyeti 
Vekileee, "Hariciye Vekâletince mutbuata hiçbir 
takyit konmamıştır. İler hangi bir yerde mat-
muata takyit vâki olmuş ise muhalifi kanun
dur. Ve onun hakkında lâzımgelen muamele ifa 
edilir. Onun için gazetelerin yazacağı şeyi tak-
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yideden ancak kanundur. Gazeteler; muhalifi 
kanun harekette bulunurlarsa, yol açıktır. Mah-
kemei aidesine müracaatle ieabeden muamele 
yapılır. Binaenaleyh îslâmiyete muhalif neşri
yatta bulunanlar hakkındaki refiki muhteremi
min sualine şahsi kanaatime binaen derim ki 
matbuata katiyen dokundurtaııayız. Hürriyeti 
fikriyeye ve hürriyeti lisaniyeye kimseyi do-
kundurtmayız. Ona ancak; kanun ve kanunun 
memur ettiği kimseler dokunabilir. Biz bu aki
deyi takibedeceğiz. Biz bundan sonra millet 
kaleminin şunun bunun keyfine tâbi olmasına 
katiyen ve şiddetle mâni olacağız. (Bravo ses
leri) zannederim, Müdürü Umumi de bu arzu
dadır. (Bravo sesleri.) 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Şu evvelki lâ
yihayı müzakere ettirmiyorsunuz. Ettiriniz de 
ondan sonra görüşelim. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL 
B. (Kastamonu) — O Meclise ait bir iştir efen
dim. Ben o lâyihaya ait bir tek kelime söyleme
dim. Kanuna muhalif hareket edenlerin, mille
tin parasını suiistimal edenlerin bir an evvel 
tecziyesi elbette ve elbette bendenizee de pek 
iyi bir maslahattır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Fakat el-
yevm müstahdem olanları vardır Beyefendi! 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Beyefendi 
Rusya'dan mı getirttireceksiniz? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL 
B. — Rica ederim, vazifemin haricinde bir 
söz söyletmeyin. Ben o zaman burada bulun
muyordum. Belki o lâyihanın müzakeresi bu
rada teahhur etmiştir de ondan dolayı o adam 
oraya gitmiştir efendim. Bilmiyorum müsaade bu
yurunuz efendim. Şimdi bu tahsisatın müzakere
sini yapar ve neticeyi Hariciye Vekâletine bil
dirirsiniz. Mucibince hareket ederiz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bey
efendi, matbuatın serbestisi hakkındaki beyana
tınıza teşekkür ederim. Acaba Ordu'daki Gü
neş gazetesinin Mutasarrıf tarafından tatili 
neşriyat ettirilmesi esbabını sorabilir miyim"? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL 
B. — Bilmiyorum. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Güneş 
bazan kûsufa uğramaz mı? 

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 
UMUMİSİ AĞAOĞLU AHMED B. — Efen
dimiz? Evet tatil edilmiştir. Fakat Matbuat 
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i Müdüıyeti tatili protesto etmiştir ve iadei neşri-
I yat ettirilmiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Pro-
j testonuzdan şunu anlıyorum ki, gazete, hilafı 
I kanun olarak, kapatılmıştır. Bu hareketi yapan 
I Mutasarrıf hakkında ne yapılmıştır? (Dahiliye 
I Vekâletine aittir sadaları.) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bendenizin 
I bu hususa dair bir takririm vardı. Dahiliye Ve

kâletine havale edilmişti. El 'an cevap verilmedi. 
HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. — 

I Rica ederim, efendiler, yanlış anlamışsınız ve-
I yahut ben yanlış arz etmişim. İnsanlarda tefa-
1 vüt oldukça 'hilafı kanun hareket edenler de 
I şüphesiz vardır. Ve hilafı kanun hareket eden

ler hakkında kanun onları mesul eder efendim. 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — «Hürri-

I yeti matbuata tecavüz vukubulmamıştır.» bu-
I yurdunuz da onun için sordum. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. — 
I Rica ederim, maksadımı yanlış ifade etmişim. 

Mazhar Müfid Beyefendi yanlış arz etmişim, bu 
I söz ağızdan çıkmaz efendim. 

MAZHAR MÜFEİD B. (Hakkâri) — Rica 
ederim, efendim tatil olunan bu gazete tekrar 

I neşrolunuyor. Demek bu gazeteyi hilafı kanun 
I tatil eden var. Bu gazeteyi hilafı kanun olarak, 
I kapatan Mutasarrıf hakkında ne yapılmıştır? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. — 
I Müsaade buyurunuz. Hilafı kanun harekât bir 
I cürümdür. Cürümlerin tatbikine ne Matbuat 

Müdüriyeti ve ne de Hariciye Vekâleti memuı-
I dur. Onun için memuru mahsus vardır. 

MAZHAR MÜFİD B. — Matbuat Müdüri
yetinin vazifesi yok mu? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. — 
Matbuat Müdürü Umumisi1, müddeiiumu'mi de
ğildir Mazhar Beyefendi! 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ AĞAOĞ
LU AHMED B. — Muhterem efendiler! Burada 
şimdi birtakım mütalâat dermeyan edildi. An
laşılıyor ki, benim projem; tamamiyle tetkik 
edilmemiş ve hattâ okunmamış. Burada söyle
nildi ki, bu lâyihada dinden bir tek kelime 
yoktur. Lûtfunuza istinaden projemin bu hu
susa aidolan kısımlarını akuyayım ki, Heyeti 
Aliyeniz tenevvür etsin. Biz ki, coğrafi vazi
yetimiz, teşelçkülâtı ırkiye ve diniyemiz... (Ka-

I çıncı sayfada sesleri) 
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MÜDÜRÜ UMUMİ AĞAOĞLU AHMED B. 

— Altıncı sayfadadır. Bakınız rica. ederini ve 
kendiniz hüküm veriniz. 

«Biz 'ki, coğrafi vaziyetimiz, teş/efckülâtı ırkiye 
ve diniyemiz, memfekettimizde mevcııdolup he
nüz istismar olunmıyan ve binaenaleyh herkesin 
hırs ve tamamı celbeden binihaye menabii ser
vetimiz ve bilhassa Şark akvamı nezdindeki 
mânevi mevkiimiz itibariyle daima tecavüz ve 
taarruz tehlikelerine mâruz bulunmaktayız. Biı 
sebeple biz, şimdiye kadar bilhassa bu silâhtan 
istifade etmek yolunu taharri etmeliydik. Mukad
deratı tarihiye bizi muhteşem bir medeniyetin reh
beri olmaya mazhar kılmakla beraber bu mazha
riyetin icabettirdiği vazaifi de ifaya .memur et
miştir. Şarkta tam üç yüz elli milyon ahalinin 
imamlık mevkiinde bulunuyoruz. Bu vazijreti 
tarihiye bizi beşeriyetin diğer kısmiyle mütema
diyen çarpışmaya sevk ettiğinden beşeriyetin bu 
kısmında bize karşı tabiat halini iktisabeden bir 
husumet tekevvün etmiştir.» 

Demek ki dm endişesi, teşkilâtı diniye endişe
si, teşkilâtı milliye endişesi daima hâkim ve ga
liptir. Rica ederim yedinci sayfada okuyunuz. 
Orada deniyor ki; «haricî istihbarat ve propagan
da teşkilâtımız iki kısma ayrılacaktır. Garp ve 
Şark. Bu iki saha bize karşı mahiyetleri itibariy
le tamamen mutazat bir vaziyettedirler. Birisinin 
yabancılığına ve hattâ ananevi husumetine mu
kabil, diğeri bize en samimî bir ünsiyet ve en de
rin dinî rabıtalar ile bağlıdır. Fakat, bir tarafın 
yabancılığını izaleye bezli mesai ettiğimiz gibi di
ğer bir tarafın da alâka ve merbutiyetini takvi
ye için muntazam vesaite müracaat eyîemedik. 

Garp; tarihi, tarzı maişeti, ananesi ve zihniye
ti ile bize yabancıdır. Garp; nesilden nesle intikal 
eden mücadele ve mübareze hâtıralariyle meşbu 
olduğundan, düşmanlarımızın hakkımızda mebzu-
len icra ettikleri bedhahane propagandaların te
vessü ve intişaıı gayet müsait bir zemindir. Aley
himizde tasni edilen ve bazan hiçbir aklıselimin ka
bul edemiyeceği iftira ve isnatlar bile'Garp mu
hitinde kendini kabule bir silsiiei efkâr ve haysi
yet bulmaktadır. Bunda irademizin haricinde bu
lunan tarihin bir hissesi vardır» Bin seneden beri 
islâmiyetin müdafii olan Türkler âlemi islâmın 
muhabbet ve merbutiyetini kazanmalarına mu
kabil, Hiristi^yan olan Garp âleminin husumeti
ni celbeylemişlerdir. Rica ederim burada din en
dişesi yok mudur?, 
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TEVFİK Ef. (Kangırı) — Müsaade ederse

niz ıben buna cevap vereyim. 
HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Da

ha ne söyliyeeeksiniz? Üç defa söylediniz. 
TEVFİK .Ef. (Kângırı — Söyliyecek birçok 

sözlerim var. Rica ederim, müsaade ediniz, söyli-
yeyiın. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Bütçenin 
heyeti umumiyesinin kabuliyle maddelere ge
çilmesine karar verdik. Bendenizin anlayışım, 
Heyeti Umum iyenin müzakeresinin 'kabulünden 
maksat, sırf bütçedeki rakamlardan 'bahsetmek 
içindir. Bütçedeki rakamların heyeti umumi-
yesini kabul ettik. Fasıllara geçtik. Fakat bi
zini elimize bir rapor verdiler ki Müdürü Umu
mi Beyefendi şimdi bâzı fıkralarını okudular. 
Biz bu raporu kabul ettik mi? Etmedik mi? 

OSMAX B. (Kayseri) — Etmedik. Kendi
leri geri aldılar. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Hariciye 
Vekili Beyefendi buyurdular ki, sarahat mu
vacehesinde delâlete itibar ydktur. Bina
enaleyh diğer tasrih edilen mevad muayyendir. 
Onun hilâfına olan 'bu rapordaki şeyler mute
ber değildir, demek istiyorlar. Fakat ; saraha
te mukabil olmıyan delâletler elbette muteber
dir. Yani zımnen bu lâfı kabul etmiş oldu* de
diler. Hariciye Vekilinin ifadesinden ben böy
le anladım. Eğer delâleten olsun, bu rapor 
kabul edilmiş oluyorsa, biz bunun hakkında 
tetikikat' icra etmedik. Yok, ibu ka'bul edilme
miş oluyorsa, kabul edilmediği tasrih olunma
lıdır. Sonra delâlet bir sarahattir sözleri ile bil-
âhara bizi muaheze etmesinler. Biz bu raporu 
kabul ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Rica 
ederim, tasrih buyursunlar. Etmedik diye Mec
lis tasrih etsin. Öyle şahsi vâhjd lisanından 
çıkmasın. Meselâ bir misal olarak arz edeyim : 
Yedinci sayfada (Matbuat mahiyeti itibariyle 
içtihada tâbi olmıyan mesaili hariciye ile me
saili askeriyeden maada bilûmum mesailde ta
mamen serbest ve kanaati fikriye ve vicdani-
yeleriyle müteharrik olacaklardır.) diyorlar. 
Yani olacaklardır diye kati biı* ifade ile birfiil 
ile söylüyorlar. Gerçi sekizinci maddede (Ol
malı, bulunmalı) diye sıygai temenni ile söy
lüyor ve onları öy\e ifade ediyor. Burada ise 
(Olacaktır) diye katî bir ifadede bulunuyor. 
Halbuki bunların hiçbir fıkrası üzerinde tetki-
katta bulunmadık. Meselâ istisna ettiği mesaili 
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hariciye ve askeriyeye bakalım. Biz bunları 
istisna edecek miyiz"? Ya'hut başka istisna ede
ceğimiz mevad var mı'? Onun için bu rapor ka
bul edildi mi? Edilmedi mi"? Edildi ise bizim 
^haberimiz yok. (Edilmedi sesleri) Bendenizce 
kabul edilmedi. Delâleten dalhi kabul yoktur. 
Kabul edilmedi ise pekâlâ, kabul edilip de ye
niden tetki'kat yapacaksak, fıkra fıkra müzake
re edelim. Eğer rapor kabul edildiyse meseleyi 
bitirelim. 
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OSMAN B. (Kayseri) — Zaten Müdürü 

Umumi Bey raporu geri almıştır. Mesele bit
miştir. O raporun hükmü kalmamıştır. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ AHMEÜ B. — Beyefen
diler lütfediniz bu rapor.. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, hatip sözünü 
bitirsin. On dakika teneffüs ile celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,00 

mum 

REÎS 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,35 

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim ' celse küşadedilmiştir. 
Matbuat bütçesinin müzakeresine devam edi
yoruz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim Matbuat 
bütçesinin müdüriyete ait faslının muhtevi bu
lunduğu maddenin erkamına dair söylenecek 
sözler münasebetiyle Matbuat Müdüriyetinin 
maaşı ve onu teşlkil edecek dairelerin maaşları 
ve tabiî bu maaşlar bir vazife mu'kabilinde ve
rilmek lâzım geleceği cihetle Matbuat Müdüri
yetinin ifa edeceği vazifeler de mevzuubahse-
dildi. Yalnız Salâhaddin Bey biraderimizin, ge
rek bu fasla dokunacak esbabı mucibe lâyihası 
hakkında, ve gerekse aşağıda gelecek fasılların 
fıkaratma dair söylemiş oldukları söze muka-
beleten Hariciye Vekili Beyefendinin vermiş 
oldukları cevapta; bu noktayı tavzihan zapta. 
geçirmemiz lâzımgelecektir. M-alûm âlileri eli
mizdeki mevcut bir kanunla Matbuat idaresi 

* doğrudan doğruya Hariciye Vekilinin mesuli
yeti altına verilmiştir. Hariciye Vekâletinin me
suliyeti altında bulunan Matbuat, idaresinin 
vazifesi. Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
vaz'ettiği bütün kanunlar, bütün esasat ve ta-
kibettiği bütün emel ve mefkureler peşinde her
kesi koşturmak için neşriyatta bulunmak ve 

daha açık bir lisanla söylenecek olursa; Mat
buat Müdüriyetinin vazifesi memleket dâhilin
de emr biimâruf ve nehy anilmüniker (vazifesini 
ifa ile mükellef olan matbuata hakkı nezaretle 
mükellef olduğundan dolayı; Matbuat ve İstih
barat Müdüriyetinin teşkilâtına pek büyük 
ehemmiyet verilmek icabeder. Matbuatın »bu su
retle ehemmiyeti nazarı dikkate alındıktan son
ra onun dahilî ve 'haricî taikibedeceği 'gayede Hü
kümetin emel ve gayesini takibetmemesi nokta
sından vukua getireceği kanunsuzluktan dolayı, 
vukubulacak mesuliyet; o lâyihanın altında im
zası bulunan zatın şahsının mesuliyeti değildir. 
Çünkü o lâyihanın altına imzasını koymuş olan 
aat; kanunen doğrudan doğruya Hariciye Vekâ
letinin idaresi altına verilmiş ve onun namına 
o lâyihayı buraya göndermiş bir zattır. Bina
enaleyh bizim Hariciye Vekâleti namına gönde
rilen esbabı mueiiber lâyihası münasebetiyle de
lâlet mukabelesinde sarahate itibar yoktur gibi, 
zımni olarak, Meclisi Âlinin kabul ettiği bir 
noktadan dolayı mesuliyeti musarrah bulunan 
Hariciye Vekâletinin mesul edilmemesini aklı
mıza getirmeyiz ve getirmek istemeyiz. Şu halde 
bu suretle Yusuf Kemal Beyefendinin bu lâyi
hayı Meclisi Âlinin zımni olarak kabul etmesi 
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lâzımgelir, demesi de doğru değildir. Hattâ zım
ni olarak 'bir şeyin kabulünü Meclisi Âli teklif 
bile etmemiştir. Şimdi mesele böyle olunca, biz 
burada Matbuat Müdüriyetinin bütçesini müzake
re ©diyoruz, şahıs müzakeresinde bulunmuyoruz. 
Matbuat bütçesini müzakere ederken faslı mah
susunda teklif edilen paraların, gerek maaşata, 
gerek sair hususata sarf edilmek üzere teklif 
edilen mebaliğin Muvazenei Maliyede bittetkik 
kalbu! olunan aksam ile Hükümetçe kabul olunan 
aksam arasındaki tefavütün ve bu tefavüt ne
den t&şekkül etmiş ve encümence niçin kabul 
edilmemiş. Meclisi Âli neye taraftar olacak? 
Bu hususat nazarı itibara alınarak, bu işi bir 
an evvel çıkarmak lâzımdır. Binaenaleyh şimdi 
Matbuat Müdüriyeti hakkında söylenecek bir şey 
kalmamıştır. Ancak, Heyeti Celilenize arz ve 
tasdik meselesi kalmıştır. 

Hoca Vehbi Efendi Hazretlerinin buyur
duklar] gibi, 1337 senesinden 1338 senesine ge
çen avanslarla beraber, müdüriyete ait verilen 
maaşın altı bin kuruş üzerinden yürütülmesini ve 
Hükümetçe on bin kuruş teklif edilmesi ve en
cümence (7 500) kuruş olarak kabul edilmesi 
gibi üç nazariye karşısında kalıyoruz. (6 000) 
kuruşun (10) bin kuruşa çıkarılmasını encü
men kabul etmemiş ve hakikaten bunun on beş 
bin kuruşa çıkarılmasının encümence kabul 
edilmemesi bütçemizin ademi müsaadesini gös
teriyor ve encümenin müdüriyet maaşını 
(7 500) kuruş olarak göstermesi de, bilûmum 
memurinin maaşatından tenkis olunan yüzde 
yii'miyi telâfi edebilmek noktasına matuf oldu
ğunu anladığım için geçenlerde de bu kanunun 
ref'i dolayısiyle bu faslın kabul edilmemesini 
ve (6 000) kuruş olarak ipka edilmesini rica 
edeceğim. Ve Matbuat Müdürü Beyin müsellem 
olan hamiyetine binaen, bütçemizin böyle en 
güçlü bir halinde ve zamanında bu zammı ken
disi de terk ederek, istemiyeceğine kanaati kâ
mil em vardır. Binaenaleyh maaşının 6 bin ku
ruş olarak kabulünü bendeniz teklif ediyorum 
ve bu fasla ait müzakerenin kâfi görülerek, 
faslın heyeti umumiyesinin kabulünü de istir
ham eyliyorum. 

