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BİRÎNGÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REÎS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim, Celseyi küşadediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Karahisarı Sahib Me
busu ismail Şükrü Efendinin, Yunanlılar ta
rafından götürülen eşhasa ait temenni takriri 
Hariciye Vekâletine tevdi edildi. Mezuniyet 
hakkında Divanı Riyaset kararları kabul olun
du. Divanı Temyizi Askerî lâyihai kanuniyesi-
ne zeyolmak üzere teklif edilen lâyihai ka
nuniye Muvazene! Maliye Encümenine, Yeni-
han hâdisei isyaniyesine iştirak etmiş olan Ha
cı Hasan'm affı hakkındaki evrak Adliye Ve
kâletine havale edildi. Sinob'da belediyeye 
terk edilen Tersane mahallesindeki mebaninin 
de terki hakkındaki teklifi kanuni Cumartesi 
ruznamesine, İmalâtı Harbiye askerî usta ve ame
lesinin terfihleriyle İmalâtı Harbiye zâbitanmm 
terfi ve yevmiyelerine dair levayihi kanuniye Pa
zartesi ruznamesine alındı. Kahveci Hacı Ha
san'm affına ve Maliye Tahsildarı Hüsnü Efen

di ile refikinin tahliyesi sebeplerine dair Adliye 
Encümeni mazbataları kabul olundu. Dahiliye 
Vekâleti için intihap icra edilerek İstanbul Me
busu Ali Fethi Beyin 131 reyle ihrazı ekseri
yet eylediği tebliğ edilip teneffüs için celse ta
til olundu. 

(İkinci celse hafidir.) 

İkinci Reisvekili 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Van 

Hakkı 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? Zaptı sabık kabul edilmiştir. 

3. — LAYİHALAR 

1. — Istihlâs edilen mahallerde hidematı umu-
miyei Devlet için muktazi teşkilât ve masarîfata 
medar olmak üzere iki milyon liralık avans ita
sına dair kanun lâyihası 

REİS — Istihlâs edilen mahallerde hidematı 
umumiyei Devlet için muktazi teşkilât ve masa-
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rif ata sarf olunmak üzere iki milyon liralık avans 
itasına dair İcra Vekilleri Heyetinden mevrut lâ-
yihai kanuniye var. Muvazenei Maliye Encüme
nine havale ediyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Muş Mebusu Adbulgani Beyin, Bâzı 
ceraim erbabının affı hakkında kanun teklifi 
(2/570) 

REİS — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, bâzı 
ceraim erbabının aflarına dair teklifi kanunisi
ni Lâyiha Encümenine; 

2. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyle rü
fekasınm, Gazianteb ahalisine Muavenet hakkın
daki Kanunun temditi mütdetine dair kanun tek
lifi (2/569) 

RElS — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Bey
le rüfekasınm, Gazianteb ahalisine Muavenet 
hakkındaki 8 Kânunevvel 1337 tarihli kanuna 
zeylolmak üzere teklif ettikleri lâyihai kanuni
ye var. Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Encümeni 
âzâlığına bir zatın intihabına dair Encümen Ri
yaseti tezkeresi 

REÎS — Memurin Muhakemat Tetkik En
cümeni âzâlığına bir zatın intihabına dair En
cümen Riyasetinin tezkeresi. 

Riyaseti Celileye 
Mumurin Muhakemat Tetkik Encümeni âza-

lığında bulunan Bursa Mebusu Osman Nuri 
Beyin mezunen dairei intihabiyesine gitmesi 
hasebiyle yerine diğer bir zatın intihabı arz ve 
rica olunur efendim. 

5 . X . 1338 
Memurin Muhakemat 

Tetkik Encümeni 
Reisi 
İçel 

Haydar Lûtfi 

REÎS — Efendim Meclisi Âlinizden müt-
tehaz usul veçhile en ziyade rey alan Zekâi 
Beydir. Zekâi Beyin Tetkiki Muhakemat Encü
menine devamını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. (Heyettedir sesleri.) 

. 1338 0 : 1 
Zekâi Beyefendi hangisini tercih ediyorsu

nuz? Lütfen fikrinizi bildiriniz. 
ZEKÂÎ B. (Adana) — Heyeti tercih edi

yorum. 
REÎS — öyle ise efendim? Zekâi Beyin ye

rine fazla rey alan Cebelibereket Mebusu Faik 
Beyin devamını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

5. —TAKRİRLER 

1, — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, me-
maliki müstahlasaya gönderilecek hâkimlerin as
kerliklerine dair takriri 

REİS — Memaliki Müstahlasaya gönderile
cek hâkimlerin askerliklerine dair Kırşehir Me
busu Sadık Beyle rüfekasınm temenni takriri 
var. Müdafaa! Milliye Vekâletine havale edi
yoruz. 

2. — Muvazenei Maliye Encümeninden isti
fa eden Mersin ıMebusu Salâhaddin Beyin ye
rine diğer bir zatın intihabına dair Encümen 
Riyaseti tezkeresi. 

' - • • : . ; - ? • : •; T . • - . ' - . : • _ : " 5 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine bir 
âza intihabnıa dair Encümen Riyasetinin tezke
resi var : 

Riyaseti Celileye 
Encümenimiz âzalığmdan istifa eden Mer

sin Mebusu Salâhaddin Beyin yerine mensu-
bolduğu Üçüncü Şubeden diğer bir zatın inti
habı zımmında keyfiyetin mezkûr Şubeye hava
lesini rica ederim efendim. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Gazianteb Mebusu 
Ali Cenani 

REİS — Şubeden rica ederiz. Bir an evvel 
bir âza intihabetsin. 

6. — MAZBATALAR 

1. — Amasya Mebusu öm&r Lûtfi Beyin, 
Şimendifer ücretlerine dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/562) ,. 

REİS — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Be
yin, Şimendifer tarifesi hakkındaki teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ-
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yiha Encümeni mazbatası var. Kavanini Mali
ye ve Muvazenei Maliye encümenlerine gönde
riyoruz. 

2. — Kozan Mebusu Doktor Mustafa Be
yin, Maarif teşkilâtına dair kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/565) 

REİS — Kozan Mebusu Mustafa Beyin, 
Maarifi Umumiye hakkındaki teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Maarif Encümenine 
havale ediyoruz. 

S. ••••- Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Meç
im idarelerden kadıların memurin muhakema-
tına mütaallik hususukı karışmamalarına dair 
kanun teklifi ve ^Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/563) 

REİS — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, 
Kadıların memurin muhakematına dair mesail-
de meclisi idarelerde bulunmamalarına dair tek
lifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Dahiliye ve Adliye 
encümenlerine havale ediyoruz. 