SALÂH A.DDİN B. (Mersin) — Efendim, 
kısaca Heyeti Âliyenize <bir noktayı arz etmek 
isterim. Matbuat Müdürü Umumisi Beyefendi
nin pek güzel buyurduğu veçhile Muvazenei 
Maliye Encümeni de Matbuat bütçesini tetkik 
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ederken, her şeyden evvel matbuat gibi mem
leketin mânevi kuvvetinin tamamiyle hür ve 
serbest olarak gayrimukayyet kalmasını ve 
Kuvvei icraiyenin matbuat üzerinde hiçbir te
sir ika edememesini ehemmiyetle nazarı müta
lâaya almak istemişti. O zaman cereyan eden 
müzalkeratta Matbuat Müdürü Beyden bu şekil 
'dairesinde çalışmak için bir istikameti müm
küne taharrisi rica edilmiş ve kendileri tarafın
dan da ilk teklif ettikleri şekil vücuda getiril
miş ve binnetice ikinci defa bu şekle dair bâzı 
mevad daha yazılmıştı. Fakat bu mevaddm 
ikinci defa olarak aramızda müzakere edildiği
ni bendeniz hatırlıyamıyorum. Ve bu şekli 
mevad taayyün etmiş hile olsa matbuatın ke
mali bu mânevi kuvvetin tamamiyle milletin 
elinde ve Meclisi Millinin nazarı altında bulun
masına vabestedir; yani Kuvvei icraiyenin 
tazyikinden vareste olması lâzımgelir. Fa
kat bu iş için hangi şekil münasipse o ter
cih edilebilir, sualine bendeniz de cevap bula
mıyorum. Müdürü 13 m um i Bey de bulamaz ve 
zannediyorum, kâfi bir şekil de bulamiamışlar-
dır ve oyla bir şekil bulununca; Hükümetin bir-
lâyihai kanuniye ile Meclisi Âliye gelmesi lâzım
dı. Şimdi Müdür Beyefendinin buyurmuş olduk
ları şekil; aşağı - yukarı, burada mesuliyet için 
bir merci olması noktasıdır. Benim de fikrime bit 
cihet mülayim gelmekle beraber kendileri de bu 
hususu pek güzel söylemişlerdi. Benim muteme
dim olan zat kim olursa olsun, onunla kemali if
tiharla çalışırım ve mesele; şahıs meselesi değil, iş 
meselesidir, buyurmuşlardı. Aynı noktayı hepimiz 
de bittasvip düşündük, fakat neticeye iktiran etti
remedik. Bu teşkilâtı Kuvvei tcraiye Reisinin em
rine Vererek müstakil bırakmak veyahut da Mec
lisin emrine vermek de var. Her şekilde bir mah
zur olduğu zannmdayım. Şimdi bu lâyiha üze
rinde gördüğüm, şekil; Matbuat Müdüriyeti Umu
miyesinin mesuliyeti siyasiyesini mucip bir şekil
de görülmektedir. Bu hususta ortada bir kanun 
bulunmamakta ve buna Hariciye Vekâletinin ne 
dereceye kadar muvafakat ettiği malûm bulunma
makta olduğundan işi bir şekle bağlamak lâzım
dır. Onun için mesele her ne olursa olsun, lâyihai 
kanuniyenin bir şekli kanuniye ircamı, Hüküme
tin de noktai nazarının burada tasrih olunmasını 
tekliften ibarettir. Kanun mahüvelvâkıa aittir, 
onun -için başkaca tatvili kelâma lüzum görmüyo
rum. Mesuliyet meselesinin de Hariciye Vekili 
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Bey tamamiyle kendilerine inhisarını düşünüyor
lar, bu doğrudur. Siyaseti dâhiliye hususunda 
gazeteler neşriyatının mesuliyetini de Hariciye 
Vekili Bey takabbül ediyorlar mı? Bu bendenizce 
aranacak şeydir. Bunu yapabilirler, iştiraki umu
mi ve mesuliyeti müştereke noktasından kabul 
edebilirler. Fakat mesuliyet ve vazife noktasın
dan bakarlarsa, bu noktada mesuliyetin daha zi
yade Dahiliye Vekiline aidolması lâzımgelir ve 
nitekim Sivas'ta bulunan bir gazetenin intişarına 
vali bey mâni olmaya çalışmış, Matbuat Müdüri
yeti bunu müdafaa etmiş, Matbuatın hukukunu 
müdafaa etmiş, binaenaleyh bu gibi hususat aynı 
vekâletin muamelâtında bile tearuz teşkil ediyor, 
bu noktanın tavazzuh etmesini istiyordum. İster 
mesuliyeti Hariciye Vekâleti tamamen alsın; ister 
Dahiliye Vekâletine aidolsun bu taayyün etmeli 
ve malûm olmalı ve hangisine aidolduğu bilinme
lidir ki, onu yakalıyalım. Yani efendim sarahat 
kesbetmesi iktiza eden noktanın birisi de budur. 
Uerek siyaseti dahiliye ve gerekse siyaseti harici
yeden dolayı mesuliyet bir zat uhdesinde olmalı
dır. Bu nokta hakkında bendeniz bir şey söylemi-
yeceğim. Binaenaleyh efendiler her hangi şekil 
olursa olsun bendenizce birdir. Yalnız malûm ol
malıdır. Meselâ işittiğime göre. Matbuatın bâzı 
neşriyatına vilâyetler ve Hükümeti milliye müda
hale ediyor, Dahiliye Vekili bu hususta bu mesu
liyeti üzerine alsın, eğer mesuliyeti deruhde et-
miyecek ise refiki vasıtasiyle bu gibi işleri gör
sün. Tavzih etmesini istediğim nokta asıl budur. 

Gelelim Müdüriyet meselesine; 1336 senesinde 
bu Müdüriyeti Umumiyenin muamelâtına aidola-
rak Heyeti Celilenin karariyle bir tahkikatı teş
riiye icra edildi. Bendeniz de emrinizle bu tah
kikatta bulundum. Bu rapor üzerine bâzı arka
daşlar serdi müddea ettiler ve tetkikini istediler. 
Bendeniz bu işte bulunduğum için, bir şey söyle-
miyeceğim. Yalnız efendiler Heyeti Al iyenize şu
nu arz etmek isterim ki; 1336 senesinde Matbuat 
idaresi maalesef arzuyu âlinize muvafık bir şe
kilde olamamıştır. İptidailik ve ehliyetsizlik var
dı. Tetkikatta bunların hepsi görülür. Bu işte. iki 
mesuliyet vardır. Birisi mesuliyeti siyasiye, diğe: 

ri mesuliyeti maliyedir. Evvelki müdür azledil
miştir. Elyevm vazifede değildir. Mesuliyeti siya
siye noktası üzerinde daha fazla bir tetkikat icra
sına lüzum ve yapılacak diğer bir şey görmüyo
rum. Binaenaleyh bu cihetin taraftarıyım, çünkü 
asıl olarak, ortada mesuliyeti maliye vardır ve biz 
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raporda o mesuliyeti maliyeyi madde madde zik-
retmişizdır. Bu rapor ve tahkikat meselesinin Ha
riciye Vekâleti Celilesine havale buyuru! masını 
rica ederim. Vekâletin elinde bir kanunu vardır. 
Muamelâtın doğru olup olmadığını maliye müfet
tişleri vasıtasiyle tetkik ettirir, tazmin ettirilmek 
lâzmıgelirse tazmin ettirir. Yani bunun muame
lâtı müteferriasını Hükümetiniz yapacaktır. Bi
naenaleyh o rapor Hariciye Vekâletine havale 
olunursa mesele bitmiş demektir ve artık bu me
selenin aranılacak bir kısmı kalmamıştır. Bu me
seleden mütevellit mesuliyet; o bütçeyi sarf eden 
vekâlete aittir. Maliyeye verirseniz yine Maliye
nin yapacağı da mesuliyeti maliyedir. Tahkikat 
raporunu ister Maliye Vekâletine veriniz, ister 
Hariciyeye veriniz. Bendenizce o cihetin ehemmi
yeti yoktur. Bir yere veriniz ve muktazasını ifa 
etsinler, kanunen yapılacak muameleyi yapsınlar, 
kanunsuz ve yolsuz muamele varsa o da mecrayı 
kanunisine girsin. Bu bapta da bendeniz tatvili 
kelâma lüzum görmüyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Salâhaddin Beyin 
fikrine muvafık bir takririmiz var Reis Bey, 
onu reye koyunuz, mesele aradan çıksın. 

REİS — Efendim, bu mealde takrirler var
dır. 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Efendim, Salâhaddin Beyefen
dinin söyledikleri noktada bir mühim şey var-, 
dır ki, o da mesuliyet noktasıdır. O noktayı tâ
yin eden şey Matbuat Müdüriyetinin Hariciye 
Vekâletine raptı hakkında ahiren Meclisi Âlice 
kabul edilmiş olan kanundur. Fakat demin arz 
ettiğim veçhile, sırf Dahiliyeye aidolan husu-
satta Matbuat Müdürü Umumisini Hariciye 
Vekili emri altında bulunduracak olursanız 
doğru olamaz. Meclisi Âlice kabul edilen kanun 
mucibince hatırımda kaldığına göre - kanunu 
bulamadım - umuru dahiliyeye aidolan hususat-
ta Matbuat Müdüriyeti Dahiliye Vekâleti ile 
doğrudan doğruya temas ve muhaberatta bulu
nuyor. (Doğru, doğru, sesleri) Bu böyledir. 
Malûmuâliniz o kanunun birinci maddesinde 

JVtatbuat Müdüriyeti Umumiyesi Hariciye Ve
kâletine raptolunmuştur, diyordu. İkinci mad
dede ; Müdüriyet Dahiliye Vekâletiyle temas ve 
muhaberede bulunur, deniliyor k i ; bu temas ve 
muhaberenin kuvveti raptm tevlidettiği mesu
liyet kuvvetinde değildir. Onun için bu kanun 
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elimizde bulundukça, bu kanuna göre Meclisi 
Âlinize ilerde mesuliyet teveccüh eder veyahut 
bu kanun zaten müveccelı bulunan mesuliyetin 
miktarını tâyin eder. Ona göre takdir buyurun. 
Yoksa, Hariciye Vekili elinde bu kanun bulun
dukça ve bu sarahat oldukça ve bilhassa zatı 
maddenin memur bulunduğu hususattan büsbü
tün ayrı olduğunu gördükçe Meclisi Âlinize 
karşı her hususta Hariciye Vekâleti mesuliyeti 
deruhde ediyor, diye mutlak bir şey söyliyemez. 
Binaenaleyh, bu noktayı kemali ehemmiyetle 
nazarı dikkati âlinize arz ederim. Mesuliyeti 
tâyin eden elimizdeki kanundur. Elimizdeki ka
nun Matbuat Müdüriyetinin Dahiliye ile de şid
detle alâkası olduğunu göstermiş ve söylemiş
tir. Yalnız kanun bir dairenin iki vekâlete mer
but olamıyacağmı düşündüğü için yalnız bir 
maddesinde Müdüriyet, Dahiliye Vekâletiyle de 
hususatı dahiliye için temas ve muhabere eder, 
denmiştir. Burası muhtacı tefsir bir noktadır. 
înşaallah ilerde tefsire mahal olmaz ve bir me
sele tahâddüs etmez. Eğer bir mesele tahaddüs 
ederse, o vakit Meclisi Âliniz bu noktayı tefsir 
eder. İkinci noktayı pek söylemek istemiyor
dum. Fakat mademki, rüfeka söylediler, cevap 
vermek isterim. Salâhaddin Bey biraderimiz 
Matbuat Müdüriyetini kendi tâbirleri veçhile 
Kuvvei îcraiyenin tazyiki altında bırakmak is
tememişlerdir. Malûmuâliniz arkadaşlar Kuvvei 

/İcraiye yok. Kuvvei îcraiye varsa, o da Mecli
sin emrindedir. Salâhaddin Beyefendi eğer Mat
buat Müdüriyetini Meclisi Âlinin tazyiki altın
da bırakmak istem em işlerse onu anlamam, yok 
eğer Kuvvei îeraiyeden maksat Heyeti Vekile 
ise Matbuat Müdüriyeti tazyik altında değildir. 
Onun merbut bulunduğu Hariciye Vekâleti 
mevcudolan kavanine ve Meclisi Âlinizden aldı
ğı veçhelere göre ona hareketini gösterir, yoksa 
tazyik yoktur. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında bir takrir var. Matbuat ve istihbarat 
bütçesinin 34-3 neü faslının müzakeresini kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görüldü, efen
dim. 

Diğer takrirleri okuyoruz. Hakkı Hami Be-^ 
yin, sonra Yasin Beyin takrirleri var. Aynı me
aldedir. 

İstihbarat Müdürü sabıkı ve esbakı tarafın
dan iddia edilen ve tahkikata rapdedilen tahki
kat evrakının da Hariciye Vekâletine gönderil-
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meşine dair ikinci bir ta'krir daha var, Sonra 
bir takrir daha var-. Bu tahkikat meselesini bu
rada müzakere edelim, diyor. 

Oazianteb Mebusu Yasin Beyin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Uınıımi-

yesi hakkındaki tahkikat raporunun Hariciye 
Vekilinin talebi veçhile, berayı tetkik vekâleti 
müşarünileyhaya tevdii Are neticeyi Meclise arz et
mesinin reye vaz'mı teklif ederim. 

16 Eylül 1388 
Gazianteb 

Yasin 

REİS — Konya Mebusu Vehbi ve Aydın Me
busu Tahsin Beyin takrirleri : 

Riyaseti Celileye 
Matbuat Müdüriyetinde vukuu anlaşılan 

hilafı usul ve kanun sarfiyat ve israf atı tahkik 
etmek üzere Büyük Millet Meclisi Âlisinee in-
tihabedilen heyet tarafından neticei tetkikatını 
mutazammın olan raporda mezkûr olup müdü
rü sabık zamanlarında vukubulan suiistiınalât 
ve hilafı kanun sarfiyat hakkında takibatı ka
nuniye ifası için, muamelâtı muktaziyenin ifası 
hususunun vekâleti mesıılesine havalesini teklif 
eyleriz. 

16 Eylül 1338 
Konya Aydın Mebusu 
Vehbi Tahsin 

Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin takriri: 

Biyaseti Celileye' 
1336 senesi Matbuat ve İstihbarat bütçesi

nin neticei müzakeresinde Meclisi Âlice teşkil 
olunan Heyeti Tahkikiye tarafından Müdüri
yeti mezkûreye ait tahkikat raporu calibi nazar 
ve haizi ehemmiyet bulunduğundan, mezkûr 
raporun bir neticei kanuniyeye rabıt ve keyfi
yetten Meclisi Âli haberdar edilmek üzere Ha
riciye Vekâletine tevdiini teklif eylerim. 

16 Eylül 1338 
Sinob 

Hakkı Hami 

Kângıri Mebusu Hacı Tevfik Efendinin tak
r i r i 

Kiyaseti Celileye 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumi-
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yesi hakkındaki tahkikat raporunun Matbuat I 
bütçesinin fasıllarına geçilmeden evvel, mevkii 
tetkik ve müzakereye konulmasını Heyeti Celi-
leye teklif eylerim. 

16 Eylül 1338 
Kângırı 
Tevfik 

Karesi 'Mebusu Abdüİgafur Efendinin tak
riri : 

Riyaseti Celileye 
Tahkikat raporunun müştereken Hariciye 

ve Maliye Vekâletlerine tevdiini teklif eylerim. I 
16 Eylül 1338 

Karesi 
Abdülgafur 

REİS — Efendim, İm hususta beş takrir 
vardır. Hepsi aynı mealdedir. İkisi de takibatı -
kanuniye için raporun Hariciye Vekâletine ha- I 
valesine mütedairdir. Sonra Abdülgafur Efen- I 
dinin takriri tahkikat raporunun Maliye ve Ha
riciye Vekâletlerine havalesi, Hoca Vehbi Efen
dinin takriri de Meclisçe müzakeresi lüzumuna 
dairdir. Tahkikat raporunun Hariciye Vekâle
tine tevdiini talebeden takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Tahıki'kat raporunun ifayı ımuktazası zımnın-
da Hariciye Vekâletine gönderilimesi kabul 
edilmiştir. 

3. Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umu-
ımyesînin 1336 senesi bütçesinin sureti .sarfını 
tetkika (memur heyetin raporu. 

Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesi j 
hakkındaki tahkikat raporu 

Riyaseti Celileye 
Matbuat ve İstihbarat Dairesi 1336 bütçesi

nin sureti sarfını tetkika Heyeti Dmumiyeoe 
memuriyetimiz hasebiyle 'bu "bapta yapılan tet-
ki'kat mie'lfuf raporla arz edilmiştir. Dairei mez-
kûre muamelâtında vukuu meşhut nevakıs ve 
hatiât üç kısma ayrılabilir : 

1. Kadro haricinde sarfiyat; 
2. Kadro dâhilinde idari (sarfiyat ve israfa t; 
3. Usulü maliye ve mer'iyeye ademiriayet. 
Kadro 'haricinde Teşrinievvele ,kadar yapılan 

sarfiyat muahharen Heyeti Umumiyeden alman 
fazlai tahsisat ile ma'hsııbedilebileeeği ve kadro 
dahilindeki sarfiyattan bir kısanının idareten 
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lüzumu sarf: caiz görüleceği derkâr ise de her 
iki ikalemde _de sarfiyatı vafkıanın delâil ve asa
rı, füliyesi gÖrülemiyen ve fevaidi tâyini ettirile-
miyen m katı" (görülmüş ve bunlar israfa! ad&ine 
seza -ve Heyeti Vmumiyenin takdirine arzı beca 
görülmekle bir fikri umuımi 'husulüne medar ol
mak üzere aynen arz 'edilmiştir. 

Her üç kalem dahilindeki sarfiyatta re'si 
idarede bulunan zevatın şaihsi katsdı menfaatine 
ve ihtilasına tesadüf olunamamıştır. 

Müdiriyeti Umumiyenin esası evvelce mev-
cııdolnııyaa bir idarei cedide halinde teessüs ve 
hududu, vazife ve salâhiyetini kavrayamaması, esa
sen zihniyeti idariyenin ademiki'fayeti ve emir
lerinde mülhak bir bütçe 'bulunması ve bir mu-' 
rakabei idariye ve hesabiyeden uzak kalması ha
sebiyle hududu idari fevkine çıkılmış faydalı, fay
dasız sarfiyat ve emvali Devlette tebzir ve is
raf at yapılmıştır. 

Bu türlü muamelât bellibaşlı son iki müdürü 
mesul zamanına râci göıni'Umektedir, şurası şa
yanı dikkattir k i ; Müdiriyeti Umıımiyede sene 
nihayetinde hattâ tetkikatımıza esas olacak iku-
yut ve defatiri munt azama maksada (kâfi halde 
görülememiş ve bunların bir müddeti muayyene 
zarfında ihzarı alâka d arana bildirilereik tetki-
ıkata defatiri müstahzaradan ve Veznei Umumi
den aldırılan senedatı asliye üzerinden 'girişil-. 
iniştir. 

Kâğıt, mürekkep sarfiyatı ve mubayaa, edi
len 'matbaanın demirbaş ve ambar defterleri 
bulunamamış ve taşralara ait havalâtın sureti 

. sarfına, ait hesaba! her taraftan getirilememiş-
:: tir. 

'Tetkikatı âcizanemiz müdiriyetin muamelâtı 
um ilmiyesinde kavaninin dereeei tatbikine ve 
idarenin cereyanı umumisine inhisar eylemiş 
olup usulü maliye mucibince daire hesabı kati
sinin rüyet ettirilerek mesuliyeti /maliyenin tes
hili için Meclisi Âlice Divanı Muhasebat veya 
Encümeni Hesaba veya Maliye Vekâletine emir 
buyurulmasını ve bilûmum deva iri Devletin tmu-

. amelâtı hesa.biye'lerinin teftişinden fevaidi mü
himime iıktltafı pek bariz bulunduğu ve hter hal
de mu rakabei maliye olmadiıkea mıırakabei si-

, yasiye ile iktifa bir tedbiri nakıs olduğunu ar
za müeaseret eyleriz. Matbuat ve İstihbarat 
Müdiriyeti Umumiyesinin hal ve âtisine ait ka
naatimizi Heyeti OeliM erine bir iki cümle ile 
arzı faydadan hâli bulmamaktayız. 
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Matbuat ve istihbaratın h'allkı terbiyeyle ye 

tenvire hadiır- esaslı bir vasıta addiyle isti
mali külli ımasiarif e ve bu «onilrde çıaillşacak züm-
red ilmiyelerin vücudunla ve raemMstetıte tabı ve 
vtesaiki tab'iyemin vücutlantdıınllmaisıına ve tervi
cine ttnüıt'evaJkkıf olmıalktıa olup bütün bunlar te
min ölunabilime «geniş mikyasta bir mesai 
mümıMin ve muayyen 'olabileceği ve bu cflh'etler 
halen mütaassirülhusül görüldüğü halde müdiri-
yetl mezıkûrenin ımüllbalk fbüitçe ille idamesinden 
sarfımıaizairla Hariciye Velkâletiı bütçesi dâlhilin-
de daha ufak ve gayrümüberrier Ibür (kadro ile 
aynı vazifeyi aynı unvan ve makamı ile ifa ve 
idame ledleceği vte yalnız Hariciyece tahsiisatı (kâ
fiye verilerek: bariçte nimresmî Anadolu Ajansı 
n'amiyle bir îstafhbarat îdaıieisiı 'bulundurulması 
ve bellfbaşlı gaizetelieriın vaziyeti sabıkaları bit-
tetkilk smünasebetli muavenet temini ile M'amei 
intişarları kâfi ve nef'i Hazineyi müemmin ola
cağı ve matbaasının da Büyük Millet Meclisi Mat 
baaısına ilâve olunacağı varidlhatır olmuştur. 

Gerek idaratı sabıka ve gerek âtii idarisine 
ait iktiza Heyeti Celilece teemmül ve ifa Duyu
rulmak üzere işbu rapor evrakı merbuta ile lef fen 
arz ve takdim kılınmıştır. 25 . XI . 1337 

Mersin Karesi 
Salâhaddin H. Basri 

Trabzon 
Ali Şükrü 

(Hini imzada bulunamamıştır.) 

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi 
1336 muamelâtına dair tetkikat 

A) Kadro meselesi: 
1. Meclisi Âlilerinin 7 Haziran 1336 tarihli 

kanunla teşekkül eden Matbuat ve İstihbarat Mü
düriyeti Umumiyesi 15 000 liralık bir masrafı 
senevi ile bilûmum vazaif ve hidematı umumiye-
sini ifaya mezundu. 

Maaşatı umumiyesi 5 000 kuruş Müdür ma-
aşiyle beraber şehrî 19 000 ve senevi 228 000 
kuruş tutuyor. Ve masarifi sairesi tesisatı iptida
iye ve kırtasiye ve irşat ve istihbarat masrafın
dan ibaret bulunuyordu. 

2. Müdüriyeti Umumiye bir kanun dairesin
de tedviri umura mecbur iken bunun haricinde 
bir hayli sarfiyat icra eylemiş ve yalnız 25 Teş
rinievvel 1336 tarihli Kanunla Meclisi Âlilerin
den bilûmum vazaif ve hidematı umumiye namı- { 

.1338 C : 2 
na 45 000 liralık sarfiyata cevazı kanuni almış
tır. Şu suretle bu tarihe kadar kadro haricinde
ki bilûmum sarfiyata bir mesağı kanuni almış 
bulunuyor. 

3. Kanunu mezkûrun ikinci maddesiyle 
7 Haziran 1336 kanunu mahsusiyle muayyen kad
royu tadilen Müdüriyeti Umumiyece tanzim edil
miş bir kadronun Teşrinievvel gayesine kadar 
muteber okluğu Heyeti Umumiyece kabul edilmiş 
ve binaenaleyh maaşat faslından tarihi mezkûre 
kadar vâki her türlü sarfiyat dahi haddi ka
nuni altına alınmıştır. 

Bununla beraber bahsoluııan Müdüriyet kad
rosu Matbuat İdarei Umumiyesinde taharriyatı 
vakıaya rağmen bulunamamış ve nihayet «kadro
sunun asıl Müdürü Umumi tarafından zayi edil
diğinden işbu kadro ve maaş bordrosundan aynen 
nakledilmiştir.» fıkrasını havi bir varaka elde 
edilmiştir. 

Kanaatimiz böyle bir kadronun meveudol 
madiği sadedindedir. 

Maaş ve ücret cetvellerinin tasrihatı. değil 
Teşrinisani bidayetine kadar muamelâtta, belki 
Şubat gayesine kadar ortada defter ve hesap na
mına esaslı bir şey görülmemesi müesses bir hu
dut dâhilinde çalışılmamış .olduğunu göstermiş
tir. 

4. Teşrinisani ve Kânunuevvel aylarında, sar
fiyatı vakıa için elde Meclisçe (Veya Muvazenei 
Maliye Encümenince) musâddak bir kadro ve 
tahsisat bulunmak ve böyle müsaade alınamadığı 
halde 7 Haziran 1336 tarihli kanun dâhilinde 
sarfiyatla, iktifa zaruri iken böyle bir müsaadei 
resmiye görülememiş ve yalnız dairesinden müret-
tep ve Meclisi Âli Reisi tarafından ziri tasdik 
edilmiş bir kadro dairesinde maaş ve masarif yü
rütülmüştür. 

7. Haziran tarihli Kanunun üçüncü madde
si yalnız irşat ve istihbarat umurundaki masari
fin İcra Reisinin tasdikine iktiran şartiyle Müdü
rü Umumi tarafından sarf olunacağını gösterdi
ğinden bu sarahatin dairesince düşünülmiyerek 
bilâ haddi kanuni tevsi ve teşmil edildiği görülmüş 
ve hiç olmazsa, bunun evvelki misillû bir kararı 
kanuniye raptı icabederken, yapılmadığı anlaşıl
mıştır. Bu son kadro iki numara ile leffen tak
dim kılınmıştır. 

5. Muvazenei Maliye Encümenince tesbit olu
nan kadro l Kânunusaniden başlar. 
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B) Müdüriyeti Umumiye : 

Müdüriyeti Umumiyeyi işgal eden zevatı muhte
life ile müddeti iştigalleri berveçhi zirdir: 

Bilâ maaş Antalya Mebusu Hamdullah Subhi 
Bey 7 Haziran : 18 Ağustos, bilâ maaş Erzu
rum Mebusu Necati Bey 19 Ağustos : 10 Eylül, 
10 000 kuruş maaş Galib Bahtiyar Bey 11 Ey
lül : 13 Kânunuevvel, 7 500 kuruş maaş Muhid-
din Bey 14 Kânunuevvel : 8 Mart 1337 

C) Kadro haricinde sarfiyat : 
25 Teşrinievvel tarihli Kanun mucibince 

Ağustos maaşatı 33 401 ve 
Eylül » 45 337 » 
Teşrinievvel » 46 295 » 
Teşrinisani » 62 200 » 

, 2. Ayrıca ücreti şehriye namı altında, bil
hassa, Eylülden itibaren fazlaca masarif yapıl
mıştır. Kadronun berveçhi mâruz tevsi edilmesine 
rağmen muhtelif vekâletlerde müstahdem zevata 
ücret namiyle bir müddetler devamlıca para 
verilmiştir. Bu paranın mukabili olarak elde edi
len mesaii kalemiye hakkında mürettep ve mun
tazam dosyalar irae olunamamıştır. 

Dairesince tanzim edilen (Numara 4, 5) iki 
kıta cetvel bu bapta izahatı kâfiye vereceğinden 
ayrıca tafsile lüzum görülmemiştir. 

3. Mesağı kanuni olmaksızın sarf ettirilmiş 
ve bilâhara Meclisten müsaadei kanuniyesi alın
mış muamelâttan göze çarpanlar şunlardır : 

A) Evrak memuru Refik Efendiye fazla
dan 30 Ağustos 1336 tarihli senetle şehrî 1 200 
kuruştan 4 250 kuruş; 

B) İstihbarat Müdürü ? Beye 1 Tem
muz 1336 tarihinden 21 Teşrin 1336 tarihine 
kadar 4 000 kuruştan maatahsisat 35 740 kuruş 
ita olunmuş ve bunun Temmuza ait kısmı (üc
reti maktua) diğer aylar (maaş) olmak üzere 
kaydedilmiştir. 

D) Şifre memuru ? Beye 25 Temmuz 
1336 tarhjnden 1 Teşrinisani 1336 tarihine kadar 
şehrî 1 250 kuruştan maazamiyat 13 500 kuruş 
verilmiştir; 

G) Matbuat ve îrşad Müdürü ? Beye 
15 Ağustos 1336 tarihli senetle 4 000 kuruş ita 
edilmiştir. 
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45 000 liralık hariç ezkadro vâki sarfiyat Heyeti 
Aliyelerince kabul buyurulaeağına nazaran bu 
fasıl dâhiline girecek mevaddm mesuliyeti mali
yesi mevcut değildir. Yalnız sarfiyatı vakıanın 
ne derece muvafıkı maksaddlduğu hakkında bir 
fikri icmali edinmek noktai nazarından mevaddı 
âtiyenin kaydiyle iktifa edilmiştir. 

1. Müdürü Umumi dâhil olmak üzere maaşat 
yekûnu kadroya göre şehrî 19 000 kuruş olmak 
lâzım iken zamaimi vakıa ile; 

maatahsisat 94 745 
» 126 436 
» 127 830 
» 180 000 e 

iblâğ olunmuştur. 

H) Muvakkat Muhasebe Memuru unvaniyle 
? Efendiye Kânunusanide 1 218 ve Şubatta 

1 410 kuruş ita edilmiştir. 
V) Teşrinisani maaşatında Anadolu matbu

atına mürettip çırağı yetiştirmek üzere yirmi 
sekiz mürettip çırağına 39 855 şuruş ita edil
miştir; 

Z) Teşrinisani ayına mütaallik bir mesele de, 
esnayı tetkikatta müsadifi nazarımız olmuştur. 
Matbuat ve tstithbarat Dairesinde istihdam edil
miş olan Hind Mütercimi ? Efendi na
mında bir zat bu vazifeden 17 Teşrinisani 
1336 tarihinde affedildiği halde maaşı şehri 
mezkûrun nihayetine kadar tediye olunmuş ve 
bu daire mutemedi ? Bey tarafından 
imzası takliden vaz'edilmesinden neşetetmiştir. 
Keyfiyet Maliye Vekâletince teşkil ettirilen iki 
zattan mürekkep heyetçe de bittetkik sureti ka-
tiyede teyidolunmuştur. (No. 16) 

D) Kadro dâhilinde sarfiyat ve israfat 
Bu fasıl dâhilinde sarfiyattan bir kısmının 

lüzumu derkâr olmakta beraber netayici fiiliye-
si itibariyle ve şayanı nazar ve bir kısım mahz 
heder olmakla Heyeti Celilece bir ilmî icmali 
husulüne medar olmak üzere izahatı kâfiye ile 
maan dercolunmuştur. 

1. Antalya Mutasarrıfı ? Beye 4 
Ağustos, 4 Eylül 1336 tarihli iki kıta senetle 
dörder bin kuruştan 8 000 kuruş ita edilmiş ve 
fakat paranın hangi hizmet makabilinde veril-
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eliği tasrih olunmamıştır. Esasen Be- I 
yin Hükümetin resmî bir memuru olmasına ve I 
ifa ettiği hizmet olsa olsa istihbar veya ihbar I 
vazifesinden ibaret bulunacağına nazaran kendi- I 
sine.ayrıca para itası caiz olup olmadığı muhta
cı nazardır. I 

2. Kezali'k Antalya livası Tahrirat Müdürü I 
Bey namına da - ifa ettiği hizmetin 

mahiyeti tasrih, edilmiyerek 22 Ağustos 1336 1 
tarihli senetle 1 500 kuruş verilmiştir. Mutasar
rıf Bey hakkındaki mütalâa muma
ileyh için varittir. 

3. (Telsiz telgraf kıtaatı efradına mükâfat) 
namı altında iki zabite Ağustos 1336 zarfında 
2 053 kuruş ita edilmiştir. Bu paranın ve yapılan 
hizmetin mahiyeti de malûm değildir. 

4. (Bolşeviznıe ait bir eserin ücreti tahriri- I 
yesi) namiyle Efendiye 11 Ağustos ta
rihli senet mukabilinde 2 500 ve aynı nam ile 

Efendiye 10 minh ve 31 Temmuz 1336 
tarihli senetler mukabilinde iki defada 5 000 ve 
(icmali siyasi) namı altında Beye 3 000 
ve Anadolu Ajansına ve Hâkimiyeti Milliye ga
zetesine muavenetten dolayı Beye 27 
Temmuz 1336 tarihli senet mukabilinde İO 000 
ve (Rus) İnkilâbına ait eserden dolay] 
imzalı 19 Temmuz 1336 tarihli senet mukabilin- I 
de 2 500 kuruş ki ceman 23 000 kuruş sarf edil
miştir. Bu hususta ayrıca mütalâa serdine lüzum I 
görülmemiştir. 

5) Temmuz ve kısmen Ağustos kırtasiye- ı 
leri olmak üzere Matbuat ve İstihbarat kalem- I 
leri için muhtelif tarihlerde' 28 000 kuruş sarf 
edilmiştir. 

6) namında bir zata tevdi edil
mek üzere Beye 16 Teşrinisani 1336 
tarihli senet mukabilinde 100 000 kuruş veril
miş, bu paranın sebebi itası anlaşılamamıştır. 

7) (Mııahedei sulhiye) namında bir eser 
tahririnden dolayı Müdürü Umumi Muhiddin 
Beye 15 000 kuruş verilmiştir. I 

8) 25 Temmuz 1336 tarihinden 24 Ağustos I 
1337 tarihine kadar Müdüriyetçe neşrettirilen I 
Hâkimiyeti Milliye Gazetesinin (tahrir ve ida- I 
re üeuratı) namiyle (63) Nolu ita emriyle 9 800 
kuruş ita olunmuştur. (HâMmiyeti Milliye ile 1 
Müdüriyeti Umumiye- arasındaJki münasebet j 
aşağıda izah olunacaktır. I 

9) Rumca gazeteler tercümesi ücreti olmak I 
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üzere kereste tüccarlarından ve kâğıt mütaah-
lıitlerindeıı muhtelif tarihlerde 26 000 

.10) Konya'ya gönderilen bir zata - ifa et
tiği vazii'e tasrih edilmiyerek - azimet ve avdet 
harcırahı olmak üzere 27 Teşrinisani 1336 ta
rihinde 11 000 

11) İrşat memuru -Beyin harcıra
hı olarak 13 Kânunuevvel 1336 tarihinde 
20 358 

12) (Yeni dünya) gazetesine iki defada 
20 Kânunuevvel 1336 ve 8 Kânunusani 1337 
tarihlerinde 68 000 

13) Dahilî irşat memuru Beye 10 
Kânunusani 1337 tarihinde harcırah namiyle 
10 530 

14) Neşredeceği gazeteden dolayı 
Beye 7 kubat 1337 tarihinde 10 000 bu para
nın niçin verildiği hakkında Muhiddin Beyin 
yazdığı cevap (No. 15) 

15) Matbuatta resmî matbaanın ve bir de 
vilâyet matbaasının mevcudiyetine rağmen 
ajans tao'ıvesi namiyle merkezde bir gazeteye 
5 Şubat 1337 tarihinde 12 400 

16) Dersa adet'ten eelbedilen Bey
lere - Ankara'ya kadar yollarda irşat vazifesi 
ifa ettirildiği beyarıiyle - harcırah ve ücret ol
mak üzc;-e 13 Şubat 1337 tarihinde 40 000 

17) namında birine (118/4) numa
ra ile Kânunusanide 50 000 

18) Bir vazifei istihbariye ücreti namiyle 
matbuatı ecnebiye müdürü Beye keza-
lik (118/4) numara ile 10 000 

19) İrşat namiyle Hanıma aynı 
numara il..- 10 000 

20) (Halk Dersanesi) masarifi inşaiyesine 
mahsuben (83) numara ile Beye 32 100 

21) (Dersane ikramiyesi) namiyle ve aynı 
numara ile yine muamileyhaya 2 500 [Halk der
sanesi için para sarf edilmediği Müdürü Umu
mi Muhiddin Bey tarafından Mecliste resmen 
söylenmişti] 

22) Bâzı vazaifi istihbariyeye tevdi edil
diği anlaşılan ve müdüre ikarabeti rivayet olu
nan bir 2ata şehrî 25 000 kuruştan uç aylık 
peşin maaş olarak 75 000 ve harcırah olarak 
da 10 000 kuruş ki ceman 85 000 kuruş muh
telif namlarla ita edildiği anlaşılmış ve fakat 
derecei hizmetine dair bir şey görülmemiştir. 

II) Usulü Maliye ve iner 'iyeye ademi ria
yet 
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1. — İstihbarat, ve Matbuat dairesi kâtibi 

Efendiye 21 Ağustos 1336 tarihli se
net mukabilinde tahsisat olarak 3 000 kuruş 
verilmiş, Imndan kat'iyatı nizamiye icra edilme
mekle beraber, masraf (İrşat) tahsisatına da 
ma hsubo i urun a inişti r. 

2. — Fransızca mütercimi Beye 
22 Ağustos 1336 tarihli senetle şehrî mezkûra 
ait tam maaşı 3 000 kuruş verilmiştir. 

3. — Dr. Beye 24 Ağustos 1336 
tarihinde verilmiş olan 4 000 kuruşun yevmiye 
veya maaş olduğu tasrih kılınmamıştır. 

4. — imzalı ve 28 Temmuz 1336 
tarihli senetle (Daire badanası) masrafı olarak 
verilen 4 000 kuruş hakkında keşif ve müna
kaşa bulunmamıştır. 

5. — Balâdaki senetle başlıyan (27) senet
ten (26) sının baliğ olduğu 33 910 kuruşluk 
sarfiyatta da ne keşifnameye ve ne de diğer 
vesaiki resmiyeye istinadoiunmuştur. 

6. — imzasiyle 11 Ağustos 1336 
tarihinde (Müteferrika) dan 5 000 kuruşluk 
tediyat k;ra kılınmış ise de avans mahiyetinde 
olan bu meblâğa ait ne müfredat ve ne de se
nedi kaiî gösterilmiştir. 

7. —- Şubat zarfında imzalı bir se
netle (Taşra istihbarat) tertibinden 4 000 ku
ruş ita edilmesine rağmen mumaileyhin dâhil
de istihdam kılındığı tahakkuk etmiştir. 

8. — Matbaa Müdüriyeti' -Heyeti Celileleri 
karariyle - Kânunusani 1337 tarihinden itibaren 
ilga edildiği halde, bu vazifede müstahdem 
efendi Müdüriyeti Umum iyece Mart iptidasına 
kadar istihdam olunmuştur. |Numara 15] 

9. — Gerek Matbuat ve İstihbarat dairesi 
ve matbaası ihtiyacına ve gerek diğer matbua
ta vâki olacak muavenetlere mütaallik kâğıt
ların ne mu'bayaasında ve ne de na'klinde ıııü-
nafkaşa ve ilân icra edilmiş ve görülüp iade 
edilen kontrato evrakı Hazinenin nef'ini müem-
min görülememiştir. 

.10. — Dairenin ve matbaanın (Demirbaş 
eşya) ve (Ambar) defterleri meveudolmadı-
ğından bu hususta tetkikat icrasına imkân gö-
liilememitştir. Ve bilhassa matbaa alât ve ede-
va tiyle huruf mubayaatımn ve kâğıt tevziatı
nın tarzına dahi vukuf hâsıl olamamıştır. [İs
titrat : Kâğıt, mürekkep, huruf mubayaat Are 
sarfiyatı hakkında istenilen malûmat Müdüri
yeti Umumiyece verilememiş ı*e evrak m ey a-
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nmda görüleceği.üzere 14 Temmuz 1337 tarih
li ve 991/119 numaralı Tezkere ile bu baptaki 
cetvellerin gönderileceği va dedi kliği halde 
şimdiye kadar bu da ifa kılınmamıştır.] (Nu
mara : 19) 

Y — Taşra lıesabatı 
Müdüriyeti Um ilmiyenin taşra teşkilâtına 

ait lıesabatı tetkik edilemedi. Hesabatı mezkû-
renin mükerrer taleplere rağmen ikmal edile
memesi vazifemizin şimdiye kadar itmamına 
mâni-teşkil etmiştir. Alınabilen cetvellerin -ki 
Antalya, İnebolu, Kastamonu, Zonguldaik ve 
Zonguldak şubelerine aittir- tetkiki (Numa
ra: 9, .10, 11, 12, 13) tafralarda dahi kısmen 
israf at vâki olduğu zannmı ve tin ektedir. Tefer
ruattan olmak hasebiyle bu bapta tatvili ma
kale lüzum görülmemiştir. 