4. — Canik Mebusu Emin Beyin, Memurin 
Muhakemat Tetkik Heyeti, heyeti tahririyesinin 
tevsiine dair kamın teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatam (2/568) 

REİS — Canik Mebusu Emin Beyin Tetkik 
Encümenine üç kâtip ilâvesi hakkındaki tekli
finin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

5. -- İzmir Mebusu Tahsin Beyin, Memaliki 
Müstahlasa Vekâleti teşkili hakkında kanun tek
lifi ve Tjâyiha Encümeni 'mazbatası (2/564) 

REİS — İzmir Mebusu Tahsin Beyin, Me
maliki Müstahlasa Vekâleti namı ile bir Vekâlet 
ihdası hakkındaki teklifinin şayanı müzakere 
olmadığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
var. 

Esbabı Mucibe 
Memaliki müstahlasada üç sene devam eden 

menhus bir işgalin tevlidettiği mesaibi yakın
dan tahkik ve halkın ihtiyacatını biletraf tetkik 
ile, iskân, iaşe, imar ve buna ait hususatla meş
gul olmak ve Meclisi Millîden verilecek tahsi-

Lİ338 C : 1 
satın nıavuzıalehine sarfına ve inşaat şirketle
riyle mukavele akdine nezaret etmek üzere, 

| Fransa'da ve Belçika'da ve sair memleketlerde 
; muhassanat ve fevaidi bittecrübe tasdik edilen 
! teşkilâtın bizde Vilâyatı Müstahlasa Tamirat 
j Vekâleti namiyle ihdası için; işbu lâyihai kanu-
* niye Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 
| 24 Eylül 1338 

İzmir Mebusu Kozan Mebusu 
Tahsin Dr. Fikret 

MADDE 1. — Memaliki müstahlasada düş
man işgalinden mütevellit mesaibi sürati müm
küne ile tahfif ve izale için bilcümle vekâletle
re mürettep vazaifi takip ve mahallerinde in
taç ve hassatan tamirat ve inşaat ve buna mü
masil iaşe ve iskân gibi memaliki mezkûre umu-
riyle iştigal etmek üzere (Memaliki Müstahlasa 
Tamirat Vekâleti) namiyle bir Vekâlet ihdas 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Memaliki Müstahlasa Vekâle
ti diğer vekâletlerin haiz olduğu hukuk ve sa
lâhiyeti haiz olmakla beraber teşkilâtı münha
sıran Merkeze maksurdur. Ancak ieabeden tef-
tişatı icra için iki seyyar müfettiş istihdam 
eder. 

MADDE 3. — Memaliki Müstahlasa Vekâ
leti mevcudiyetine lüzum kalmadığı Büyük Mil
let Meclisince karargir oluncaya kadar devam 
edecektir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Memaliki müstahlasamızda, Memaliki Müs

tahlasa namiyle bir Vekâlet ihdası hakkında, İz
mir Mebusu Tahsin Beyin lâyihai kanuniyesi 
tetkik ve müzakere olundu. Memaliki müstah
lasada düşmanın ika ettiği tahribat ve haşarat 
miktarı mühim olduğu şüphesiz olup ancak bu
nun ihdas edilecek bir Vekâletle temini ne de 
rece mümkün olacağı şayanı nazar görülmüş ve 
bizde öteden beri yeni bir vazife karşısında ye
ni bir teşkilâtla temini maslahat cihetine gidil
miş ise de bundan meseleyi işkâl ve fazla ma
sarif ihtiyarından başka netice hâsıl olmadığın
dan teşkilâtı hazıramızla Memaliki müstahlasa-
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ıım temini ihya ve imarı muvafık olacağından, 
şayanı müzakere görülmemiştir. 

5 Teşrinevvel 1338 
Lâyiha Encümeni Reisi Kâtip 

Ahmed Hilmi Yozgad 
Ahmed 

Âza Âza Âza 
Erzurum Nuzhet Gene 

Âsim Celâl 
(Teklif ret sadaları) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — (Gürültüler, 
ayak patırtıları) Ayak vuranlar ayaklarını yıkıl
mış olan mübarek yerlere vuruyorlar. (Geri al 
sadaları) Siz tekmeleri geri alınız da ondan son
ra ben sözümü geriye alırım. Arkadaşlar. Tahsin 
Bey arkadaşımızı bilhassa tebrik ederim^Bu tek
lifi verdiklerinden dolayı, bu Meclise Büyük bir 
şeref bahsetmişlerdir. Evet arkadaşlar! Böyle bir 
vekâlet lâzımdır. Âcizane tecrübelerim.de vardır. 
(Hayır sadaları) Hayır diyenler çıkar, müdafaa 
eder. Tasavvur ediniz ki, memleketin bin türlü 
derdi var. O dertlerin her birine birtakım vekâ
letler tahsis etmiş bulunuyorsunuz. Acaba mem
leketin en büyük derdi olan yangın yerlerini ma
mureye çevirecek olan böyle bir devirde bir ve
kâleti neden çok görüyorsunuz3 Efendiler! Dar
madağınık olan bu işler, eğer bir noktada temer
küz ettirilmiyecek olursa, katiyen bu işlerin için
den çıkılamaz. Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi 
bugün Sıhhiyeye kalbedilmiş; o, orada başka tür
lü bir iş görüyor. Beride Hilâliahmer, başka türlü 
görüyor. Himayeietfal başka türlü görüyor. 
Bunların tevhidi lâzımdır ve bunun için müstakil 
bir vekâlet lâzımdır. Eğer o vekâleti mahsusayı 
kabul edecek olursanız, milyonların yerine belki 
milyarlarca kazanacaksınız. Biz sarf etmekten ka
çınmayı biliriz, efendiler bugün sarftan kaçalım 
derken, büyük bir ziyaa uğruyoruz. Bazan mas
raf, kazanmak demektir. Siz buna emin olunuz. 
Bugün sarfedeceksiniz, bire mukabil binlerle ka
zanacaksınız. Oradaki kardeşlerimize acıyalım. 
(Alkışlar) 

REİS — Başka söz alan yoktur. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir ve müzakere kâfi görülmüştür. 
Mazbatayı reye vaz'ediyorum. Efendim. Lâyiha 
Encümeninin mazbatasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın! Ekseriyeti azîme ile mazbata kabul 
edilmiştir. Yani teklif reddedilmiştir. 

.1338 0 : 1 
6. — Osmancık Ahzi Asker Şube Reisi Binbaşı 

Muammer Bey ile yazıcı Mahmud hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Osmancık Ahzi Asker Şube Reisi Bin
başı Muammer Bey ile yazıcı Mahmut Efendi 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası var efen
dim. Bu mazbatayı ruznameye alıyoruz. 