Z 1336 senesi sarfı vatı um.umive.si 

(1 O M A L) 
İstihsal ettiğimiz malûmata göre (Numara : 

9, 10) 1336 senesi sarfiyatı umumiyesi 8 386 973 
kuruşa, baliğ olmuştur. Bu sarfiyata ait mevad 
berveelhi âtidir: 

Kuruş 

47 472 
362 142 

9 500 
137 102 
87 300 
42 000 

887 355 

821 850 
443 000 
495 613 

10 000 
903 500 
346 500 
126 641 

31 685 
635 313 

Müdürü Umumi maaşı 
Memurini merkeziye maaşa!ı 
Odacı maaşı 
Masarifi tesisiye ve inşaiye 
Kırtasiye 
Tenvir ve teshin 
Dahilî masarifi muhabere ve istihba-
ıiye 
Kâğıt tedariki 
Propaganda ve t elif at t ab "iyesi 
Anadolu matbua tına muavenet 
Müteferrika 
İstihbarat ve irşactetı hariciye 
Harcırah 
1 matbaa 
Telsiz telgraf 
Memurinin tahsisatı fevkalâdesi 

8 386 973 Yekûn 

Bu erkanım taallûk ve tevezzü ettiği mahal
ler sırasiyle Ankara, Trabzon, Kastamonu, İne
bolu, Antalya, Zonguldak, Moskova, Sivas-, 
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Konya, izmit, Caiıik, Bolu, Eskişehir, Kân-
gırı, Karahisarı Sahib, Söke ve Mamuretülâziz '-
dir. Ancak (83) bin küsur liralık masarifin 
nısfından faziası (kırk sekiz bin lirası) merke
ze, mütebakisi diğer şubelere verilmiştir. (Ma-. 
sarifi tesisiye ve inşaiye) maddesinden Söke'ye 
ita edilen (30 000) kuruş istisna edilirse müte
baki (107 102) kuruşu merkeze sarf olunmuştur. 

(Kırtasiye) den yalnız (öanik) e 6 015 ku
ruş verilmesine mukabil mütebaki 81 285 kuru
şu merkezde bırakılmıştır. Tenvir ve teshinden 
taşralara hisse tefrik edilmemiştir. 

(Dahilî masarifi muhabere ve istihbariye), 
maddesinden merkeze 1 251 000, Trabzon'a 
125 735, Kastamonu ve inebolu'ya 196 850, 
Zonguldak'a 243 270 kuruş tahsis kılınmış, diğer 
şubelere gönderilen havaleler eüziyattan ibaret 
kalmıştır. 

(Anadolu Matbuatına muavenet) maddesi -
465 613 kuruşu merkeze ve 30 000 kuruşu Sivas'a 
aidolmak üzere - iki yere tahsis edilmiştir. Bu 
madde hakkında Mecliste bâzı -müzakerat ve ten-
kidat sebk ve, cereyan etmiş olduğu için tavzilıa 
lüzum görüldü. 

Merkez matbuatından dairenin nakden en çok 
muavenetine - 450 000 kuruş - mazhar olan ga
zete (Hâkimiyeti Milliye) dir. Bu gazete ile Mat-
but ve istihbarat arasında 15 Kânunusani ve 9 
Nisan 1337 tarihlerinde iki mukavelename âkit 
ve teati edilmiştir. Birinci mukavelede şehrî 3 000 
lira ve ikincisinde 1 450 lira verilmesi ve gazete
nin meslekinden inhirafı takdirinde Hükümetin 
muaveneti mahsusasını» keseceği mukayyettir! Bi
rinci mukavelede gazetenin yevmi hükümete 1 500 
nüsha meccanen vereceği ve ikincisinde ise veri
len meblâğa mukabil gazete alınacağına dair bir 
kayıt bulunmadığı görülmüş ve şu kadar ki, ma-
kamatı muayyeneye gönderilecek nüshaların di
ğer emsali veçhe ile mubayaa edileceği ifade olun
muştur. Dairenin bu türlü mukavelâtı maliyeye 
derecei salâhiyeti, mezuniyeti ve bunun derecei 
menfaati Heyeti Celilenin takdirine muhavvcldir. 

(istihbarat ve irşadatı Hariciye) maddesini 
teşkil eden 903 500 kuruş berveehi kanun tama
men Moskova Muhasibi Mesullüğü namına veril
miş ve fakat evrakı sarfiyesi görülmemiştir. 

(Harcırah) maddesinin muhtevi olduğu 
346 500 kuruşun 200 000 kuruşu Veznei.Umumi
den, 40 000 kuruşu Kastamonu ve inebolu'dan, 
96 500 kuruşu Moskova Muhasibi Mesullüğün-
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den, 10 000 kuruşu da-Canik'ten tesviye olunmuş
tur. 

(Matbaa) maddesinin baliğ olduğu 1 124 125 
kuruştan 542 125 kuruşu Veznei Umumiden; 
52 000 kuruşu huruf bedeli olarak Antalya'dan, 
530 000 kuruşu da Konya'dan tediye kılmmışt;r. 
Mecmuu 11 000 küsur lirayı bulan bu sarfiyatın 
müfredatı mukabilinde mevcut matbaa al ât ve 
edevatının envai, mekadir've bedelâtmı mübeyyin 
demirbaş eşya kuyudu mevcut değildir. 

27 Teşrinisani 1337 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin bir 
takriri var, okuyoruz.. Fakat bunun bu fasla ta
allûku yoktur. 

Riyaseti Celileye 
Söke'deki İstihbarat Müdüriyetinin izmir'e 

nakli* ve Trabzon, izmit, istanbul istihbarat 
müdüriyetlerinin ipkası suretiyle istihbarat 
müdüriyetleri kadrosunun tadili ihtiyaca kâfi 
geleceğinden inebolu ve Antalya müdürij^etle-
rinin lağvını teklif eylerim. 

16 Eylül 1338 
Kütahya 

Oemil 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendim, malûmu-
âliniz takririmde mezkûr bu istihbarat Müdü
riyetlerini evvelce ihtiyaç tevlidetmişti. Çünkü, 
evvelce izmit düşman elindeydi. İzmit düşman 
elinde olduğu için İnebolu'da bir istihbarat mü
düriyetine lüzum vardı. İzmit'in istirdadı üze
rine İnebolu'daki istihbarat müdüriyetinin 
lağvı icabederken, lâğvedilmedi. Şimdi ise. vazi
yet büsbütün değişti. • Lehülhamd İzmir istir-
dadedildi. Bendeniz zaten Söke'de lüzumu olmı-
yan İstihbarat Müdüriyetinin İzmir'e naklini bir 
emrivaki halinde görüyorum. Binaenaleyh, istan
bul'da, izmir'de, Trabzon'da birer istihbarat mü
düriyeti ol duldan sonra bendeniz İnebolu'da ve 
Antalya'da birer istihbarat müdüriyetleri bu
lunmasına lüzum görmüyorum. Bu iki müdüri
yetin maaşatı 360 ar liradan 720 lira ediyor. 
Fevkalâde zamaimle beraber, birkaç bin liraya 
baliğ oluyor. Tasarrufa fevkalâde ihtiyacımız 
olduğu bir zamanda lüzumsuz yere maaş vermi-
yelirn. Eğer bunlara hakiki lüzum varsa bu lü
zumu Matbuat Müdürü anlatsın. Lüzumu yoksa 
bunları lâğvedelim işte bendenizin teklifimin 
esbabı budur. 
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MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 

UMUMİSÎ AĞAOĞLU AHMED B. — Efendi
ler, Söke'deki Müdüriyet derhal izmir'e nakle
dilmiştir. Bu naklin emri verilmiş ve bugün 
bu nakil bir emrivakidir, izmir'de bugün bir 
müdüriyetin olmasının lüzumunu zannedersem, 
izaha lüzum yoktur, izmir öyle mühim bir mev
kidir ki; orada Devletin muayyen bir teşkilâtı
nın şubesinin olmaması gayrikabili tasavvur
dur. Antalya'ya gelince; Aııtalya'daki müdüri
yet hakikaten şimdiye kadar Avrupa ile muha
bere etmek için tesis edilmişti. Diğer taraflar 
kapalı olduğu için buradan muhabere etmek 
lâzımdı. Fakat bugün istanbul ile doğrudan 
doğruya muhabere imkânı hâsıl olduktan son
ra Antalya'yı hakikaten biz lâğvettik. Ve bu
radaki müdüriyeti Antalya'dan daha ehemmiyet 
kesbetmiş olan Mersin'e naklettik. Efendiler, 
Mersin'in muhiti nazarı dikkate alınırsa, Mer
sin'in öte tarafı nazarı dikkate alınırsa oradaki 
alâkalarımız nazarı dikkate alınırsa, bu müdü

riyetin Mersin'de ipkası elzemdir, zannederim. 
Trabzon'da müdüriyet yoktur. Trabzon Müdü
riyetini biz vilâyatı Şarkiyeye naklettik. Vilâ-
yatı Şarkiyeye bu müdüriyeti nakle beni icbar 
eden esbabı mucibeyi zannedersem Heyeti Ali-
yeniz izahsız tasvip buyurursunuz. (Müzakere 
kâfi, dadaları) 

CEMİL B. (Kütahya) ^ - Ya İnebolu'daki 
Müdüriyet ? 

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — ine
bolu'ya gelince; inebolu'da müdür olan zat bu
raya celbedilmiştir. Burada başka bir teşkilâtta 
istihdam edilmektedir. Hakikaten inebolu'da 
artık izmit tariki küşadedildikten sonra müdü
riyete lüzum kalmamıştır. Inşaallah istanbul 
ile muhaberemiz yakında başlarsa izmit Müdü
riyetini de kaldıracağız. 

RElŞ — Cemil Bey izahata nazaran takriri
niz için ne diyorsunuz? 

CEMİL P». (Kütahya) — inebolu Müdüri
yeti tahsisatı bütçeye dâhil ise tenzil edilsin. 

REİS — Efendim. Cemil Beyin takririni re-
vinizo arz ediyorum. Kabul edenler lütfen elle-
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rini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Hoca Vehbi 
Efendi ile rüfekasmın bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Matbuat Müdüriyetine aidolarak, 1337 sene

sinde kabul olunan altmış lira maaşın Muva-
zenei Maliye Encümenince yetmiş beş liraya 
iblâğı suretiyle on beş bin lira zammedilmiş ol
duğu anlaşılmaktadır. Memurinin yüzde yirmisi 
iade edildiğinden on beş lira zamma hacet kala
madığı cihetle*'zammın tayyiyle asıl maaşın alt
mış lira olarak, kabulünü teklif ederiz. 

15 Eylül 1338 
Konya Üsküdar 
Vehbi Hüseyin Hüsnü 

Ankara Kırşehir Kırşehir 
Mustfa Cevdet 

RElS — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin de 
bir takriri var : 

Riyaseti Celileye 
Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umıımi-

yesi Türkiye'nin seciye ve irfan mümessili 
olmak sıfatiyle, mevkiinin nezaketi ve aynı za
manda birçok ecnebi mümessillerle teması hase
biyle, Muvazenei Maliyenin kabul ettiği 75 lira
nın kabulünü teklif ederim. 16 Eylül 1338 

Gazianteb 
Yasin 

RElS — Efendim takrir] erin birisinde Mü
dürü Umumi maaşının altmış liraya tenzili, diğe
rinde de 75 lira olarak kabulü teklif ediliyor. 
Evvelâ altmış liraya tenzili hakkındaki takriri 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Müdürü Umuminin 
maaşının altmış liraya tenzilini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Ekseriyet yoktur. Kabul 
edilmemiştir. O halde Yasin Beyin takririnin reye 
vaz'ma ise artık lüzum kalmamıştır. 

Efendim faslın yekûnunu reyi âlinize arz edi
yorum. 8 581 liradan ibaret olan 343 ncü fasıl 
hakkındaki müzakereyi kâfi görüp 344 ncü fasla 
geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... 8 581 lira kabul edilmiş%e 344 ncü faslın 
müzakeresine geçilmiştir. 
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•F. 

344 

M. 

1 
•> 
3. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Nev'i muhas^asat 

Masarif 
Masarifi tesisiye ve inşaiye 
îer'aat 
Kırtasiye 
Tenvir ve teshin 
Masarifi muhabere ve ist ihbariye 
Hademe melbusatı 
Propaganda ve telif at 
Anadolu matbuatına muavenet 
Müteferrika 
Ücüratı müteferrika 
Harcırah 

13: 
nesi 

17 se~ 
Mııva-

zcnei Ma
liye Etıcü-
menince ka
bul edilen 

0 
700 
500 
300 

15 000 
90 

1 200 
15 GOO 

200 
2 060 

500 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kaimim 

tadilâtına 
göre 
tesbit 

olunan 

0 
700 
500 
300 

15 000 
90 

1 200 
15 100 

200 
2 060 
1 000 

1338 senesi için 
, A 
t 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

500 
2 000 

500 
800 

20 000 
150 

20 000 
40 000 

1 000 
4 000 
1 000 

: ^ 
Muvazenci 

Maliye 
Encüme
nince tek
lif olunan 

500 
2 000 

500 
500 

20 000 
90 

25 000 
30 000 

500 
4 000 
1 000 

344. neü fasıl yekûnu 36 150 36 150 89 950 84 090 

REİS — Fasıl hakkında söz ist iyen var mı? 
* HÜSEYİN' AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 

bendenizin Muvazenei Maliye Encümeninde ımıh-
halif kaldığım bir madde var, onu arz edeceğim. 
Bir tenvir ve irşat için veyahut bir meslekin 
müdafii olarak kendine güvenerek meydana atı
lır. O gazete memlekette ya revaç bulur, ya bul
maz. Bir gazetenin revaç bulmasının sebebi, mil
letin arzusunu tatmin edecek neşriyatta 'bulun
masıdır. Revaç bulm<aıı*asmın sebebi de; herkesi 
iz W eder derecede neşriyatıdır ve, böyle 'bir ga
zeteyi kimse okumaz. Bittabi o gazetenin inkı
razdan başka bir hakkı da yoktur. Şimdi bu fa
sılda Anadolu matbuatına muavenet maddesi 
var. Bu muavenetin sekli ne olabilir? Bu mua
venet memlekette bir adam gazete neşredecek 
olursa beş yüz lifa mükâfat A'erilmek gibi bir 
muavenet değildir. Bu o mahiyette bir yardım 
değildir. Memlekette yaşamak hakkını ihraz et
miş gazetelere para vermek demek ona., onun 
meslekine tesir yapmak demektir. Ben hiçbir 
gazeteciyi böyle seciyesiz görmek istemem. Bir 
muharrir; .memleketin ihtiyacatı hakikiyesini 
keşfetmiş ise, onun gazetesi revaç bulur ve sa

tılır. Yoksa bir gazeteyi yaşatmak için Hazine
yi ızrar etmek, ona para vermek ne demektir? 
Ben bunun mahiyetini katiyen anlamam. Bu 
muavenet faslının encümende hini müzakere
sinde şu suretle beyanı mütalâa, ediliyordu ; 
Bâzı insanlar gazete çıkarıyor. Fakat gazetesi 
maişetini temin edemiyor. Bu gibi kıymettar 
adamların maişet hususunda düşünmelerine ma
hal bırakılmamak üzere kendilerinin maişetleri
ni temin edelim. Efendiler! Gazeteciler memur 
vaziyetine düşmemelidir. Meselâ bir gazete iki 
üç seneden beri yaşıyor. Bunun sernmhaTririne 
para vermek, memleketin irfanına hizmet etmek 
demek değildir. Muharrire para verirseniz mu
harrir ne olursa olsun her halde bir tesir altına 
girer ve bu da memleketteki istiklâli efkârı dar
be1! er. Bundan daha sakîm bir usul olamaz. 
Biz iyi biliriz ki; memleketimizin okumaya .fev
kalâde rağbeti varılır. Bu memleketin 20 - 30 
ilin nüsha* gamete çıkardığı gün olmuştur. '.De
me kki memlekette okuyan vardır. Yalnız bir şey 
temenni olunur. Okunacak gazete çıkarılmalıdır. 
Bugün bir gazete, mesleki etrafında, efkârı et
rafında 'kimseyi toplamıyorsa onun, o gazetenin 
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hakkı hayatı yoktur. Onu cebren, aşı ile yürüt
mek istiyorsanız onun da Hazineyi ızrardan baş
ka bir mânası yoktur. Anadolu'nun ihtiyacı var
sa ihtiyacını tatmin edecek risaleler çıkarır. Zi
rai, sınai, ticari mecmua ve gazeteler çıkarır. 
Bunları çıkarmak için, memlekette ya 
meslek müntesibîni vardır veya yoktur. Hü
kümet zorla memlekette 'bir gazeteyi- sön
dürmek için diğer gazeteyi yaşatmıya ça
lışırsa zaimedersem, azîm hataya gider. Me
selâ. bu fasla ait esbabı mucibe lâyihasında 
deniyor iki Hâkimiyeti Milliye gazetesine 17 bin 
lira veriliyor. Rica ederim, Hâkimiyeti Milliye 
gazetesi 17 bin lira alırsa nıetmlelkette çıkan me
selâ 100 gazeteye, 50 gazeteye ne vermek lâ-
znrigelir? Buraya, konan 'muavenet parası ise 
30 bin liradır. Ben buna 'kaia.nl olanı atlım. 17 bi
ni biır gazeteye verilecek, 13 bini de 100 veya 
50 gazeteye verileceik. Hâkimiyeti Maliliye gaze
tesi ile M<r mukavele yapılmış. Bendeniz bir me
bus olarak, Hâkimiyeti Milliyeyi bugünkü neş-
riyaıtına kadar resmî bir 'gazete 'diye tanımam 
ve hattâ belki bizim arzumuz hilâfında neşri
yatta bulunmuştur. Ben onun mütalâatını bu 
Devlete rna.l edemem. Bu Devletin bir gazetesi 
olmalıdır. Ve hatırmız'dadır ,ki, geçen sene ver
diğimiz bir takrir üzerine Heyeti VeM'le arka-
daşlariımız «Ceridei Resmiyemiz vardır, çıka
caktır» demişlerdi. Falkat çıkmamıştır. "Efendi
ler! Böyle serbest olan bir gazeteyi Devletin 
resmî gazetesi olarak gösteMneik ne kadar yan
lıştır. Millet ona 17 bin lira vermez. Millet ken
di mesleikine; ıkendi prensiplerine muvafık gaze
teler çıkarabilir. Ve onlar vasıtasiyle ıkendi ka
nunlarını neşredebilir. Bugün bu devlet ve bu 
millet Meclisten çıkan kanunlardan bihaberdir. 
Çıkan kanunları kim neşrediyor ve kime tebliğ 
ediliyor. Bugün kanunlarımızı neşrettirecek res
mî bir gazeteye malik değiliz. Ben tekrar ediyo
rum, Hâkimiyeti Milliye gayemize muhalif bir 
şey yazmış olsa İnle bunun sıfatına, lisanma hiç 
ehemmiyet vermeyiz, iııî'kâr ederiz. Kimse bizi 
bundan dolayı muahaze edemez. Mesleke hür
met etlerim. Fakat Hâkimiyeti Milliye gazetesi 
17 bin lira almış, 'arzuya »göre yazı yazmıştır. 
Onun devlet ve millet nalınına söz söylemek hak
kı yoktur. Söylem işse hep şahsına 'aittir. Ben 
milleti tebriye ediyorum. Beliki milletin arzu
suna muvafık olmıyan neşriyatta bulunmuştur. 
Bundan dolayı <miilet bizi muahaze edecektir. 
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Onun için millete ilân ediyorum ki, önün yaz
dıkları hep şahsidir. Şâlhsına aittir. 

Sonra Hükümetten de şiddetle istiyorum. 
Çıkaraeağını söylediği gazeteyi maalesef bııgü-
ne İkadar çıkarmamıştır-. Vaikıa bu hususta ver
diğim takrirden evvel Ceridei Resmiye namiyle 
İ3Îr gazete çıkmıştır. Fakat taıkrirden sonra çık
mamıştır. Böyle resirnî 'bir gazete için Hükümet 
bizden ieabeden parayı istesin verelim, fakat 
Devletin siyaseti ne ise Hükümet de ona göre 
'bir gazete sahibi olsun. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL 
B. •— Resmî gazeteler Takvimi Vakayi gibi Dev
letin yalnız teveihatmı yazar. 
• HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Rica 
ederim. Millete Meclisin kanunları tebliğ edil
memiştir, diyorum, sonra resmî gazetelerin ve 
meselâ - Resmî Gazete namına - Taymis'in ehem
miyeti mahsusası vardır. Niçin Hâkimiyeti Mil-
liyeye resmî diye para veriyorsunuz? Hariciye 
Vekili Bey, gazete ile olan mukavelenameniz ce-
bimdedir. Çıkarıp okuyayım. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL 
B. (Kastamonu) — Hüseyin Avni Bey! Siz 
onun esbabını benden daha iyi bilirsiniz. Res
mî Gazete çıkmasını istiyorsunuz; Resmî Ga
zete elediğiniz vakitte zatıâliniz Meclisi Âliden 
çıkan kanunları ve devairden çıkacak şeyleri 
neşretmeyi kasdetmiyorum, diyorsunuz. Zatı âli
nizin bundan maksadı; bizim meslekimizi, bi
zim gayemizi âleme ilân etsin diyorsunuz, de
ğil mi? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şu 
veya şu gazetenin bizim namımıza söz söyleme
ye hakkı yoktur diyorum, rica ederim. 

H ARİCİ YK VEKİLİ YUSUF KEMAL 
B. (Devamla) — Resmî gazetelerden maksat 
arz ettiğim gibidir. Filân gazete ile mukavele 
varmış filân gibi, böyle ithamata girişmese-
niz daha iyi olur. O mukaveleleri de âdeta bir 
dairenin yaptığı hususi mukaveleler tarzında 
telâkki etmelisiniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Mıı-
kavelâttan musaddaktır . 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL 
B. (Devamla) — Mukavelâttan musaddak ol
makla resmî olmak mı lâzımdır? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Muka
velede, Devlet namına ;Türkive Devleti namına 
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diyor. Vekil Beyefendi! Bu gayet tuhaftır. Ben
deniz milletimize hitabedeeek bir gazeteye ma
lik değiliz dedim. Resmî gazetelerin de âlemi 
siyasette mevkiini pek çok takdir edersiniz. 
Sonra böyle koltuk değneği ile çıkan gazete
lerin bu memlekette mevkii yoktur. Cebren çı
karılacak gazeteler nafi değildir. Memlekette ga
zete okutturulacaksa hüner halkın okuyabilece
ği gazeteleri çıkarmaktır. 

Bunlar okunmuyor demektir. Eğer bir ih
tiyaç değilse parayı kime vereceğiz? Sonra,, o 
parayı alan gazete de gazeteyi aynı fiyatla sa
tıyor. Kendi kendine çıkaran da... Ne ise onu 
söylemiyeceğim. Yalnız efendiler bu gazeteler 
efkâr üzerinde tazyik yapacak ve daha doğru
su belki bu para ile muharrirlerin vicdanlarında 
tesir yapmak imkânı hâsıl olacatkır. Anadolu, 
matbua1 muavenetinden müstağnidir ve böyle 
müstağni olmayıp da muavenete arzı iftikar 
eden mahiyetinde muharrir istihdam eden bir 
gazetenin memlekete nef'inden ziyade zararı 
vardır. 

MÜFÎD E t (Kırşehir) — Evvelden beri 
mi müstağni oldu! Şimdi mi oldu? 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) -^ Ev
velden beri müstağnidir. Bugün hiçbir gaze
teye bir para verilmiyor. Erzurum'da Albay-
rak gazetesi çıkıyordu. O da para almamıştır. 
Hâkimiyeti Milliye 17 bin lira almıştır. 

MEMDUH B. (Karahisarı Şarki) — Baş
kası alıyor mu? (Hangileri almıştır «adaları.) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Ha
yır başka para alan yok. Yalnız Hâkimiyeti 
Milliye alıyor. Diğerleri için de bugün istemi
yorlar. (Yeni Gün alıyor mu? Sesleri.) Bilmi
yorum. (Mecmualar para; almıyorlar mı? Ses
leri.) Bendeniz yalnız Hâkimiyeti Miliyeye söy
lemiyorum, Sebilürreşad'da geçende mevzuu-
bahsoldu. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Sebi-lür-
reşad para almamıştır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Sebilür
reşad 300 milyon müslüman namına çıkan ve 
onların okuması için çıkan bir gazetedir,. Okun
muyorsa o da çıkmasın, ona da kimse para 
veremez. O da kendi meslekini tâyin eder? Ga
zetesi beş kuruşa okunmıyacak ise o gazete de 
çıkmasın ve on dört, on beş senedir muavenet-
siz yaşıyan bir gazeteye bugünden itibaren bu I 
da yapılmasın. | 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hay hay, 

çok güzel efendim. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bana 

Sehilürreşad'm on beş senedir muavenet gör
mediğini söylediler. Bir senedir görüyorsa bun
dan sonra o da muavenet görmesin. Bunun ta-
radidaranı vardır. Bütün bu 300 milyon müslü
man. bu gazeteden istifade etmiyorsa ve bu 300 
milyon müslüman ispatı rüşdetmişse bugünden 
itibaren bu para kesilmelidir. 10 para verilme
melidir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) *_ Yalnız kâ
ğıt parası veriliyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Ben 
vermem, Heyeti Celile de buna para verme
sin, sahibi keselinden para verir ve gazeteyi 
yaşatır, binaenaleyh arz ettiğim gibi milletin 
muhtacolduğu işlere para verelim. Telif at \ e pro
paganda için hatırımda kaldığına göre yirmi beş 
bin lira konulmuş zannediyorum. Rica ederim, bu 
paranın üç mislini daha vermiş olsanız yine bu hu
susta az vazife yapmış olursunuz. Böyle, memle
ketin irfanını darbeiiyecek bir mahiyette para 
vermeniz doğru değildir. Paranız çoksa yedinci 
maddedeki telifat ve propaganda için veriniz. 
Hakkımızı âleme tanıttırmak için iki misli daha 
veriniz. Fakat bunlara on para vermem. Milletin 
efkârına hitabeden ve milletin arzusunu neşreden 
gazeteler bu memlekette yaşar ve illâ böyle olmı-
yan gazeteler yaşıyamaz. Binaenaleyh mesleki 
meçhul olan böyle gazeteleri çıkarmak memleket 
için zarar ve ziyandır. Bendeniz böyle gazeteciye 
bir para veremem. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendiler 344 ncü 
faslın sekizinci maddesinde Anadolu matbuatına 
muavenet maddesi görülüyor. Bendenizin bun
dan anladığıma göre Anadolu matbuatına mua
venet diye konulan bu otuz bin liradan Anadolu 
matbuatı bir istifade edemiyecek gibidir. Bütçe
deki en büyük para matbuata verilmektedir. Bi
naenaleyh bendeniz bir takrir veriyorum ve diyo
rum ki; bu otuz bin liranın mütesaviyen, yani ga
zetelerin çıkardıkları nüshalara göre mütesaviyen 
tesviyesini talebediyorum ve Heyeti Celilenize ri
ca ediyorum. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim de
min Heyeti Celilenize arz ettiğim veçhile, esbabı 
mucibe lâyihasının dahilî kısmına ait mâruzâtım 
vardır. Onu burada arz etmek istiyorum. Malûmu 
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ihsanınız Kanunu Esasinin en asıl mkatmdan bi
ri de hürriyeti matbuattır. Hürriyeti matbuatı her 
hangi suretle takyidetmek memlekete zarar iras 
eder. Matbuata bir kayıt koymamak, memlekette 
serbestii efkâr için ve milletin terakki ve taalisi 

'için serbest neşriyat asıldır. Bittabi bu .serbesti 
bâzı hukuku gasbedecek mahiyette olursa kanun 
hukuku umumiye namına onu meneder. Bu gayri-
kabili itiraz bir esastır. 

Anadolu matbuatına muavenet namiylc teklif 
edilen para esasen memlekette matbuatı terviç ve 
rağbete mazhar etmek, gazeteleri halka ucuza 
okutmak gibi birçok makasıdı muhtevi olmakla 
beraber esasen iki seneden beri Anadolu'nun vazi
yetine nazaran, gazetelerin Konya, Ankara, Kas
tamonu vilâyetlerinde, bellibaşlı mevakide 
revaç bulabileceğine, turku muvasalanın 
da lüzumu kadar mevcut bıüuımı amasına, 
müsait bir şeflrilde olmamasına karimin de 
mahdudiyetine binaen gazetelerin yaşamasını 
temin etmek için Hükümet onlara biraz yardım 
ediyordu. Bendeniz bunu böyle telâkki ediyo
rum. Fakat vakit geçmiştir. Ve vaziyet bugün 
değişmiştir. Lehülhamd Anadolu açılmıştır. Ar
tık istediğimiz yerlere gazetelerimizi sevk ede
biliriz. Postalar her tarafa gidip gele'bilir ve 
Anadolu-i - Garbi ile Vüsatada lüzum olduğu 
kadar vesait, vardır. Binaenaleyh matbuata da 
iki senedir yapılmakta olan muavenet az - çok 
fiilî neticeler vermiştir. Birtakımları mevkile
rini tahkim, etmişlerdir. Binaenaleyh bendeniz 
bundan sonra «Matbuata muavenet» faslının 
ortadan kalkmasını temenni ederim. Efendiler; 
her ne otursa olsun bu muavenet matbuatı hi
maye maksadını temin etmiş olmakla beraber 
ref edilmelidir. Bilâhara lüzum görülürse ve bu 
lüzumun esbabı mueibesine Meclisi Âli kaani 
olursa, başka tarzlar düşünebilir. Fakat bugün 
bendeniz irunda matbuatın temini hürriyet ve 
serbestisini takyidedebilmek imkânını da gör
mekteyim. Madem ki, bu ihtimal vâridolabilir 
en serbest ve en mukaddes hukuku umumiye-
nin masuniyeti her şeyden muhteremdir. Böyle 
bir kayıt ve mânayı ortadan kaldıralım. Yal
nız telif a t için, asar için her türlü muaveneti 
yapalım. Bendeniz bu hususta o derece mütaas-
sibolmam. Fakat siyasi gazeteler himaye olu
nursa bundan memleket için çok mazarrat hâ
sıl olur. Efendiler efkârı unraimiyeyi. milletin 
sinesinde suni surette yetiştirmek hatadır. 
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Onun için bu noktai nazardan siyasi ceraide 
on para vermek hatadır. Binaenaleyh on para 
dahi vermemelidir. 

Demin arkadaşlarımdan birisinin buyurduk
ları veçhile kendileri efkâr ve temayülâtı milli-
yeyi keşfetmek ve ona göre memlekete ve ida
resine hizmet etmek yolunda ve kudretlerinde, 
liyakatlerinde serbest bırakılmalıdır. Fakat 
memleketimizde ilim muhtacı teşviktir, memle
kette müellefatı ilmiyeyi teşvik taraftanyım 
ve bu İtibarla fikri âcizanemee bu fasılda teli-
fat ve propaganda maddesi vardır, tşte arka
daşlar ha yedinci madde, ki oraya yedi bin 
lira konmuştur, Anadolu matbuatına muavenet 
zaittir. Otuz bin lira konuyor, bunun bir mik
tarını telifat maddesine ilâve etmek suretiyle 
muavenet icra olunabilir. Memleketimizde ilmî 
meemuaUr-, memleketimizi kendimize ve harice 
tanıttırmak için güzel kitaplar neşredilmelidir. 
üç seneden beri vücuda getirilen inkılâbın ma
hiyeti hakkında hâlâ bir eser- vücuda gelme
miştir. Ve bu tarih kaybolmaktadır. Binaena
leyh Meclisi Millînin noktai nazarı dâhilinde, 
ensali âtiyeyi yetiştirecek hikmetâmiz vaka-
yii ve şu geçen zamanm ibret alınacak şeyleri
ni halk lisaniyle yazacak kitaplar lâzımdır. 
Bunlar güzel şeylerdir. Ve bunlar yapılabilir. 
Binaenaleyh bunları ihtiva edeceik müellefat 
kanaatimce, îrşat Encümenince ve sairece gö
rülmeli ve ondan sonra muavenete >mazhar edil
melidir. Siyasi gazetelere muavenetin tama
men aleyhMdeyim. Binaenaleyh bendeniz bu 
suretle intişar eden gazetelerin mütesaviyen 
mazharı muavenet edilmesi hususundaki teklife 
iştira'k edemiyeceğim. Anadolu-i-Garbi'nin 
açılmasiyle bu muavenete hiç lüzum olmadı gı
na bendemiz kaaniim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim Anadolu 
matbuatına yardım meselesinde benden evvel 
söz söyliyen arkadaşlarımın fikrine iştirak edi
yorum. Bununla beralber, Matbuat Müdürü 
Umumisi Beyefendiden birkaç sual soracağım: 

Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi matbaası
nın ıslahı için getirtmiş olduğu (hurufattan bin 
kıyyesinin buradaki matbaalardan bâzılarına 
dağıldığı ve bilâhara bu hurufatın o matbaala
rın bâzıları tarafından hariçte satıldığı doğru 
mudur? Ve mademki efendiler; bu hurufatı, 
matbuata muavenet için Hükümet para ile alı
yor ve o matbaaya meceanen veriyor, o matbaa 
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da bunu alıp satıyor. Bu doğru mudur? Ve 
böyle muavenete muhtacolmıyan matbaalara 
neden hurufat verilmek suretiyle muavenet 
edidiyor. Sonra milletlin parasiyle alman şey 
neden meecanen, oraya buraya veriliyor? Bu 
bir; 

ikinci sualim efendiler : Sekiz sayfalık bir 
eserin on iki liraya tabı teklif edilmiş iken, on 
sekiz liraya ahar bir matbaaya verilmesi' doğ
ru mudur? Ve eğer bu doğru ise on iki liraya 
basılacak olan bir şeyin on sekiz liraya ahar 
bir matbaaya bastırılması bir kabahat olduğu 
gibi matbaanın da sekiz sayfalık bir eseri ba-
samıyacak kadar bir aciz göstermesi doğru mu
dur? Ve sekiz sayfalık bir seri basanııyan bir 
matbaaya millet neden yirmi, otuz bin lira 
masraf yapıyor? İki... 

Efendiler, bitr taraftan kâğıdın lopu üç yüz 
kuruşa teklif! ediliyor. Diğer taraftan da 350 
kuruş teklif ediliyor. Topu üç yüz, üç yüz elli 
kuruşa teklif olunan kâğıtlar alınmayıp dört yüz 
kuruşa alınması muvafık mıdır? Neden 300 - 350 
kuruşa verilen kâğıdı almıyorlar? Bu doğru mu
dur? 

NEBÎZADE '.İTAMI)1 B. (Trabzon) — Belki 
aldığı kâğıt daha iyidir. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendi; buna ce
vap vermek size düşmez, Müdürü Umumi kendisi 
burada. Söyler. Efendiler, bu matbaaya 42 bin 
lira sarf olunmuştur. Milletin üzerine kırk iki bin 
liraya mal olmuş olan bir matbaanın kendisinin 
muavenet etmiş olduğu ahar bir matbaaya arzı 
i f tik ar etmesi doğru mudur? 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Beya
natınız fasla ait değildir. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendim;-matbua
ta muavenet kısmıdır. Ne oluyor? Ne derde düş
tün? S anı ah at insanların kendi kesesinden olur. 
Milletin kesesinden olmaz efendi. Kırk iki b;.u 
Hışya mal olan bir matbaa sekiz sayfalık bir eseri 
bastıramamış. Ahar matbaaya arzı iftikav etmiş. 
Şimdi diyorum ki; kırk iki bin lira ile meydana 
gelmiş olan bir matbaanın sekiz sayfalık bir eser 
için âlıar bir matbaaya arzı iftikar etmesi doğru 
mudur? (Anlamadık ne dediniz? Tekrar edin sa-
daları) Peki tekrar edeyim, lütfen dinleyiniz. De
dim ki, kırk iki bin lira ile meydana gelmiş olan 
Matbuat Müdüriyeti Um um iyesi matbaası sekiz 
sayfalık bir eseri basamamıs ve ahar bir matbaa-
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ya arzı iftikar etmiş, bu doğru mudur? Anlata
bildim ini? Şu halde demek istiyorum ki; mille
tin kırk iki bin lira sarf etmiş olduğu bir matba
anın, milletin ihtiyacını temin edemeyip aynı 
matbaanın ve aynı müdüriyetin yardım ve mua
venet ettiği diğer bir matbaaya arzı ihtiyaç etmesi 
doğru mudur? Anlatabildim mi? (Anlaşıldı sada-
ları) Şu halde demek istiyorum ki; millet namına 
kırk iki bin liraya mal olan bu matbaa bihakkın 
vazifesini ifa edemediğinden dolayı, Hariciye Ve
kâletinde bir İstihbarat Müdüriyeti dairesi açıl
sın, o daire almış olduğu siyaseti dâhiliye ve ha
riciyeye ait havadisleri Meclisin matbaasında bas
tırsın ve bu matbaa sözü de ortadan kalksın, bu 
daha doğrudur. Mademki Meclisin bir matbaası 
vat ve mademki bu matbaaya birçok masraf olu
yor, eğer Meclis matbaası vazifesini ifa edemiyor
sa bunu ona kalbeclelim ve ikisini birleştirelim ve 
eğer o yapamıyorsa onu buraya kalbedelim. Hari
ciye Vekâletinde bir İstihbarat Müdüriyeti teşkil 
(.'delim. Matbaa masrafından kurtulalım. Rica 
ederim. Sonra efendiler; Hâkimiyeti Milliye on 
yedi bin lira alıyor. Arkadaşımdan birisi söyledi. 
Ben onu tetkik etmedim. 

OSMAN B. (Kayseri)— Raporda vardır. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — On yedi bin lira 

alıyor, neden Hâkimiyeti Milliye köylere ve sai-
reye meecanen gazete göndermiyor? On yedi bin 
lira nereye gidiyor? Bu parayı niçin alıyor? Efen
diler mademki 17 bin lirayı alıyor, neden dolayı 
bu 17 bin liradan hiç olmazsa yedi bin lirasına 
karşı köylüye, fukaraya, şuraya, buraya neden 
yüz paraya hattâ meecanen gazete satmıyor da 
beş kuruşa satıyor. Rica ederim; bütçemizin ve 
halimizin şöyle olduğu bir zamanda bu gibi israfa 
nihayet vermezsek, yazıktır bize. Söyliyeceğim 
yoktur. . 