YASİN B. (Gazianteb) ±- Reis Bey bunlar * 
ruznameye alınmakla aylarca taahhüra duçar 
oluyor. Bu iki dakikalık bir iştir. Bunu bugün 
çıkaralım. 

REİS — Alelûsul ruznameye alıyoruz. 
YASÎN B. (Gazianteb) — Bu yüzden mağ

dur olmuş çok kimseler vardır. 

3. — İkinci Şubeden Erzurum Mebusu Necati 
Beyin Maarif Encümerıine, Kırşehir Mebusu Yah
ya Galib Beyin Tetkiki Hesabat Encümenine in-
tihabolunduklarına dair Şube Riyaseti tezkeresi 

REİS — Efendim İkinci Şube mazbatası var. 

Riyaseti Celileye 
Münhal encümen âzalıklarmdan Maarif En

cümenine Necati Bey Erzurum, Tetkiki Hesabat 
Encümenine Yalıya Galib Bey Kırşehir'in inti-
habedildikleri arz olunur efendim. 

5 Teşrinievvel 1338 

İkinci Şube Reisi 
Lâzistan Mebusu 

Esad 

REİS — Efendim evrakı varide bitti. Ruz
nameye geçiyoruz. Ruznamede Matbuat bütçesi 
var. , 

Memaliki müstahlâsaya gönderilecek İstiklâl 
Mahkemeleri Kanununun bakıyei müzakeratı var. 

Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi teşkili hak
kındaki tezkere var. 

Mükellef Etibba ve Baytarlar Kanunu var. 
Fenerler İdaresi hakkındaki lâyihai kanuniye 

var. 
Maslup Kemal Bey ailesine maaş tahsisine 

dair lâyihai kanuniye var. 
Menhubat Komisyonu hakkındaki mazbata 

var. 
Sinob'da Tersane nam mahaldeki mebaninin 

belediyeye terki hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
tefsirine ait mazbata var ki, zannederim bugün 
müzakeresi kabul edilmiştir. Ruzname bundan 
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ibarettir. Evvelâ Matbuat bütçesi müzakere edi
lecek, sonra Sinob'daki Tersane tefsirine geçile
cek. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Tefsir 
bir maddedir efendim. 

REİS — Tensip buyurursanız Sinob'daki Ter
sanenin tefsirine mütaallik mevaddı müzakere 
edelim. (Hayır sesleri) O halde Matbuat bütçesi
nin müzakeresine devam ediyoruz. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

i. — Matbuat Müdüriyeti Umumiyesinin 1338 
senesi bütçesi 

REİS — Efendim, 344 neü faslın müzake
resi kâfi görülmüş. Bu hususa ait birtakım tak
rirler vardır. Bu takrirler okunacak. Sonra reyi 
âlinize vaz'edeceğim. 

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 
UMUMİSİ AĞAOĞLU AHMED B. — Reis 
Beyefendi takrirler okunmadan evvel bir şey 
arz edeceğim. 

REİS — Efendim, müzakere kâfi görül
müştü. Şimdi takrirler sırasiyle okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
344 ncü faslın sekizinci maddesinde Ana-

dolu matbuatına muavenet için vaz'olunan 
30 000 liranın tayyı ile yedinci maddeye ilâve
sini teklif ederim. 

, 7 Teşrinievvel 1338 
Erzurum 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin karariyle Sebilürreşada Hü

kümetin mukavelesiyle Hakimiyeti Milliyeye 
yapılan muavenete mütaallik karar ve mukave-
lâtm ref'i ve feshiyle Matbuat ve İstihbarat Mü
dürü Umumisinin daha yakından göreceği ve bi
leceği veçhile badema muavenetin Müdüri Umu
minin mesuliyeti altında icra edilmesinin tahtı 
karara alınmasını teklif ederim. 

16 Eylül 1338 
Gazianteb 

Yasin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Sebilürreşada senevi beş 

bin yedi yüz lira, Hakimiyeti Milliyeye on yedi 
bin lira muavenet çoktur. Çünkü, bunlar gaze-

. 1338 O : 1 
telerini beşer kuruşa satıyorlar. Binaenaleyh, 
Sebilürreşada senevi bin beş yüz, Hakimiyeti 
Milliyeye beş bin lira verilmek suretiyle Ana
dolu matbuatının muavenet maddesinden on 
altıbin beş yüz liranın tenzili ile faslm 67 590 
lira olarak kabulünü teklif eylerim. 

16 Eylül 1338 
Mardin Mebusu 

Necib 

Makamı Riyaseti Celileye 
Matbuat bütçesinin 344 ncü faslının seki

zinci maddesinde muharrer Anadolu matbuatı
na muavenet tertibi namı altında vaz 'edilen 
otuz bin lira muhassasatın en ziyade Ankara 
merkezindeki ceraide verildiği ve taşra matbu
atına pek ehemmiyetsiz bir nispet dâhilinde 
muavenet olunduğu görüldüğünden, bu tertibin 
dâhili memlekette mevcut bilûmum gazetelerin 
çıkardıkları nüshalar miktarına göre taksim 
edilmesi hususunun Matbuat Müdüriyeti Umu-
miyesine tebliğ ettirilmesini teklif eylerim. 

16 Eylül 1338 
Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
Mevzuubahis ve müzakere olan 344 ncü fas

lın sekizinci - Anadolu matbuatına muavenet 
maddesinin tayymı teklif eyleriz. 

16 Eylül 1338 
Karesi Mebusu Burdur Karesi 

Abdülgafur Mehmed Akif H. Basri 

Riyaseti Celileye 
Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi tarafından 

Meclise takdim edilen bütçeye merbut lâyihada 
dâhilde Anadolu matbuatına muavenet hakkın
daki teklifat ve bütçede buna muhassas 30 000 
liranın kabulü hürriyeti matbuatı takyide ha
dim olabilecek mahiyet ve imkânı havi olduğun
dan her nevi telif atı ilmiye ve diniye hakkın
daki muavenetin (Propaganda, neşriyat) mad
desindeki mebaliğden teminini ve bu mebaliğ 
gayrikâfi geleceğine nazaran miktarın tezyidi
ni ve fakat dâhilde' efkârı millete mâkes olması 
lâzımgelecek siyasi ceraide muharrir veya para 
ve kâğıt itası suretiyle, siyaseti dâhiliyede ve 
efkârı milliyede tazyik ve tesir mahiyetinde iş 
yapılmasına Meclisi Millînin Hukuku Umumiye 
namına müsaade edemiyeceğini ve turku mu-
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vasalanın lehülhamd velrninne, inkişafı cihe-
tiyle, badema neşriyatı mümasileye memlekette 
tevlidi rağbete ve ondan idamei mevcudiyetleri
ne esbabı kâfiye mevcudolmadığmdan bu kale
min tamamen tayyı ile telifat parasına on bin 
lira ilâvesini teklif eyleriz. 