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 
UMUMÎSİ AĞAOĞLU AHMED B. — Efendiler 
ben Efendi Hazretlerinin suallerine aşağıdan baş-
lıyarak cevap vereceğim. Matbaanın kırk iki bin 
liraya mal olmuş olduğunu bendeniz bilmiyorum. 
Eğer bu matbaa kırk iki bin liraya mal olmuş ise, 
hakikaten azîm bir irtikâp vâki olmuştur. Bu ir
tikâbı tahkik etmek.ve mürtekipleriııi şiddetle 
tecziye ettirmek Heyeti Aliyenizin bir hakkı sari
hidir. Benim bildiğim, orada meveudolan makina-
lar, Heyeti Aliyenize mensup bir mebusu muh
teremden 5 600 liraya alınmıştır. Bu esnada mü
düriyete bçn geldim. Yine burada meşhur bir zat-

82 



I ; 103 16. 
tan, Ahmed Beyden, 300 liralık biraz hurufat al
dım. Yine diğer bir zevattan hurufat aldım. Onun 
da fiyatı bin lirayı tecavüz edemez. Binaenaleyh 
bu hurufat, bu makinalar, benim aldığım makina-
ların hepsinin mecmuu, 7 500 - 8 000 lirayı teca
vüz etmez. Sekiz bin liraya mal olması lâzım olan 
bir matbaa, filhakika efendi hazretlerinin buyur
duğu gibi, 42 bin liraya mal olmuş ise azîm bir 
irtikâp vâki olmuştur. O irtikâbı tetkik etmek ve 
müsebbini cezalandınnak lâzımdır. Ve tabiativle 
efendi hazretleri, bu ittihanu burada serd eder
ken, ellerinde vesikaları da vardır. Bittabi Meclis 
kürsüsüne gelip de burada boşyerde söz söylemez. 
Binaenaleyh gelip bunu orada dermeyan buyu
rurlar, vesikaları ibraz ederler, mürtekibini tec
ziye ettirirler, ben bunun talıakkukunu arzu 
ediyorum. Matbaada sermaye olarak sekiz bin 
liradan ziyade hiçbir şey yoktur. Bu matbaaya 
sekiz bin liradan fazla bir şey sarf edilmiş ise 
bu, irtikâptır, irtişadır. Bunu ispat buyursun
lar. Bunun mürtekiplerini şiddetle cezalandır
sınlar. Tabiatiyle vesikaları vardır. Bunu çıka
rırlar, bunu ispat ederler. Bu bir... İkincisi buyu
ruyorlar k i ; 42 bin liraya mal olmuş olan bir 
matbaa, kendi ihtiyaçlarını kâfi dererede ifa 
edemez ve başkalarına arzı ihtiyaç ederse, böy
le bir matbaaya ne ihtiyaç var? Bu hususta ta-
mamiyle kendileriyle müttefikim. Fakat bir 
şartla ki ; o evvelki iddia ispat edilmelidir. Yani 
matbaanın 42 bin liraya mal olmuş olduğunu 
söylüyor, kırk) iki bin liraya mal olmuş olan bir 
matbaanın hakikaten bu arada çıkan gazeteleri 
yekten ve birlikte tabetmesi lâzımdır. Halbuki 
efendiler; bizim makiııanın vaziyetini tamamen 
size arz edeyim. Bizim makina, beş bin iki yüz 
liraya Karahisar Mebusu Şükrü Beyefendiden 
alınmış olan makinalar elle çevrilen, eski, bizim 
kağnı arabaları gibi, bir şeydir. (Handeler) 
Böyle yevmiye dört bin iki yüz nüsha basacak 
derecede değildir. Onun üzerinde büyük işler 
görmek, büyük şeyler tabetmek imkân haricin
dedir. Emin olunuz ki, Beyefendiler; biz, bu 
makina ile âzami işi görüyoruz ve iddia ediyo
rum - zannedersem Muvazenei Maliye Encüme
ninde ispat ettim. - Bugün burada mevcudolaıı 
makinalarııı hepsinden ziyade semeredar netice 
veren makina bizimkidir. Bu, bütün kırıklık
lara rağmen, - şimdi bunu da Heyeti Muhtere-
meye arz edeyim. - Her gün bir kere ajansları 
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neşrediyor, iki günde bir ecnebi neşriyat hulâ
salarını neşrediyor, on beş günde bir kere... 

SÂMÎ B. (İçel) — Ne faydası var? 
MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ AĞAOĞ-

LU AHMED B. (Devamla) — Efendi' Heyeti 
Muhtereme bunun na.fi olmadığını söylerse, onu 
da derhal neşretmem. (Nadir sadaları) Bunun
la beraber efendiler haftada dört mecmua çıkı
yor. Haftada bir kere Sebilürreşad'ı bir kere 
Köyhocasını, Terbiye Mecmuasını, sonra İlim 
ve Fen Mecmuasını, sonra Anavatan Mecmua
sını - Hattâ bütün vekâletleri işhadediyorum -
Bütün vekâletlerin, hattâ Muvazenei Maliye 
Encümeninin bâzı raporlarını biz neşrettik. Ufa
cık bir el makinası olan bu matbaa, âzami iş 
görüyor. Binaenaleyh bize, siz kendi işinizi gö
remiyorsunuz demek kabil değildir. Yalnız 
Eefendi Hazretlerini bir meselede iğfal etmiş
lerdir ki, şimdi kendilerini tenvir etmeyi ben
denize müsaade buyursunlar. Mesele de ondan 
ibarettir. On iki liraya tab'ı kabil olabilecek bir 
formanın on sekiz liraya bir matbaada tab'edil-
mesinin esbabı mucibesi nedir? dediler ve zan
nedersem mesele bundan naşi uzamıştır. Fakat 
efendiler, bunun bizim bugünkü meselemizle 
hiçbir alâkası yoktur. Heyeti Aliyenizin malû
mudur ki ; son zamanlarda bendeniz, Hariciye 
Vekâletinin, Dahiliye Vekâletinin bir de Erkânı 
Harbiyenin teşebbüsiyle Pontüs mezalimine ait 
büyük bir kitap neşretmekteyim. Bu kitabı bir 
an evvel çıkarmak lâzımgeldi. Bu, "500 - 600 
sayfalık bir kitaptır. Bunu aynı makinada tab'-
etmek imkânı yoktur. Çünkü, bunu bir maki
nada t ab'etmek için hiç olmazsa üç dört ay va
kit lâzımdı. Bu müddeti tenkis etmek için di
ğer matbaacılara da vermek lâzımgeldi. Arz 
ediyorum ki, bunun Matbuat Müdüriyeti ile 
hiçbir alâkası yoktur ve Matbuat Müdüriyeti 
bunun parasını da vermemiştir. Matbuat İda
resi, bu işin başına yalnız olarak geçmiştir. Bu
nu idare ediyor, bunu üzerine alarak iş yap
mıştır. Yoksa bunun ne Matbuat Müdüriyeti ile, 
ne de onun parası ile hiçbir işi yoktur. Bunu 
taksim ettik, bütün matbaacıları davet ettim ve 
dedim ki : Böyle şeyler vardır, bunları neşre
deceğim, bunu bir an evvel çıkarmak lâzımdır. 
Matbaacıların bâzıları her formasına yirmi beş 
lira istediler. Bunu indire indire bir kısmını on 
liraya, bir kısmını da on beş liraya - Filhakika 
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buyurduğunuz gibi - tab'ettirdik. Neden birisi 
on iki, birisi de on beş liradır? Efendi Hazret
leri, on iki liraya olanları, on altı punto ile yap
tırdığım formaları, Heyeti Aliyenizo. takdim 
edeceğim. On beş lira verdiğim formalar, on iki 
punto hurufat ile tertibedilmiştir. Binaenaleyh, 
birinci tab'a göre; yirmi forma lâzım ise, öte
kine, ikinci hurufata göre on beş forma lâzım
dır. Binaenaleyh, bu fark sırf zahirîdir. Esas 
itibariyle katiyen hiçbir farkı yoktur. (On iki 
liraya olanlar ucuz basılmış, sadaları) Takdim 
edeceğim. Heyeti Aliyeniz de bunu fiilen tetkik 
edersiniz; hak verirsiniz. 

Zannedersem, suallerinizin hepsine cevap 
verdim. Eğer diğer sualleriniz varsa, beyan bu
yurunuz ; bendeniz yine cevap vermeye hazı
rını. (Kâğıt meselesi, hurufatın satılması, ses
leri) Efendiler, biz katiyen bir zerre kadar hu
rufat satmadık. Matbuat Müdüriyetinde satıl
mış hurufat katiyen yoktur. (Verilmiş, sada
ları) Efendi Hazretleri haklıdır. Bunu temin 
ederim. Müsaade buyurun, hltfediniz; arz ede
ceğim, suitefehhümü izale etmek için ben bunu 
arz edeceğim. Bizim idarenin hem kâğıdı, hem 
de mürekkebi vardır, hem tutkalı vardır, hem 
de hurufatı vardır. Bu hurufat Kayseri nakli
yatından sonra karma karışık bir halde bulu
nuyordu ve bizim matbaamızın ihtiyacı haricin
de olan kasalarda; kutularda karmakarışık 
olarak duruyordu. Bana iki matbaa müracaat 
etti ve iade edilmek üzere - ki vesikasiyle ispat 
ederim - bizden bir miktar ikrazan hurufat iste
diler. (Kimler? Sesleri) Efendim, şey .... Hatı
rımda kaldığına göre - tetkik eder söylerim -
öğüt değilse belki Hâkimiyettir. (Hâkimiyet, 
sesleri) Pekâlâ Hâkimiyet olsun. Yani bunu 
benden istikraz etmişlerdir. Ben onlara mua
venete borçluyum, efendiler, bundan sonra da 
yapacağım, eğer ben burada kalırsam vazifem
dir. Ben öyle telâkki ediyorum. Beyefendi Haz
retle ri telâkkimin hilâfına karar verseniz ona 
tebaiyet ederim. Hiç şüphe etmeyiniz. Fakat 
şimdi benim kanaatim budur. Matbuat Müdüri
yetinin vazifei asliyesi matbuata muavenettir. 
Beyefendiler, matbuata muavenet olduğu için 
elimde fazla mürekkep vardır. 

VEHBÎ B. (Bitlis) — Siz vereceksiniz. Fa
kat onlar satacaklar mı? 

AĞAOÖLU AHMED B. (Devamla) — On
la nn satacağını bilmem. Birisi benden almış, 
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J götürmüş, satmış olduğu iddia olunuyor. Bunu 

bilmiyorum, ben bunu Heyeti Celilenize kemali 
kanaat ve cesaretle söylüyorum, ki, bilmiyorum. 
Eğer satılmış olduğunu .ispat ederlerse tabiî 
ben zaten ona karşı bir şey yapamam. Ona ben 
bunu ikraz suretiyle vermişimdir, o götürüp 
kendi malı gibi satmıştır, bundan sonra o ga
zete ile her nevi alâkayı kesmeyi taahhüdede-
rim. Benim yapacağım bu kadardır. Kâğıt es-
manına gelince efendiler; bendeniz bu vazifeye 
iptidar ettiğim vakit dokuz yüz top kâğıt ine
bolu'da hazır ve mevcuttu. Geldileıs bana dedi
ler ki ; bu kadar top kâğıt vardır. Topunu dört 
yüz kuruştan satıyoruz, Matbaa Müdürünü ve 
diğer müdürleri topladım. Şimdiye kadar kâ
ğıtlar' ne fiyata alınmış ve bugün pazarda, pi
yasada fiyatı ne kadardır? Sordum, dediler ki, 
şimdiye kadar Matbuat Müdüriyeti topu beş 
buçuk liradan aşağı kâğıt almamıştır Efendi 
Hazretleri beş buçuk liradan aşağı fiyata kâğıt 
alınmamış. Matbaa Müdüriyetine sordum, dedi 
ki: Dört lira o zaman yani bundan yedi ay ev
vel gayet iyi bir fiyattı. Bunun üzerine ben onu 
satmaldım. Eğer bir insan çıkıp bana dört lira
dan aşağı kâğıdım var alır mısın deseydi ben onu 
almayıp dörde almış isem her ne tasavvur edi
yorsanız ben onu kabul ediyorum ve illâ sizi iğ
fal etmişlerdir Efendi Hazretleri. 

HASlB B. (Maraş) — Bir sual de bana ve
riniz. 

REÎS — Söz Abdülgafur Efendinindir. Son
ra zatıâlinizin... 

ABDÜLGAFUR Et'. (Karesi) — Şimdiye ka
dar matbaa için sarf edilen paranın 7 - 8 bin 
lirayı tecavüz ettiğini söylüyorsunuz. 

AÖAOĞLU AHMED B. — Hayır tecavüz et
mediğini söyledim. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Halbuki 
Meclisi Âliden müntalıap heyet ve yine Meclisi 
Âliye takdim edilen şu rapor, yalnız 1336 sene
sinde matbaa için on bir bin küsur lira sarf edil
diğini söylüyor. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Pe-
I ki efendim irtikâp vardır diyorlar, mesul ediniz 

diyorlar.. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Demek ki, 
Matbaa günden güne tekâmül ediyor. 1338 sene
si için de masraf daha fazla olmuştur, Binaen-

I aleyh buna cevap isterim. 
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AĞAOĞLU AHMED B. — Beyefendi, ben

deniz, matbaa için on üç bin lira istiyorum. Mat
baa için harf başkadır. Matbaa alâtı başkadır. 
iki madde başka başkadır. On üç bin lira benim 
istediğim masarif, kâğıttan ve üeurattan ibaret
tir. Oradaki müstahdem zevatın ücuratı gibi şey
lerdir. Eğer Efendi Hazretlerinin dediğini, bu
nu da hesabediyorsanız matbaa esmanı kırk iki 
bin liraya varır. Bu kadar mesail içinde, orada 
sarf edilmiş olan esman içinde tabiî o da vardır. 
Yok matbaa yalnız başına kırk iki bin liraya mal 
olmuş denirse bu kabil değildir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Bakınız 
efendim; matbaa maddesinin baliğ olduğu 
1 124 125 kuruştan 542 125 kuruş masrafın beş 
yüz yirmi bin kırk ikisi Veznei Umumiden, on 
iki bin kuruşu hum i' bedeli olarak Antalya'dan, 
beş yüz otuz bin kuruşu da Konya'dan ita kılın
mıştır. Mecmuu on bir bin küsur lirayı bulan 
bu sarfiyatın müfredatı mukabilinde mevcut mat
baa al ât ve edavatmm envai, makadir ve bedelâ-
tını mübeyyin demirbaş eşya kuyudu mevcut de
ğildir. 

AĞAOĞLU AHMED B. — îşte ben de arz 
ediyorum. Efendim benim gördüğüm şey sekiz 
bin yedi yüz kırk iki liradır, sizinle müttehidim. 
Kırk iki bin lira deniyorsa... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — İtiraf edi
yorsunuz. 

AĞAOĞLU AHMED B. — Neyi itiraf ediyo
rum? Beyefendi Hazretleri, ben altı yedi aydır 
buradayım, ondan evvel ne sarf edilmişdi bilmi
yorum. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Ge
çen de münakaşa esnasında Sebilürreşad'a altı 
bin lirr verildi denmişti. Halbuki bu miktarın 
pek dun olduğuna dair kürsüden izahat verildi. 
Bu mecmuaya Matbuat Müdüriyetinin ne kadar 
masarifte bulunduğunu sizden soruyorum? 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSÎ AĞAOĞ
LU AHMED B. — Efendim alettafsilât arz edi
yorum, Matbuat Müdüriyeti tarafından kâğıt ve 
saire için Sebilürreşad'a katiyen para verilmemiş
tir. Fakat her hafta bu gazetelere altı top, Sebi
lürreşad'a.... 

ÂKÎF B. (Burdur) — Dört buçuk top. 
MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSÎ AĞAOĞ

LU AHMED B. — Pekâlâ dört buçuk top olsun. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Niçin dört 

buçuk top olsun beyim? 
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MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AĞAOĞ

LU . AHMED B. — Ben istemiyorum ki, cidal 
edeyim, onun için dört buçuk top diyorum. Efen
dim beş bin yedi yüz şu kadar lira hademe, kâ
ğıt, tertibat, filân senevi masraftır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Senevi de
ğildir. 

AĞAOĞLU AHMED B — Senevi beş bin 
yedi yüz bu kadar lira iddia ediyorum, bunu te-
ferruatiyle ispat etmeye hazırım. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Ona da 
on para vermemeli, öbürüne de on para verme
meli.. 

HASÎB B. (Maraş) — Matbuat Müdüriyeti
nin vazifesi matbuata yardımdır, buyuruyorsu
nuz, Matbuat Müdüriyetinin her hangi memuru 
olursa olsun, yani burada çıkan gazetelerin... 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AĞAOĞ
LU AHMED B. — işitmedim lütfen tekrar 
ediniz. 

HASİB B. (Maraş) — Matbuata yardım 
sırasında bundan dolayı 'bir ücret almış mı? 
Ankara'da çıkan gazetelere Matbuat memurini 
tarafından yapılan muavenet dolayısiyle para 
almıyor ımı? (Gürültü) 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ AĞAOĞ
LU AHMED B. — Eğer şahsıma ise cevap ve
reyim. 

HASÎB B. (Maraş) •— Hayır, başkalarına 
ait... 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AĞAOĞ
LU AHMED B. — Benim bir memurum bir 
şey yasmış olsa ve o yazı muhalifi ahlâk, mu
halifi millet, muhalifi Devlet olmazsa... (Gürül
tüler) 

HASÎB B. (Maraş) — Beyefendi bir gaze
teye para veriliyor, sonra oraya yazı yazan da 
yine para rlıyor. Bu ne demek? Şahsi değil, 
umumidir, mesele. (Gürültü) 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AĞAOĞ
LU AHMED B. — Efendi Hazretleri, sizin en
dişenizi bı- hususta tatmin ederim. Ben arz 
ederim ki, hayatımda ne böyle para alıp, ne 
para vermişimdir. Zahmet cjekip, daima kazanıp 
yemişimdir. Binaenaleyh bu gibi iymalı müphem 
sözleri kabul etmem. 

HASÎB B. (Maraş) — Müphem değildir. 
MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AĞAOĞ

LU AHMED B. — Lütfediniz. Kaldı Hâkimi-
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yeti Milliye meselesi, ben Hâkimiyeti Milliye I 
meselesinde vicdanen, tamamen emin olarak ha
reket etmişimdir. Hâkimiyeti Milliye meselesin
de ben kontrato karşısında bulundum. O kon-
tratoyu < 11p Muvazenei Maliye Encümenine gö
türdüm. Dedim ki, efendiler; bu bir kontrato-
dur. Böyie bir kontrato Hükümet namına ya
pılmıştır. Benim vaziyetim böyledir, ne emre
dersiniz? Bana dediler ki ; kontra toya tebaiyet 
edeceksin, onun muhteviyatını kabul edeceksin 
ve tatbik edeceksin. Mecliste bu mesele halle
dildikten sonra ne karar verilirse ona tebaiyet 
edeceksin. Binaenaleyh burada müphem bir şey 
yoktur. Sonra Sebilülreşad hakkında Meclisi 
Alinizin kararı vardır. Bu karar mucibince ben 
Sebilülreşad'ı çıkarmak mecburiyetinde kalmı
şımdır*. vTe Hâkimiyeti Milliyeye de bu kontra- I 
to' mucibince para vermek mecburiyetinde kal
mışımdır. Bunlardan dolayı bana hiç mesuli
yet terettübetmez. (Doğru, sadaları) 

Tİasib B. (Marasj) — Beyefendi sualime ce
vap vermediniz. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSÎ A(UO(U 
LU AHMED B. — Verdim. 

O EMİL B. (Kütahya) — 344 ncü faslın 
ikinci maddesinde icarat olarak iki bin lira var
dır. Bu icarat taşraya mı aittir? Yoksa buraya 
mı? 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AĞAOÖ-
LU AHMED B. — Bu icaratın bir kısmı bura
ya aittir ki, Matbuat Müdüriyetinin oturduğu 
yerin senevi iearesi 700 liradır. Fakat bu teşki-1 | 
lât mucibince Heyeti Aliyeniz kabul eder, bana 
teşkilât .yapmaya müsaade ederseniz İstanbul'da 
Merkezî Kiro açmak fikrindeyim ve İstanbul'da 
Anadolu Ajansı için muteber bir yerde büro 
açmak fikrindeyim. Tabiatiyle münasip bir yer 
tutaeağım. Verirseniz ne âlâ, Binaenaleyh bu 
mütebaki parayı onun için istiyorum. 

OEMtL B. (Kütahya) — Bir daha var efen
dim. (Kâfi, sadaları) i 

HASAN BASRÎB. (Karesi) — ^bilürreşad 
hakkında hilafı hakikat beyanatta bulundular, 
onu tashih için söz istiyorum. 