7 Teşrinievvel 1338 

Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

Erzurum 
Süleyman Necati 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

içel 
Haydar Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
(Sebilürreşad) ve (Hakimiyeti Milliye) ga

zetelerinin Matbuat bütçesinden görmekte ol
dukları muavenetin kat'ı suretiyle bu nizam 
faslını teklif eyleriz. 

7 Teşrinievvel 1338 
Adana Mersin 
Zekâi * İsmail Safa 

Riyaseti Celileye 
İntişar eden gazeteler pek gali fiyatla satıl

makta olmasına ve bu gazetelerden hiçbir ka-
riyenin istifade etmemesine binaen badema ga
zetelere muavenet namiyle hiçbir akça verilme
mesini ve eğer milletin irşada ihtiyacı varsa bu
nun doğrudan doğruya. Matbuat vasıtasiyle bir 
gazete çıkarmak suretiyle icrasını teklif eyle
rim. 

16 Eylül 1338 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Riyaseti Celileye 
Anadolu Matbuatına muavenet faslını teş

kil eden Matbuat ve İstihbarat bütçesinin 344 
neti faslının 8 nei maddesine mevzu (30 000) 
liranın tayyını teklif eylerim. . 

Kütahya 
Cemil, 

Riyaseti Celileye 
Matbuat ve İstihbarat bütçesinin 344 ncü 

faslının 8 nci maddesindeki Anadolu Matbua
tına talebedilen otuz bin liranın tayyını teklif 
eyleriz. 
Erzurum Mebusu Dersim Oltu 

Hüseyin Avni Mustafa Orhan Yasin 
Ardahan Erzurum 

Server İsmail 
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Riyaseti Celileye 

Tayyı kabul edilmiyen Matbuata muavenet 
faslında muharrer meblâğın bundan böyle Bü
yük Millet Meclisi Dahiliye Encümeni huzuriy-
le tevzi olunmasının kabulünü teklif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Hâkimiyeti Milliye ve Yenigün gazetelerine 

Hazinei milletten senevi malûmülmikdar meb
lâğ berayı muavenet veriliyor. Tabiîdir ki, bu 
muaveneti nakdiye gazetelerle matbaalarının te
kemmül ve tevsiine yardım etmek ve bu saye
de âmâlı milliyenin tercümanı demek olan ga
zeteler milletin her bir amalini neşir ve terviç
le mütahalli olacağından halbuki emir berakis-
dir. Zira gazetelerin matbaa ve makinaları bo
zuk olmalıdır ki ; hele Hâkimiyeti Milliye Ga
zetesi çok zamanlar ya simsiyah veyahut hiç 
çıkmamış, okunmaktan müberra olduğu maa
lesef görülüyor. Bununla da kalmıyarak bura
da çıkan mezkûr gazetelerin üç misli vüsatinde 
olan îstanibul gazeteleri posta paralariyle bera
ber yüz paraya satılmakta iken, henüz sinni sa-
ğirde bulunan bu küçük gazeteler beşer kuru
şa satılıyor. Demekki Hazinei milletin verdiği 
şu muavenet paraları sırf iclh ardan başka bir 
işe yaramadığı görülmekte olduğundan gazete
cilerin ceplerini doldurmak için beyhude millet 
vebalini tahmil ederek paralarını heder etmek
te ise Mîezkûr muavenet maddesinin ilgasiyle 
mevaddı âtiyeye geçilmesini teklif eylerim, efen
dim. 16 Eylül 1338 

İçel 
Naim 

Riyaseti Celileye 
Şimdiye deyin Matbuat ve İstihbarat Mü

düriyeti Umumiyesinin şayanı istifade bir te-
!ifi görülememiş ve senei hal iye Şer'iye bütçe
sine ise mikdarı kâfi telifat masrafı konulmuş 
olduğundan dolayı başkaca bir de matbuat büt
çesinde propaganda ve telifat tahsisatına lü
zum yoktur. Yalnız Yunan ve Pontüs fecayii 
vesaikinin neşri için 344 ncü faslın 7 nei mad
desinde propaganda ve telifat tahsisatı namı 
ile muharrer (25 000) liranın beş bininin ipka
sı ile (20 000) lirasının tenzilini teklif eyle
rim. 20 Eylül 1338 

Kütahya 
Cemil 

297 — 

m 



t : 114 7 .10.1338 O : 1 
Riyaseti Celileye 

344 ncü faslın ikinci maddesinde muharrer 
2 000 lira icarat tahsisatının Müdüriyeti Umu
miye binası icarı olan 700 lirasının ipkası ile 
! 300 lirasının tenzilini teklif eylerim. 

20 Eylül 1338 
Kütahya 

Cemil 

Riyaseti Celileye 
Destan tab'ı ve saire gibi biluzum şeylere 

sarf edile gelmekte olduğu anlaşılan 344 ncü 
faslın 10 neu maddesinde muharrer 4 000 lira 
ucuratı müteferrika tahsisatının tamamen tay-
ymı teklif eylerim. 

20 Eylül 1338 
Kütahya 

Cemil 

REİS — Efendim, takrirler mâna itibariy
le üç kısma ayrılıyor. Bir tay teklifi vardır. Bir 
de bu muavenetin Vilâyet Matbuatına da çıkar
dıkları nüshalar nispetinde hepsine tevzii ve 
ona göre tanzimi ki, bu idari bir meseledir. Son
ra bir de Necib Beyin teklifi vardır ki, madde
den on altı bin beş yüz liranın tenzili ile faslın 
(67 590) lira olarak kaibulünıe dairdir. Sonra 
bir takrir daha var. Hâkimiyeti Milliye ile Se-
bilülreşad gazetelerinden başka diğerlerinin 
tahsisatının kat'ı... Binaenaleyh evvelâ tay tak
rirlerini reye koyuyorum. 