CEMtL B. (Kütahya) — Müsaade buyurun 
efendim, hakkı kelâmım var. Sâmih Rifat Bey 
Heyeti Oelileye Türk elfazınm savtları hakkın-
da bir eser telif ve tevzi etmişti ve bu da rapor
dan ibaretti. Halbuki bendeniz bu eserden çarşı
da, bakkal dükkanlarında okkalarla satılmış ol- ' 
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duğunu ve biber, şu, bu sarıldığını görüyorum. 
Bu nerede tabolunmuştür? (Okunduktan sonra 
sadaları) Nr okunduktan sonra? Fazla kalanı ok
kalarla sarf edilmiştir. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AĞAOĞ-
lıı AHMED B. — Sâmih Rifat Bey gibi büyük 
bir âlim bir kitap telif ediyor, kendileri Maarif 
Vekilinin tahtı Riyasetinde bulunan Telif ve Ter
cüme âzasmdandır, Maarif Vekili Beyefendi biz
zat bana, bunu bastırıp neşret derlerse, öyle asa
rı müfideyi tabetmek benim vazifem değil midir 
rica ederim? 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Sebilülreşad 
yedi bin beş yüz lira 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ AĞAOĞ-
LU AHMED B. — Yedi bin değil, beş bin küsur 
lira... 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Peki beş bin 
küsur lira ve altı top ıkâğıt sarf ediyor buyuru
yorsunuz. Sebil ürroşad bu altı top kâğıtla vü
cuda '.getirdiği risalelerin esmanım «atıp cebine 
mi atıyor, yoıksa, bunun îbî'r kısmını Hükümete 
mi veriyor? (Hâkimiyeti Mlülîye gibi yapıyor 
sesleri) 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSÎ AĞAOĞLU 
AHMED B. — Efendim iSetolürreşjad 'dan bize 
müsveddeleri yazıp geitirirler, faiz onu terıtip ve 
taitoeder, hazırlarız. Üç bin nüshasını sahibine 
tevdi ederiz. Sonra sahibi onu tevzii mi ©diyor, 
satıyor mu, ne yapıyor? Onu bilmiyoruz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bu gibi ^azeMeri 
tabettikten sonra ıgrnıderryoir mu! 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSÎ AĞAOĞLU 
AHMED B. — Evet gönderiyor. 

DURAK B. (Erzurum) — On yedi ton lira 
meselesi mevzüııbaJhsoldu. Onun içün de izahat 
verir misiniz? 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ AĞAOĞLU 
AHMED B. — Arz 'edeyim efendim. Bendeniz 
buraya geldim. Hâkimiyeti Milliye sahıiniyle 
Maıtfouat Müdiriyeti arasında Hükümet 'namına 
bir tkontrato yapılmıştır. Bu kontrato mucibince 
Maıtibııat Müdiriiyeti ayda bin yüz lira Hâkifmiye
ti 'Milliyeye vermek üzere bu vazifeyi üzerime 
almıştır. Ve buna mukabil HâkiDmiyeti Milliye 
de resimî Hükümetin mürevvici efkârı oDmalk 
şeyini üzerine almıştır. işte bu yazife ile muvaz
zaftır. 

DURAK B. (Erzurum) — ZatıâMnizin kana
ati nedir? Bu para verilhneli mi? Verilmemeli 
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mil Ve 'bundan mesul alacak var mı ? Kanaatiniz j 
nedir f \ 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AĞAOĞLU 
AHM'ED B. — Efendiler eğer şahsi kanaatimin 
'burada bir ıkıymeti varsa arz edeyim. 

DURAK B. (Erzurum) — Elbet, soruyoruz, 
sizce yoksa bizce varıdır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Ahmed Beyin ka
naati tahşiyelerinin Meclise lüzumu yo'ktur. Bu 
hususta kanaati şalısiyesıini Hükümete söylesin. 
Hükümetin kanaati ve Hariciye Vekilinin ka
naati ue ise, o söyleşim. Ahim'ed Beyin ş'ahsi ka
naatinin bize hiç. lüzumu yok. 

DURAK B. (Erzurum) — Memuru bulunu
yor. Elbette onun bir 'kanaati vardır. (Gürültü
ler) 

'İHSAN B. (Oebelilberetodt), — Hâkimiyeti 
Milliye meeeanen Hülkülmçte gazete veriyor 
mu? 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ A&AOĞLU 
AHMED B. — Veriyor. 

İHSAN B. (Cehelrberelket) — Günde ne ka
dar? 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSÎ A&AOĞLU 
AHMED B. —• Beş yüz nüsha veriyor. Sebilür-
reşad'dan dahi üç yüz nüsha alıyoruz ve tevzi 
ediyoruz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hâkimiyeti 
Milliyeyi söylemediniz. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ A&AO&LU 
AHMED B. — Söyledim canım. 

DURAK B. (Erzurum) — Sualime cevap 
vermediniz ? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Hükümet getir, 
izahat verir. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AĞAOĞLU 
AHMED B. — Eğer isterseniz sonra size söyle
rim. (iŞilmdi sadaları) (Gürültüler) 

DURAK B. (Erzuruim) — Reis Bey söyleme
ye müs>aıade etmiyor musunuz? 

HARİCİYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. — 
Zatıâliniz bir ısual tevcih buyuraeakimısmız? 

DURAK B. (Erzurum) — Hayır efendim, 
Matbuat Müdürü Umumisi Beyden sordum. 

HASAN BASRÎ B. ('Karesi) — 'Benim res
mî raporum var. Müdürü Umumi hilafı htalkiıkatt 
beyanatta (bulunmuşlardır. Meclisi Âli bunu 
tahkik etmeli. Meydana birçok meseleler çıka
caktır. 
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HARÎÖÎYE VEKÎLl YUSUF KEMAL B. — 

Arkadaşlar £emin!ki mâruzaitum meyanmda 
.bizde matbuatın tamamiyle serbest oldu
ğunu arz ettim. Arz ettiğin» zaman buna bi
raz ehemmiyet vererelk arz ettim, bunun bü
yük 'bir kıymeti siyasiyesi olduğunu unut m ı-
yalım. Çünkü icabında burada çıikan gazeteler
de yazılan makalelere dair sualle imânız kaldı -
ğiımız vaıkit, bizde matibu'at serbesttir diyoruz. 
Bu mülâhaza ile böyle gidenken, şöyle mürevvi-
ei efkâr vardır, böyle müreiVvici efkâr vardır. 
Ve kanaatiniz nedir? 'diyerek sual sonmiaikta hu
susiyle - 'affediniz - aleni celsede 'bunu 'bu kadar 
uzarm'alkta. bilmiyorum bir fayda var mıdır? 
Eğer 'bir suiistimal varsa, Meclisi Âliniz onun 
yolunu pekâlâ bilir. Tahkik edilir, mesulü mü-
cazaıt olunur, istirham ediyorum, bu siyasete 
taallûk eder ve biz bir gün karşımıza silâh ola
rak, çıkartılacak şeylere meydanı vermiyelim. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey 'bende-
niain sualim cevapsız kaldı. Çok rica ederim, 
cevap versinler. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir var. 

MASAN BASRÎ B. (Karesi) —'Ademiki-
fayeti hakkında Reis Bej'. 

REÎS — Ademikifayesi hakkında Basri 
Beye söz veriyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
müzakere başka bir vadiye sürüklendi ve ev
velce aralarında tetibedüen bir şekil, şimdi, bu
rada tatbik olundu. Faikat muvaffaik olamadı
lar. Ben müzaıkereyi gayrikâfi görüyorum. Çün
kü burada Matbuat Müdüriyetinde bulunan 
zat - ismini söylemiyeceğinı - gayrivâkı, haki-
kata tabantabana zıt beyanatta bulunmuşlar
dır. Mesele her halde tahkiki icabettireee'k ka
dar mühimdir. Eğer müsaade buyurursanız bu 
gayrivâkı beyanatı ben tashih edeyim. Mâru
zâtım Matbuat Müdürünün ve Müdüriyetinin 
dahi belki malûmatı olmadığı aksama aidoln-
caktır. Matbuat Müdürü Beyefendi not etsinler, 
gitsinler dairelerinde benim ifadatımı karşılaş
tırsınlar. Söyliyeceğim erkemi hesap defterle
rine geçirsinlcr. Çünkü kayıtları da .yoktur, 
maalesef gördük. Efendiler yalnız çok istirham 
ederim, sükûtu muhafaza edelim. 

HASAN B. (Trabzon) — Bu meselemle mi 
uğraşacağız? J * 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Hasan 
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Beyefendi bu meseleye bugün bendeniz badi 
değilim, bendeniz açmadım zannederim, (Gü
rültüler) efendiler ben Haziran nihayetine ka
dar üç sene zarfında bir mecmuaya kâğıt ve 
tab'iye masrafı olarak 1 659 lira nispetinde 
bir muavenette bulunulduğunu geçenlerde 
söyledim. Bugün beyefendi 5 000 küsur lira de
nmişlerdir ve benim dediğimi 5 000 liraya dol
durmak için çalışmışlar, hem de Müdürü Umu
miye resmen söyletmek suretiyle altı bin li
raya hemen hemen yaklaştırmışlardır. Efendi
ler evvelâ şunu arz edeyim ki ben,bu Mecliste 
filân gazetenin veya falan mecmuanın müdafii 
değilim. Fakat halkkm müdafiiyim ve ben on
lar gibi, yani tarruz ©den Müdürü Umumi Bey 
gibi diğer her hangi gazete ve mecmua aleyhin
de burada tarruzda bulunmadım. Fakat hak 
namına burada söyliyeceğim sözler var. Vazi
femdir. Çünkü biliyorum. 'Bu mâruzâtı ikmal 
edebilmek üzere bendenize müsaade 'buyurur
sanız bağlıyacağım. (Çabuk söyleyin sesleri) 
Onlar, Hamdullah Subhi Bey, iddialarını ispat 
için Müdür Beye müracaat ettiler. 

Dr. SlAZHAR B. , (Aydın) — Onlar ne de
mektir efendim? Onlar denince kimlerdir? 
(Gürültüler) 

REÎS — Efendim tariz yoktur. Hatibin sö
zünü kesmeyin. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Evvelce 
Hamdullah Subhi Bey bizi onlar diye tavsif et
mişlerdi. Ben de öyle söyledim. Efendiler Sebi-
lürreşad'a nakidolarak beş para verilmemiştir. 
Onu Müdür Bey de burada söylediler. Yalnız 
kâğıt verilmiş tabı ve tertip masrafı ihtiyar 
edilmliştir, 

HASAN B. (Trabzon) —Efendim Sebilür
reşad üç kuruş, beş kuruşa çıkmış bunların ne 
ehemmiyeti vardır? 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Daha faz
la daha noksan yapar dâva o değildir, fakat hi
lafı hakikat beyanatta bulunulmuştur. Efendi
ler üç sene zarfında, 1336 senesinde Matbuat 
ve İstihbaratın çıkardığı Sebilürreşad dört 
nüshadır. 1337 de (23) nüshadır. 1338 senesi 
Haziran nihayetine kadar (13) nüsha, şimdiye 
ikadar da (10) nüsha ki min haysilmeemu elli 
nüshadır. Bunun üç nüshası da hariçte tabedil-
miştir. Şimdiye kadar Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti (Kırk yedi) nüsha tabetmiştir. 
Matbuat dairesinde bunun kaydı yoktur. Çün
kü biz tetkik ettik. Numaraları ile, adedi eri ve 
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sairesi ile müsaade ©derseniz, müfredatını da 
okuyabilirim. Efendiler; üç sene zarfında na-
kidolmamak şartiyle kâğıt, tab'iye masrafı ka
bilinden Sebilürreşad'a yaptıkları muavenet 
yevmi bir gazeteye yapılan bir aylık muave
netten hem de nakden yapılan muavenete bile 
telkabül etmiyor. 

HASAN B. (Trabzon) — Bendeniz de iddia 
ediyorum k i ; sabit masarifi olan gerek şu ga
zete için, gerek gazete için her hangi bir şeye 
isabet eden miktarı hesabetmek adimülimkân-
dır. (Gürültüler) Ayrı hesap tutulmuyor ki... 

HASAN BASRÎ B. (Devmala) — Müsaade 
buyuran, bitirmedim ki efendim. Efendiler 
Müdür Beyefendinin beyanatı elyevm Matbuat 
Müdüriyeti Muhasebe kuyuduna dahi -muha
lif Wv. Şayanı ihticac değildir. Ne suretle ya
zıldığını da bendeniz biliyorum. (Gürültüler) 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Reis Beye
fendi usulü müzakere hakkında arz edeceğim. 
Efendim Meclisi Âli Sebilürreşad'a muaveneti 
tahtı karara almış ve bu suretle Matbuat Mü
dürü ona muavenet etmiş, beş kuruş sarf etti, 
on kuruş sarf etti, burada mavzuubahsolaınaz. 
Biz burada Sebilürreşad'm muhasebesini yapmı
yoruz. Matbuat Müdüriyetinin bütçesini müza
kere ediyoruz. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Ama hilafı 
hakikat beyanat var efendim. Efendiler kâğı
dın topunu Matbuat Dairesi dört liraya almış
tır. Bir lira da nakliye olmak üzere, her top kâ
ğıt beşer liraya mal olmuştur. Halbuki Beye
fendinin hesab ettikleri şeyde sırf hesabı doldur
mak için onar lira denilmiştir. (Nakliyeyi çok 
ucuz tuttuk sesleri) Eğer hakikaten bir top kâ
ğıt on liraya alınıyorsa, demek ki bunda bir 
israf, bîr yolsuzluk vardır. Derhal meseleye 
vaziyed edip tahkikat yapınız. Niçin bu kadar 
israfat yapmıştır Müdür Bey? Efendiler o kâ
ğıtların sahibi olan tüccardan bir zat isterseniz 
ismini de söyliyeyim. Hoca Vehbi Efendi Haz
retlerinin de temas ettiği veçhile daha ucuz kâ
ğıt vermek üzere başkalarına teklifatta_ bulun
muş, fakat Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi bu
nu dörder liradan almıştır. Yine de pahalı al
mıştır. Halbuki hesapları onar lira üzerinden-
dir. Efendiler altı bin lirayı bulabilmek için, 
bir nüshanın tertip ve tabı için yedi bin kuruş 
koymuşlar. Rica ediyorum, içimizde birçok mat-
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baacılar vardır. Matbuatla biraz alâkaları olan- I 
lar buna karşı gülerler. Binaenaleyh bu parayı 
doldurmak için, Matbuat Müdüriyeti Umümiyesi 
resmen vâkıın hilâfında beyanatta bulunmuştur. I 
Mamafih ben bunu kabul ediyorum. Eğer bu 
vâki ise bir cürümdür. Müthiş bir israf vardır. 
Sebilürreşad için yapılan bu israf diğer yerler
de daha fazlasiyle yapılmıştır. Meseleyi tahkik 
etmek lâzımdır. Bendeniz bittabi Sebilürre
şad'in müdafii olmamakla beraber diyorum ki; 
onlar da kabul ederler. Bundan sonra Matbuat 
Dairesinden bir zerre kâğıt bile almasın. Çünkü 
o yaşar, fakat diğerleri yaşıyamaz. Efendiler 
Matbuat ve istihbarat Dairesinde mahsûs bir
çok yolsuzluklar vardır. Çok rica ediyorum. Bir 
Heyeti Tahkikiye daha intihap buyurunuz. Ta
biî bu heyete artık ben giremem. Çünkü benim 
bitaraflığımı ihlâl ettiler. Bir Heyeti Tahkikiye 
intihap buyurunuz. Benim de ona verecek bir
çok notlarım vardır. Tahkikat yapılsın. Matbuat 
Müdüriyetinin vaziyeti ne ise güneş gibi meydana 
çıksın. Zaten bence güneş gibi •meydandadır. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSÎ AĞAOĞ-
LU AHMED B. — Madde tasrih ediniz. Mesu
liyeti üzerinize alınız. I 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Edeyim mi 
efendim? (Ediniz sesleri) 

AĞAO&LU AHMED B. — Ediniz talebedi-
yorum, madde tasrih ediniz. (Tasrih et sesleri) 

PÎASAN BASRl B. (Devamla) — Bismillâ-
hirrahmanirrohim efendiler; siz takdir edersi
niz bunun bâdisi yine ben değilim. 

HAMDULLAH SUBHt B. (Antalya) — Ba
di ben değilim ne demek! 'Mebussunuz söylemek 
hakkınızdır. Evvelce söylemeliydiniz beyim. 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Henüz 
muttali oldum efendim. Muttali olduğum fena
lıklara karşı susmak mutadım değildir. Her 
şeye Allah ömürler versin, diyenlerden değilim 
efendim. Hâkimiyeti Milliye gazetesinden bah
settiler. (Gürültüler) 

REİS — Efendiler müzakereye devam ede
ceksek rica ederim, oturunuz. 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Hâkimiyeti 
Milliyenin tabolunduğu matbaanın vaziyetim 
zannederim, Maliye Vekili sabıkı Hasan Bey bi
lirler. On bin lira kıymetinde olduğu mütehas-
sıslaraıea söylenen bu matbaa Maliyeye devro-
lunmuş, ve Maliyenin malı olmuş iken ve dört 
yüz elli lira bedeli icar ile Maliye, Hâkimiyeti | 
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Milliyeye icar etmişken, Maliye bu matbaadan 
ne beş para almış» ne de matbaaya vazıyed et
miştir. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ AHMED 
B. — Matbuat ile ne alâkası vardır? 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Matbuatla 
alâkasını şimdi arz edeceğim. 

HASİB B. (Maraş) — Müzayede suretiyle 
mi ? 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Hayır, 
dört yüz elli liraya vermişler. Maliye matbaa
daki hukukunu anamtonıştır. 

HASAN B. (Trabzon) — Mesele mahkeme-' 
dedir. 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Vilâyet 
Matbaasından, matbuattan birçok huruf ve ede
vatı saire verilmiştir. Efendiler Hâkimiyeti 
Milliye Matbaası mütehassıslarının ifadesine gö
re yalnız harice ücret ile tabettiği evrak ve de-
fatir ile idare olunabilir. Hatta bir de gazete 
çıkarabilir. Çünkü hazır bir matbaaya konmuş
tur. Hazır edevata, hazır hurufa konmuştur. 
Matbuat Müdüriyetinin bütün memurini bu ga
zetede çalıştığı gibi kuyudu resmiyeden de an
laşılacağı üzere evvelâ ayda üç. bin liradan baş
lamak suretiyle son zamanlarda her ay bin dört 
yüz liraya kadar para da vermiştir. *EPan da 
verilmektedir. Ayrıca Hükümet bu gazetenin 
satılması için her tarafa avamiri resmiye vermiş
tir. Hükümetin bu emirleri sayesinde kayde
dilen aboneler dahi yeniden bir gazete çıkar
maya kâfi derecededir, diyorlar. Efendiler, 
bunlardan başka dolayısiyle de muavenetler ya
pılmıştır. Ayrıca kâğıt verildiği gibi Hâkimi
yetin bütün işçileri asker olarak istihdam edil
diği için onlardan da diğer gazetelerden daha 
fazla olarak, istifade edilmiş, binaenaleyh daha 
ziyade kâr temin edebilmiştir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bunun 
matbuata taallûku yoktur. Bir kısmı Maliyeye 
taallûk ediyor. 

REİS — Efendim.. Hatibin sözünü kesme
yiniz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Müzakerenin ade-
mikifayesi aleyhinde söz söyliyecek iken..; (Gü
rültüler) IHatbuat Müdüriyetinin suiistimalâtı... 
(Gürültüler). 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Mürettip- ' 
ler askerdirler Bagka yere gidemezler. Vakıa 
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başka yerlerde de mürettipler müstesnadır. 
Fakat Hâkimiyeti Milliyedekiler asker olarak 
istihdam ediliyor ve saati mesai haricinde de 
çalıştırılıyor. Bu suretle de Hâkimiyeti Milliye 
bir hayli şey temin ediyor. Maksadım... 

BİR"MEBUS Bey — O Hâkimiyeti Milliye 
Müdürü değil, Matbuat Müdürüdür. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Maksa
dım; Hâkimiyeti Milliyenin bu kadar temin et
tiği muavenetlere rağmen buna nakid olarak da 
muavenet edilmiş, binaenaleyh bu muavenet
lerin vâsi bir surette icrasından dolayı Hâkimi
yeti Milliye esasen müemmen olan hayatını 
daha ziyade temine muvaffak olduğu için mes
lekinde terakki göstermeyi, sebatlı, sürekli,, 
devamlı muharrirler bulmayı ihmal etmiş, bina
enaleyh nimresmî mahiyet atfedilen bu gazete 
diğer gazetelerden yüksek, diğer gazetelerden 
fazla bir kıymeti neşriyeye mazhar olamamıştır. 