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 
UMUIMlSl AĞAOĞ-LU AHMED B. — Müsaade 
ediniz söz söyliyeceğim. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Reis Bey 
Encümen namına söyliyeceğim. Müsaade edi
niz. (Müzakere kâfi sesleri), (Gürültüler) 

RElS — Efendim 344 ncü fasılda teklif 
edilmiş olan Anadolu Matbuatına muavenet fas 
lmdaki paranın tayymı reyi âlinize vaz 'ediyo
rum. Muavenet zımmmda bütçeye mevzu 30 bin 
liranın tayymı kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Tayyedilin iştir. (Tâyini esami ile sa-
daları) (Ne oldu sadaları, anhyamadık sesleri) 
tayyı kabul edilmiştir. Efendim, Adana Mebu
su Zamir Beyin takriri var. Bu muavenetin. 
Matbuatın çıkardığı nüshalar nispetinde tevzii... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Artık muavenet faslı kalmadı. 

RElS — Efendim, Zekâi Beyin de bir tak
riri var. Hâkimiyeti (Milliye ile Sebilürreşad ga

zetelerine dair. O da bitti. Gazianteb mebus
larının bir takriri var. O da aleyhindedir. Bu 
maddenin tâyini esamiyle reye vaz'ma dair bir 
tanrir var. Buna da lüzum kalmadı. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) Efendim. 
Encümen namına söz isterim. Heyeti Celile 30 
bin liranın tayymı kabul etti. Tabiî tayyolırna-
caktır. Fakat şimdiye kadar sarf edilen mik
tar- vardır. Bunun hakkında ne olacaktır? Lüt
fen onu bildiriniz. (Şimdiye kadar nereye sarf 
edilmiş? Sadaları) 

SALÂIIADDlN B. (Mersin) — Kim girişti 
bu taahhüde? 

ETHEM FEHMİ B. (Menteşe) — Esasen ge
çen seneden müdevver. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nereye sarf ettilerse 
göstersinler, zannederim gösteremezler. 

NECİB B. (Mardin) — Sarf olunan meblâ
ğın kabulü lâzımdır. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib}> — Verilen 
tahsisat masarifi daimeden midir? Masarifi 
fevkalâdeden midir? Bunu söylerseniz mesele 
hallolunur. Eğer masarifi daimeden ise, o gün 
muamele yapılır, hesabı kapatılır. Masarifi fev
kalâde ise, bütçeler tasdik edilmeden sarf 
edilemez. Sarf olunursa âmiri sarfı tarafından 
tazmini lâzımgelir. Onun başka türlü ihtimali 
yoktur. Bu bir usuldür. Bütçenin faydası bu
dur. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) - - Bütçeye 
bu sene vaz'edilen bir tahsisat buyurduğunuz 
gibi Meclisçe tastik edilmedikçe sarf edilemez 
Fakat 1337 senesi için verdiğiniz tahsisat üze
rinden avans kanunlariyle sarfiyata müsaade 
buyurunuz. (Gürütüler) Müsaade buyurunuz. 
Avans kanunlariyle 1337 senesi masrafına göre; 
sarfiyatı kabul ettiğinize dair mezuniyet verıniş-
sinizdir. Bugün de sarf edilmesine mezuniyet ver-
mişsinizdir. Binaenaleyh bundan dolayı sarf olu
nan par» Avans Kanunu ile sarf ediliyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Efendim 
Nebil Efendi Hazretleri mühim bir noktaya işa
ret buyurdular. Şimdi elimizde bir Avans Kanu
nu var. O Avans Kanunu mucibince sarfiyat gös
tereceklerdir. Halbuki gecen gün Maliye Vekili 
Bey Avans Kanunu müzakere edilirken; 1337 
esasî kaydı olsa bile 1336 da ol miyarı mas
rafı sarf edemiyeeeğini sarahaten bildirmiş
tir. Ve burada karara bile lüzum göster-
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meden * müzakere bu vadide cereyan etmiş
tir. Yani Hükümet bu parayı avans suretiyle de 
tevil etmek isterse sarf edemiyeceğini şimdiden 
hatırlarına getirmek isterim. Evet bu fuzuli sar
fiyat, geçenki arz ettiğim mukavele üzerine yapıl
mıştır. Fakat bu hususta hiçbir salâhiyeti haiz 
olmadıklarından, sarf edemezler. Büyük Millet 
Meclisi on paranın sarfı için tâyini esami ile ol
masını isterken ve hem de Kanunu Esasimizde 
şunun ve bunun fuzuli olarak para sarf (itmesine 
cevazı kanuni katiyen yokken; her halde bu fuzu
li sarfiyat yapanlar tazmin ederler. Bunun baş
ka çaresi yoktur. 

REİS — Efendim bu hususta müzakereye ha
cet yoktur. Çünkü bu tayyedilmiştir. Bu, usulü 
Muhasebat Kanunu mucibince halledilir. Madde 
tayyedilmiştir. Bu bapta artık söz yoktur. 

Efendim! 344 ncü faslın bâzı maddelerine ait 
teklifler vardır. Reyinize vaz'edeceğim. Cemil 
Beyin takririni tekrar okutuyorum : (Cemil Be
yin icarlara dair takriri tekrar okundu.) 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim bendeniz 
bunu Müdüri Umumi Beyden sordum, Müdiiri 
Umumi Bey; iki bin lira icar tahsisatının yedi 
yüz lirası Müdüri Umumi Beye ait bina icarıdır. 
Fakat bin üç yüz lirası da İstanbul'da bâzı teşeb-
büsatta bulunacağım, orada bâzı mebani isticar 
edeceğim, orası içindir dediler. Bendeniz açıktan 
bir para vermek, yani icar parası vermek taraf
tarı olmadığımdan, bu teklifi yaptım. Kabul et
mek, etmemek Heyeti Aliyeriize aittir. 

MÜDÜRÜ UMUMİ AĞAOĞLU AHMED B. 
— Bendenize müsaade buyurunuz, izah edeyim. 
Eğer efendim âtideki faslı da reddedeceksemz, 
hakikaten bu icarat faslının kabulüne lüzum yok
tur. Fakat eğer Avrupa'daki teşkilâtı kabul ede
cekseniz Avrupa ile Ankara arasında yegâne va-
sıtai muhabere İstanbul olacak. Malûmuâlileridir 
ki; Matbuat Müdüriyetinin en mühim membaı 
istihbaratı İstanbul'dur. İstanbul'da bizim bir 
teşkilâtımız vardır. Şimdilik yalnız İstanbul teş
kilâtı ile iktifa ettik. Oradan bize malûmat vere
biliyorlar. Eğer biz bunu tevsi ettirip Avrupa'da, 
Amerika'da teşkilât yapacaksak, nasıl ki; proje
mizde bertafsil arz edilmiştir. O vakit orada bir 
büro, bir müdüriyet teşkili için, muayyen iki üç 
odanın mutlak lüzumu vardır. Siz buradaki ma
hallin karesini vererek Avrupa'da ve başka yer
lerde teşkilât yapmak için, bendenize salâhiyet 
vermez ve İstanbul'daki yegâne vasıtayı muhabe-
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. re olacak bir büronun tesisi hususunu imkân ha-
I ricinde bırakırsanız, tabiatiyle iş görmek imkânı 
j olmıyaeak. Eğer bunu tetkik buyurmuş iseniz, 
] Paris'de bir merkezi mahal, tertip ve teşkil etmek 
! istiyoruz. Paris'in birtakım şuabatı olacak, Ber

lin'de, Roma'da ve New - York'da, bunların hepsi 
İstanbul'a merbut olacak. Bütün malûmatı İstan
bul'dan alacaklar, verecekler. Biz de ora vasna-
siyle alacağız. Bu tabiatiyle bundan başka çare 
yoktur. Başka suretle bunun icrası imkân haricin
dedir. Binaenaleyh ya İstanbul'da bir bina vere
ceksiniz. (Hükümetin orada çok binası var ses
leri) İşte ben de bina vereceksiniz diyorum. O 
binanın içerisinin tefrişi 1 300 liradan eksik ola
maz. Çünkü Anadolu Ajansını temsil edecektir. 
Binaenaleyh efendiler, Anadolu Hükümetinin 
şan ve şerefi ile mütenasip ve daima ecnebilerle 
muhaberede ve temasta bulunmak ve bunları ka
bul etmek mecburiyetinde bulunan bir binayı 
1 300 liradan aşağı ben kabul edemiyorum. Yok 
eğer isterseniz bir handa bir oda yüz elli liraya 
da olabilir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Eski Babıâliden 
ne kadar oda istiyorsanız alınız. (Millet çok bina 

I yapmıştır sadaları) 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ AĞAOĞLU 
AHMED B. — Babıâliye gittiğimiz gün inşallah 
bunu hesabederiz. Beş parasını sarf etmeyiz. Büt
çede kalır. Fakat şimdi bu, elzemdir. 

REİS — Efendim, Müdür Bey izah ettiler. 
Sahibi takrir de takririni izah etti. (İkinci mad
dede muharrer iki bin lira bedelâtı icare var. Bu-

I iıun bin üç yüz lirasını tayyedelim. Yedi yüz lira 
kalsın) diyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmemiştir. Efendim. 

(Propaganda ve telif at hakkındaki Kütahya 
Mebusu Cemil Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — .Efendim yedinci maddede propa
ganda ve telif ata mukabil yirmi beş bin lira tah
sisat var. Kütahya Mebusu Cemil Beyefendinin 
teklifi bunun yirmi bin lirasını tenzil edelim, 
yalnız beş bin lirayı ipka edelim diyor. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Matbuatı kal
dıralım. Daha iyi olur. 

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ 
UMUMİSİ AĞAOĞLU AHMED B. — Efendi
ler, Matbuat Müdüriyetinizin hikmeti teessüsü 
bu fasla münhasırdır. Ben bu parayı buraya ko-

I yarken, Muvazenei Maliye Encümeninde izahat 
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verdim ve birçok vesaik ibraz ettim. Bendeniz 
bu teşkilâtın projesini yapmadan evvel Avrupa-
da birçok yerlere müracaat ettim. Ezcümle bugün 
bizim Avrupa'da mevcut bulunan mümessillik
lerden Celâleddin Arif Beyden, Ferid Beyden 
ve diğer Avrupa'da bulunan zevattan bilhassa 
Tiflis'teki Muhtar Beyefendiden bir şeyler sor* 
dum. Cevap verdiler. (Neyi sordunuz? sadaları) 
vesaik vardır. Cevap vermişlerdir. Arz edeyim 
efendiler; onlardan hattâ ben sormaksızın, be
nim tarafımdan sual vâki olmaksızın, Hariciye 
Vekâletine gelen projeler de vardır. Eğer o pro
jeleri tetkik buyurursanız bunun için yirmi beş 
bin lira değil, bugün daha yüzlerce bin lira 
konmak lâzımgelir. Meselâ arz edeyim, üç sene
den beri hele üç seneden beri değil birçok sene-
lerden beri, milletimizin Avrupa efkârı umumi-
yesinde mâruz kaldığı iftiralar ve isnatlardan 
dolayı siyasiyatta ve bütün teşebbüslerde kay
bettiğimiz mânevi ve maddî zararlar nazarı dik
kate alınırsa, hariçte bu propagandalara karşı 
koymak üzere mühim ve vâsi teşkilâtın lüzu
munu zannedersem, herkes takdir eder. Bende
nizin Muvazenei Maliye Encümeninde bu hu
susa ait vermiş olduğum izahat esnasında, encü
men âzayi muhteremesinin kâffesinin bana hak 
vermiş olduklarını işhad ederim. Bendeniz, bu yir
mi beş bin lirayı asgari olarak, buraya koymu-

şumdur. Siz bu yirmi beş bin lira ile büyük iş
ler yapılabileceğini, azîm propagandalar yapıla
bileceğini zannetmeyiniz. Yunanistan Hükümeti, 
ecnebi memleketlerde, meselâ Avrupa'da, Ameri
ka'da propaganda için yirmi beş bin lira değil, 
yüz binlerce lira sarf etmektedir. İngiliz Hükü
metinin bu hususata ait sarf ettiği paraların mik
tarı bizim bütün bütçemizin cümlesine muadil
dir. İşte bu hususta bütün devletler pek çok para 
sarf ediyorlar. Biz şimdiye kadar bu hususu pek 
ihmal ettik ve bundan dolayı, çok mutazarrır ol
duk. Binaenaleyh bu yirmi beş bin lirayı hattâ 
bunu biraz daha teksir ederek Heyeti Muhtere-
meniz kabul buyurmazsa ve zaten vaktiyle dahilî 
teşkilâtı lağıv ve tayyetmiş bulundunuz. Haricî 
kısmı da tayyedilmiş olacaktır. O zaman, Matbu
at Müdüriyetine artık lüzum kalmaz. Lâğvetmek 
daha iyi olur. Lâğvediniz. 

NEBÎL Ef, (Karahisarı Sahib) —. Şimdi bu 
telifat ve tercüme için yirmi beş bin lira isteni
yor. 
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MÜDÜRÜ UMUMÎ AĞAOĞLU AHMED B. 