İSMAİL SÛBHÎ B. (Burdur) — O da tıpkı 
Sebilürreşad gibi makale ile çıkıyor. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — .Efendi
ler; bu mâruzâtımın Matbuat ve İstihbarat ile 
alâkası ojup olmadığı anlaşılıyor. Mamafih; alâ
kalını bariz bir surette arz edeyim: Matbuat Mü
dürlüğünün kendi memurlarından aldığı telgraf
lar, yaptığı tercümeler ve saire Hâkimiyeti Mil-
1 iyeden ücreti tahrir suretiyle bir şey alındığı 
için, diğer gazeteler ihmal edilmek suretiyle ter-
cihan, hâkimiyeti Milliyeye veriliyor. Diğer gaze
teler maalesef bundan mahrum kalıyor. Bâzı mü
himi telgraflar, mühim haberler yirmi dört saat 
tehir olunuyor. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Öğüt hep-" 
sinden evvel haber veriyor. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Bunu Ye-
nigün gazetesi sahipleriyle burada çıkan öğüt 
gazetesi sahiplerinin namuslarından ve vicdanla
rından soruyorum. Hâkimiyeti Milliyeye, istihba
rattaki bütün memurların semeratı mesaisi olan 
şeyler tercihan ve daima veriliyor. Fakat diğer
leri her vakit ihmal olunuyor. Halbuki hepsi de 
bu memleketin matbuatıdır. Bu haber yalnız bir 
gazeteye münhasır değildir, umumun malıdır. 
(SniistimaMen bahset sesleri) Efendiler, Hâki-
miyeir SİÎllıyenin müemmen olan hayatı yüzün
den bu gazeteye sürekli muharrirler bulunamı
yor demiştim. Bulunuyor. Fakat bunlar Hâki
miyeti Milliyenin meslekine tâbi olmayıp Hâki-
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miyeti Milliyeyi kendi meslekine tâbi kılmaya 
çalılşıyorlar ki, bunun misalleri meydandadır. 
Efendiler bu muavenetleri mazur görüyorum. 
Çünkü bütün gazetelerden - Yusuf Kemal Beyin 
tâbirleri veçhile - tefrik edilmesi içabeden Matbu
at ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesindeki zat 
doğrudan doğruya bu gazeteye çalışıyor. Binaen
aleyh muavenette belki mazurdur. Fakat rica 
ederini, maaşlı bir memur, Hükümetin resmî ma
aşlı bir memuru böyle Hâkimiyeti Milliyeye, hem 
de Hâkimiyeti Milliyenin eğer varsa, sıfatı res-
miyesine muhalif yazılar yazmak suretiyle mua
venette bulunursa, âmiriyet ve saire nerede ka
lır? 

TITNALI HİLMİ B. (Bolu) — Basri Bey yal
nız bu mütalâayı sizden hiç beklemezdim. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendiler, 
Matbuat ve İstihbarat ile Hâkimiyeti Milliyenin 
böyle girift bir vaziyete girmiş olması yüzünden 
ve bu girift vaziyetin tevlidettiği neşriyat yüzün
den, öyle zannediyorum ki, gazeteler ve gazeteci
lik aleyhinde birtakım fikirler hâsıl olmuştur. 
Bilhassa Hâkimiyeti Milliye gibi nimresmî tanı
lan bir gazetede böyle yazılar yazılması efkârı 
büsbütün teşviş ediyor, efkârı umumiye üzerinde 
büsbütün elîm tesirler icra ediyor. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — İnsafınıza mü
racaat ederim. Ne için söze başladıysanız o yolda 
gidiniz. â 

KILIÇ ALİ B. (Gazianteb) — Dairedeki sııi-
istimalâttan bahsedin. Bunu bekliyoruz. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Merak et
meyin daha var efendim söyliyeeeğim. (Söyle 
söyle sesleri) Efendiler Hâkimiyetin bu tarzda 
Matbuat Müdüriyeti ile girift bir vaziyette bu
lunması belki Hükümeti bile za'fa düşürmüştür. 
Hâkimiyetin yazdığı yazılar âdeta Hükümetin ve 
Meclisin muhassalai âmâli olmak üzere telâkki 
edilmiş ve binaenaleyh bu yüzden fena tesirler hâ
sıl olmuştur. Efendiler Matbuat ve İstihbarat Mü
düriyeti Umumiyesinde bulunan zat yalnız Hâ
kimiyeti Milliyeyi değil, yalnız şu veya bu gaze
teyi değil, bütün matbuatı müdafaa mevkiinde 
bulunuyor. Halbuki bir tarafı müdafaa, diğer ta
rafa hücum, Matbuat Müdüriyeti Umumiy esin in 
sıfatı bitaraf isi ile katiyen ka'bili telif değildir. 
Efendiler, hücum o kadar bariz ki, geçenlerde II-
yas Sami Beyefendinin buyurdukları gibi. bu zat 
Meclise dahi hücum cüretinde bulunmuştur. Mat-
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baanın kıymeti hâzırasınm aneak yedi bin küsur 
lira raddesinde olduğunu Müdürü Umumi Bey 
ifade ettiler. Efendiler demin refiki muhteremim 
Abdülgafur Efendi Hazretleri oradan söylediler-
di. 1336 senesi nihayetine kadar yalnız (Matbaa) 
tertibinden sarf edilen paranın yekûnu sekiz bin 
liradır. 1337 ve 1338 senelerinde de elbette bir
takım sarfiyat icra edilmiştir. Bugün, kıymeti 
hâzırası yedi bin lira raddesinde olduğu söyleni
len bu matbaaya sarf edilen paralar acaba nere
ye gitti? (Bunlar, sadet değil; sesleri) 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Niçin 
efendim! (Çünkü madde tasrih edecektiniz sesle
ri) 

Bendeniz de madde tasrih ederek söylüyorum. 
Zannederim ki, hep maddedir. 

REİS — Muhavere olmasın, Basri Bey devam 
buyurunuz. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Halbuki 
efendiler bugün Matbuat ve istihbarat Müdüri
yetinin matbaası yedi bin değil, belki beş bin li
ra da etmez. Demek oluyor ki, şimdiye kadar 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti matbaası için 
yapılan muavenetler heder olmuştur. Meydanda 
ancak, beş bin liralık tamtakır bir matbaa kalmış
tır. Bu kalan matbaanın vaziyeti hazırasmı lüt
fen tetkik buyurunuz. Kuvvetle iddia ediyorum; 
Müdürü Umumi Beyefendi ilk tâyin olundukları 
zaman belki birkaç defa uğraşmışlardır. Ondan 
sonra matbaanın semtine bile uğramamışlardır. 
Matbaa sahipsiz ve kimsesiz kalmış ve binnetice 
bu vaziyeti elîmeye girmiştir. Halbuki bu matbaa 
milletin malıdır. Milletin göz yaşlarından çıkan 
bir para ile alınmıştır. Binaenaleyh ihmal yü
zünden bu hale gelmesi günahtır. Ve bir cürüm
dür. Efendiler Matbuat ve İstihbarat Matbaası
nın çıkardığı eserleri görüyorsunuz. Bu eserlerde 
harfler, eskimiş harflerdir, matbaa; İstanbul'dan 
getirttiği müceddet birçok harfleri kendisi alma
mış, ötekine, berikine vermiştir. 

REİS — Basri Bey, matbaaya ait başka bir 
fasıl vardır. Orada bunları söylersiniz. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendim 
bendeniz birçok israf attan ve yolsuzluklardan bah
settim. Bunun üzerine Heyeti Celile de müsaade 
etti, söylüyorum. Efendiler İstanbul'dan getirti
len hurufun birçoğu meydanda yoktur. Meydan
da kalanlar köhne huruftur. 
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REİS — Rica ederim Basri Bey, matbaa faslı 

ayrıdır. 
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler 

demin Pontüs mesailine ait eserden bahsedildi. 
Bunun sekiz sayfalık forması benim de tahkika
tıma nazaran, on sekiz buçuk liraya tabedilmiş-
tir. Bir matbaa on iki liraya tabını teklif ve taah-
hüdettiği halde, o matbaadan alınmış, diğer bir 
matbaaya on sekiz liraya verilmiştir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Bunların ce
vabı verildi. Kaç defa söylenecek? 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Evet efen
diler, o matbaadan alınmış ve diğer matbaaya ve
rilmiştir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Reis Bey, bun
lar demin söylendi. 

REİS — Ben Riyasette değildim, bilmiyorum. 
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Arz etti

ğim mevaddan maada daha birçok maddeler var
dır ki, not etmişimdir. Bendeniz, sureti umumi-
yede Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti t'Jmıımi-
yesinde mühim bir yolsuzluk, mühim israfat oldu
ğuna kaaniim. Efendiler size bir misal arz ede
yim, notlarımı da Heyeti Tahkikiye teşekkül 
ederse, tahrirî olarak vereceğim. Matbuat ve İs
tihbarat Matbaası tarafından devamlı olarak tabı 
ve neşredilen bütün eserleri, ajans ve saire de dâ
hil olduğu halde, senede beş bin liraya teinin ve 
taahhüdedecek, matbaa ve talip vardır. Halbuki 
matbaa faslında göreceksiniz; matbaa için mühim 
paralar istenmiştir. Bu günahtir efendiler. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bizim sarf edi
len zamanlarımıza da yazrirtır ve günahı kebair-
dir. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Şimdilik 
maruzatım bu kadardır. 

Diğer fasıllarda da ayrıca maruzatta bulunu
rum. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim! Demin 
arkadaşlar bir takrir verdiler ve evvelce bir suiis
timal varmış, o suiistimale Hariciye Vekili Vekâ
letince bakılmak üzere Heyeti Umumiye karar 
vermiştir. Hariciye Vekili Beyefendi de burada 
izahatta bulunurken; badema suiistimal ohmya-
cağına ve onlar hakkında göz yummıyac4ğına ve 
müsebbipleri hakkında takibatı kanmıiyedte bulu
nacağına dair bize söz verdi ve esasen de yapa
caktır. Bundan başka koskoca memleketimizde 
iki, üç gazetemiz var ki, intişar ediyor. Bu 3 - 4 
gazete için de fazla söz söylemek bendenizce pek 
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doğru değildir. Rica ederim. Bu meseleyi burada 
bırakalım, bitmiş olsun. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Matbuat ve is
tihbarat Müdürünü de dinliydim ondan .sonra. 

DURAK B. (Devamla) — İzahatlarına hacet 
kalmadı, müsaade etsin. 

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 
UMUMİSİ AÖAOĞLU AHMED B. — Lütfedi
niz, cevap vereceğim (Kısa, kısa sesleri) Efendi
ler, Heyeti Celilenize bir vesika tevdi ediyorum. 
Bu vesika öğüt gazetesiyle, Sebilürreşad'ın tabı 
için benden evvel yapılmıştır. Ve her numarası 
için altmış lira taahhüdedilmiştir. İşte vesikayı 
Heyeti Al iyenize gösteriyorum. Mühürlüdür. Bu
yurunuz efendim, tertibi için, matbaa benden ev
vel muattal iken Sebilürreşad'ın çıkarılması için 
bir mukavelename yapılmış ve bu mukavelename 
mucibince kâğıdından, bükmesinden, filânından 
ve falanından evvel, yalnız tertip ve tab'ı için her 
numara başına altmış lira ta ahhüdetm iştir. Bina
enaleyh Beyefendi Hazretleri, hesap gayet kolay
dır. Zatıâliniz de ikrar buyuruyorsunuz ki, Se-
bilürreşad'dan üç bin numara her hafta sahibine 
veriliyor. Bu üç bin numaranın iki forma ile ne 
kadar kâğıt tutacağını herkes eline kâğıt ve kale
mini alır, bunu hesabeder. İşte o zaman ne kadar 
kâğıt istenildiği de tebeyyün eder. Mamafih efen
diler bu da onjın teferruatıdır. Teferruatına göre 
benim beş bin yedi yüz altmış lira dediğim, Sebi
lürreşad'ın seneyi bütçesidir. Sebilürreşad'ın neş
redilip edilmemesi hakkında, iyi veya fena olma
ması hakkında,' ben şimdiye kadar kelimei vahide 
söylemedim. Ben burada Heyeti Aliyenizin nazarı 
tasvibine arz edilmek üzere bir bütçe takdim edi
yorum. Bu bütçenin müfredatı hakkında Heyeti 
Celilenizden sual soruluyor. Ben de müfredatı 
hakkında izahat veriyorum. Ben, evvelce Sebilür-
reşad nasıl çıkmış, kaç numara çıkmış, bilemiyo
rum. Fakat ben müdüriyete geleliden beri günü 
gününe, muntazaman ve her hafta, bir haftası 
geçm'emek şartiyle bu gazeteyi muntazaman çı-
karmışımdîr. 

ABDÜLGAFUR E l (Kayseri) — Allah 
ömürler versin. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AÖAOĞ
LU AHMED B. — Ve hattâ bunu sahibi de bi
lir ki, her hangi gün gazete çıkacak ise müsved
delerini aynı; günde bize getirir, verir ve hemen 
o gün o gazete çıkar. Ve ben senelik bütçe yap
tığım için, bunun senelik masarifini hesabettik. 
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Eğer ben bunu yedi ay daha çıkarırsam, bunun 
beş bin yedi yüz liraya kadar bir paraya mal ola
cağını tahmin ediyorum. Ben bunu bütçemle arz 
etmek mecburiyetindeyim. Heyeti Celileniz büt
çeyi tasvibeder ve kabul buyurursa ben bunu 
alerre's velayn çıkarmakta devam edeceğim. Et
mezse, o başka şey... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim. 
MÜDÜRÜ UMUMİ AÖAOĞLU AHMED B. 

(Devamla) — Lütfediniz efendim. Bana dediniz 
ki, hilafı hakikat beyanatta bulundunuz. (Hayır, 
sesleri) Hilafı hakikat olan tamamen sizin beya-
natınızdır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Değildir. 
Sana reddediyorum. 

HASİB B. (Maraş) , - Reis Bey bu şekilde 
söz söylemeye hakları yoktur. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ne-
için hakkı olmasın efendim? 

KILIÇ ALİ B. (Gazianteb) — Hakkı yok
tur, ne demek? Sükût mu etsin? 

MÜDÜRÜ UMUMİ AÖAOĞLU AHMED B. 
— Efendiler, dediler ki; "suiistimal vardır. Ben 
bu müdüriyette bulunmaklığım dolayısiyle na
musum sizin tahtı himayenizdedir, bana suiisti
mal olmuştur, demek kolay bir şey değildir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Suiistimal 
demedim. Hilafı hakikat dedim. 

ABDÜLGAFUR E l (Karesi) — Sen mebus 
değilsin. Nasıl böyle söylüyorsun? (Gürültüler) 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Mebuslar bil
hassa hakkın müdafiidir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Burada 
bir kimseye hakkı kelâm verildi mi, o adam me
bus sıfatmdadır. O, millet namına memurdur. 
Burada müdafaasını yapar. Hak birdir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

MÜDÜRÜ UMUMİ AÖAOĞLU AHMED B. 
— Bana denildi ki, suiistimal edilmiştir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

MÜDÜRÜ UMUMİ AÖAOĞLU AHMED B. 
— Şimdi efendiler... (Gürültüler) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Eğer Basri 
Bey bir cürüm işliyeeek mahiyette her hangi ' 
bir memura bu kürsüden söz söylemiş ise... (Gü
rültüler). (Dinliyoruz, sesleri, şiddetli gürültü
ler) 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Tecavüze, te-
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eavüzle mukabele ediyor. Burada mebus hak
kını haiz olmak üzere söylüyor. 

REİS — Suiistimal yoktur, efendim. 
HAKKT HAMI B. (Sinob) — Nizamnameyi 

tatbik etmiyorsunuz. 
REİS — Böyle bir bahis yoktur, efendim. 

Devam edin Beyefendi... 
MÜDÜRÜ UMUMÎ AĞAÜĞLU AHMEI.) B. 

— Bana demiştir ki, suiistimal edilmiştir. 
REİS — Demedim, diyorlar, mesele bitmiş

tir, Ahmed Beyefendi... 
MÜDÜRÜ UMUMİ AĞAÜĞLU AHMED B. 

— Demedi ise ve sözünü geri alıyorlarsa... 
HASAN BASRİ B. — Hayır, almadım. Esa

sen demedim ki. Bunu nereden çıkarıyorsun"? 
REİS — Hayır, demedim, eliyor, eefndim. 
MÜDÜRÜ UMUMÎ AĞAOĞLU AHMED B. 

— Ben de Heyeti Aliyenize karşı sözümden vaz
geçiyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Ben suiisti
mal demedim, hilafı hakikat beyanat dedim ve 
bunda sabitim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair verilen takrir esnasında bu mesele mevzuu-
bahsolmuş, müzakerenin kifayeti reye konur
ken, kifayet aleyhinde söz alınmıştır-. 

Efendim, müzakerenin kifayetini reyinize 
arz ediyorum. Kâfi görenler ellerini kaldırsın. 
Kâfi görülmüştür. 

Efendim, saat altıya geldi. Yalnız bu madde 
için yirmi kadar takrir vardır. Pazartesi günü 
aynı meseleye devam etmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,50 

İçtimai âti ruznamesi 

1. —• Zaptı salbrk hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 8 Şaban 1327 

ve 7 Ağustos 1325 tarihli Askerî tekaüt ve isti
fa Kanununa müzeyyel mevaddı havi teklifi ka
nunisi 

Müstakil livaların mülhak livaılar kadroları 
gibi idare olunacağı hakkındaki kararın Elviyei 
Müstahlasa teşkilâtında nazarı itibara alınması
na dair Kayseri Mebusu Atıf Beyin temenni 
takriri 

istiklâl Madalyası Kanununun tatbiki ahkâmı 
hakkındaki İçel Mebusu Naim Efendinin takriri 

Amasya İstiklâl Mahkemesindeki vazifesin
den istifasına dair-Bursa Mebusu Osman Nuri 
Beyle Saruhan Mebusu Necati 'beylerin takrir
leri 

İstida Encümeni kita'beti intihabına dair en
cümen tezkeresi 

Heyeti Vekil ederi mevrut Orman kanunu lâ
yihası 

Palu'nun Gene livasına ilhakı hakkındaki 
teklifin, umum sırasında yapılacak taksimatı 
•mülkiyede nazarı dikkate alınmak üzere; Da
hiliye Vekâletine havalesine dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 

Dahiliye Vekili Ata Bevin istifanamesi 

Muzaffeniyatı ahire münasebetiyle mevrut 
tebrikniamcler 

intihabat 
Dahiliye Vekâleti Vekili intihabatı 
Amasya. İstiklâl Mahkemesi intihabatı 

Encümenden mevrut mazbatalar 
Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Memurini 

mülkiye tekaüt Kanunu hakkındaki teklifine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Talebei ulûmun müeeceliyeti askeriyeden is
tisnası hakkında (iene Menusu Hamdi Beyin 
teklifine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Edirne Mebusu Şeref Beyin, İzmir'in Güzel 
İzmir tesmiyesi hakkındaki teklifine dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası 

Suruç Kaymakamı sabıkı ihsan Beyin isti
dasına dair İstida Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevat 
Matbuat ve İstihbarat 'bütçesi 
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti hak

kındaki lâyiha i kanuniye 
Ankara'da 'bir İstiklâl Malhkemesi teşkili hak

kındaki tezkere 
Mükellef etibba ve baytarlar hakkındaki lâyi-

Irai kanuniye 
Tedrisatı iptidaiye Kanununun on beşinci 

maddesinin tadiline dair teklifi kanuni. 



T. B. M. M. Matbaası 