— Propaganda için efendim. 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimdiye 

kadar telifat ve tercüme ile propaganda için ya
pılan bir eser görmedik. Bundan bir tanesi var
sa lütfen gösteriniz anlıyalım. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ AĞAOĞLU AHMED B. 
— Efendim şimdiye kadar sizin bu hususa ait 
bütçeniz bin iki yüz liradan ibaretti. Ben iddia 
ettim mi ki; bir şey yaptık? Ben size diyorum ki 
bir şey yapmak lüzumu vardır. Eğer siz bunu ka
bul ederseniz febiha. Gelecek sene benden bu hu
susa dair sual sorabilirsiniz. Fakat şimdi sora
mazsınız ve el'an ben teşebbüs ediyorum ve diyo
rum ki: Bu lâzımdır. Siz de takdir buyurursu
nuz, gelecek sene benden sorabilirsiniz ve şimdi 
hiçjbir şey yapılmamış iken ve meydanda para 
yokken ve bu hususa dair bir teşebbüs yokken, 
'bunu sormak doğru değildir ve tabiatiyle buna 
hiç cevap verilmez. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Ahmed Bey! 
Ne yapacağınızı söyleyiniz. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ AĞAOĞLU AHMED B. 
—Ne yapacağımı arz edeyim efendi hazretleri. 
Fakat mufassalan buradan söylemek zannetmem 
ki; Menafii Devletle kahili telif olsun. Mamafih 
işareten arz edeyim zatıâlinize; meselâ Fransa'da 
bizim lehimize olarak; filân gazetede mühim bir 
adama bir makale yazdıracağım, filân mühim 
adama ingiltere'de İngilizce bir kitap neşrettire
ceğim ve onu orada tevzi ettireceğiz. 

NURÎ B. (Bolu) — Müdür Bey onu tahsisatı 
mestureden veririz. 

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Nere
den verirseniz veriniz. Ben Matbuat bütçesinden 
bahsediyorum. (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey, 
benim bir takririm vardır. 

CEMÎL B. (Kütahya) —Efendiler Müdürü ' 
Umumi Beyin söylediği sözler vâridolsa bile, bu
gün senenin sekizinci ayında bulunuyoruz. Seki
zinci ayında bulunduğumuza nazaran, bunun on 
dört bin lirasının zamanı sarfı geçmiş olduğundan 
lüzumu yoktur. Sonra muhterem Müdür Beyefen
di bendenizin bir takririm üzerine geçenlerde bu
yurmuşlardı ki: İnebolu'daki Matbuat ve îstih-
'barat Müdüriyetini lâğvettim, buraya getirttim. 
Efendiler, O Müdüriyet tahsisatının bütçeden 
düşmesi lâzımgelirken, düşmemiştir. Binaenaleyh 
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bütçeye ne kadar fazla para konursa o kadar sarf I 
olunuyor. Bu, muhakkaktır. .Bununla beraber; 
bugün bizim heyeti idaremiz bir kilo hurufatı 
yüz otuz kuruşa alırken; Matbuat Müdüriyetinin 
yüz altmış kuruşa aldığını ve bizim Heyeti İda
remizin beş liraya, altı liraya aldığı bir top kâ
ğıdı Matbuat Müdüriyetinin on liraya aldığını 
söylüyorlar. Ne kadar fazla tahsisat verilirse o 
kadar sarfiyat yapıyorlar. Binaenaleyh bende
niz yalnız beş bin liranın ipkasını teklif ediyo
rum. Takririmin ona göre reye vaz'mı rica ede
rim. 

MÜDÜRÜ UMUMİ AĞAOĞLU AHMED B. 
— Yalnız bir kelime söylemekliğime müsaade 
buyurun. Efendiler, Matbuat Müdüriyeti on li
raya hiçbir zaman kâğıt almamıştır. Hattâ beş 
liraya da almamıştır. Rica ederim. Buradan söy
lenen sözler evvelâ tetkik edilsin, sonra söylen
sin; Mesmuat üzerine söylenmesin; ikrar ediyo
ruz. Dört liradan ziyade kâğıt alınmamıştır efen
dim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Bunlar hep 
dinlendi, hepsi rüyadır, Cemil Beyin rüyasıdır. 

CEMtL B. — Rüya değil hakikattir. 
-* HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim 

bu takririn aksi olarak bendeniz de muavenet 
maddesinden tayyedilen otuz bin liranın propa
ganda maddesine ilâvesini takyrimle arz etmiş
tim. (Bravo sadaları) 

Bendeniz propagandayı şu suretle telâkki et
tim. Düşmanlarımızın bizim aleyhimizdeki pro
pagandalarını kırdırmak demin Müdür Beyefen
dinin de buyurdukları veçhile, değil bir Hükü
met halinde yaşıyan milletler; hattâ Ermeniler bi
le, küllî ,para sarf ederek, Avrupa'nın her köşe
sinde aleyhimizde propaganda yaptırıyorlar. 

ÎLYAS SAMI Ef. (Muş) — Reis Efendi ye
niden müzakere mi açıyoruz? 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendim 
takririmi izah ediyorum. 

ILYAS SAMI Ef. (Muş) — Zatıalinize de
miyorum; Reis Efendiye söylüyorum. Müzakere 
ya vardır, ya yoktur. 

REÎS — Efendim Hüseyin Avni Bey takriri
ni izah ediyor. 

ILYAS SAMI Ef. (Muş) — O halde bende
niz de usule dair söyliyeceğim. 

TUNALI HlLMl B. (Bollu) — Takririni re- | 
ye korsunuz, ' 
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ZIYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Hüseyin 

AVNl Bey kendisi bir mebustur, zam teklif ede
mez. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Zam de
ğildir. Aynı fasıl dâhilinde nakil muamelesidir. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Zamdır, nakil de
ğildir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Hayır 
nakildir, zam değildir. 

ZIYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Bu tayye-
dilmiştir, artık zam teklif edilemez. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendi
ler, hayatı mesail mevzuubahsolurken böyle 
ufak şekillerin bilmiyorum ne dereceye kadar. 
ehemmiyeti vardır... Takririmi imza etmek hak
kımdır.. Evet efendiler; nazarı dikkatinize şu
rasını arz edeyim : isviçre'de Harun Efendi na
mında bir arkadaşımız vardır. Bu zatın isviç
re'ye giderek orada kendi teşebbüsü ile bir ga
zete çıkarmış ve azîm hizmetler etmiş olduğunu 
oradan gelen arkadaşlar bize söylüyorlar. Efen
diler; Avrupa ve Amerika'nın muhtelif mahal
lerinde bizim bütçemiz kadar, para sarf ederek, 
aleyhimize propaganda yapan adamlar vardır. 
Bizim de bu mahallere beş arkadaş, on orkadaş 
göndererek, bunların bu propagandalarını kır
dırmak, rica ederim, güç bir şey midir? Bugün 
cihanda propagandanın ordu kadar ehemmiyeti 
vardır, işte görüyorsunuz k i ; Yunanlıların yap
tıkları Avrupa'da hiç mevzuubahsedilmiyor. 
Bilâkis aleyhimizde tevil ediliyor. (Müslüman-
sm, sadaları) Efendiler; ben Hükümet sistem
lerinden anlamam. Anla'dığını bir şey varsa 
o da bir cihanı medeniyetin mevcudolduğudur. 
Milletlerin hepsine hürmet ederim. Bir kısmı 
kabilinin yaptığı işlerden dolayı bütün milletleri 
muaheze etmek doğru olamaz. Milletlere hür
met etmek lâzımdır. Dâvamızın bugün semere
sini görmezsek, elbette yarın göreceğiz. Dâva
mızın meşruiyeti elbette bir gün sabit olacak
tır. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Onlar bize hür
met ederlerse biz de onlara hürmet ederiz. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Bize hür
met etmiyen bir sınıftır. Bütün milletlere karşı 
bunu söyliyemezsiniz. Bizim hitabımız vicdanı 
beşeredir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Memleketin 
etrafına bir şeddi Çin çekelim. 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Aleyhi

mizdeki propagandaları kırmak istiyorsanız İs-
lâmiyetiıı şerefini, ulviyetini onlara göstermek 
lâzımdır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Fiilen gösterelim. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Dinimi

zin ulviyetini fiilen göstermek, milletimizin 
hakka hürmetkar olduğunu cihana tanıttır-
ıııakla olur. Salik olduğunuz dini edilin ahkâ
mı ile hareket ettiğinizi ispat etmek için, yine 
bu kanallara müracaat edeceksiniz, başka va
sıta yoktur. 

iYTÜFÎI) Ef'. (Kırşehir) Lime tekidime ma
la tefalûn. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Ona bu 
âyeti kim okuyacak kardeşim? Yalnız temenni 
olunacak bir şey var ki ; propaganda için, veri
len para tamamiyle propaganda için sarf edil
sin. Bu hususu da Müdür Bey temin edecektir. 
Efendiler; top, tüfenk muvakkattir. Onlar ya
şatmaz, medeniyet yaşatır. Binaenaleyh, bende
niz bunun tenkisini değil, bilâkis, buna otuz bin 
lira zammını teklif ve istirham ediyorum. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Bu hu
susta Hariciye Vekilini dinliydim. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. - -
Efendim, geçen sene birçok arkadaşlarım bana 
Hallediyorlardı, diyorlardı ki : Propagandaya 
lâyıkı veçhile ehemmiyet vermiyorsunuz. Bir 
teşkilât yapınız, Meclise getiriniz, üç yüz bin 
lira. da isterseniz veririz, diyorlardı. (Onların 
keseleri "bol imiş, sadaları) Hatırımda kaldığına 
göre, arkadaşlar geçen sene Hariciye Vekâleti 
bütçesine tahsisatı mesture koydunuz Bende
niz de dedim ki; lüzumu katî olursa. Hariciye 
Vekili tahsisatı mesturesini nereye sarf ettiğini 
Meclisi Âlinin tensibedeceği şekilde izaha daima 
hazırdır. Bugün yine o sözümü tekrar ediyo
rum. Eğer Hariciye Vekâletine verilmiş olan 
tahsisatı mesturenin sureti sarfını anlamak is
tiyorsanız izahat vereyim. O zaman zannediyo
rum ki; bu yirmi beş bin lirayı değil, bunun iki 
mislini de çok görmezsiniz. Buraya katiyen 
emin.olalım. Arkadaşlar! Burada Ordumuz ne 
kadar mesai sarf ederse, etsin; o mesainin hak
kını takdir ettirmek için, onu kabul ettirmek 
için, behemahal söylemek, behemahal söyletmek 
lâzım geliyor. Malıımuâliniz karşımızda, bir ha
sım cihanı var, o hasını cihanı daima bizim aley
himizde bulunmak için. esbap arıyor. Biz. ancak 
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bunları ref'ettirmek için çalışmak istiyoruz. 
Yoksa, burada vâki olmıyan bir şeyi vâki! gös
termek veyahut fena yapılan bir şeyi iyi yapıl
mış, diye göstermek için, propaganda yapacak 
değiliz. Hayır! Sırf aleyhimize bigayri hakkin 
söylenen sözlerin haksız olduğunu söylemek is
tiyoruz. Haksız sözleri herkese göstermek, hak
lıyı da âleme ilân etmek için, yapıyoruz, Sonra 
arkadaşlar, bana itimadınız vardır. Yerini sor
mazsınız. Vereceğiniz yirmi beş bin lira, tek bir 
gazeteyi almaya kâfi değildir. Bunun için ben
deniz müsamaha gösterin demiyorum. Bunun 
için Hariciye Vekâletine, Matbuata yardım 
ederseniz, memlekete en büyük menfaat olur. 
Bu paranın mahalli sarfını istediğiniz vakit. 
istediğiniz veçhile, istediğiniz surette tetkik ve 
murakabe edersiniz. Bunun bu suretle kabulü
nü rica ediyorum ve istirham ediyorum. Hüse
yin Avni Beyin propaganda faslına otuz bin 
lira ilâvesine dair teklifinin Hükümet namına 
kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim, Cemil Beyin takririni reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Birinci maddede mevzu 
yirmi beş bin lirayı beş bin lira olarak kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim Hüseyin Avni Beyin takririni Ni-
zamnamei Dahilî mucibince reye vaz'edemem. 
(Hükümet teklif ediyor, sesleri) 

VEHBİ Ef. (Konya) — Rica ederim: Hü
kümetin böyle teklifi olmaz. Muvasenei Mali
yeye gitmesi lâzımdır. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Vaizler 
bütçesinde nasıl kabul ediyoruz? 26 bin lira ma
aş olarak, konmuştur, Muvazene Encümenine 
gitmemiştir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Doktoran 
öyle ise cereyanı müzakereden haberi yok, Mu
vazene Encümenine gitmiştir o. 

REİS — Efendim, Cemil Beyin 344 ncü 
faslın' onuncu maddesine dair diğer bir takriri 
var onu okuyacağız. 

Biyaseti Celileye 
Destan tabı ve saire gibi bilüzum şeylere sarf 

edilegelmekte olduğu anlaşılan 344 ncü faslın 10 
ncu maddesinde muharrer 4 000 lira ücuratı mü
teferrika tahsisatının tamamen tayyını teklif ey
lerim. 

20 Eylül 1338 
Kütahya 

Cemil 
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REİS — Bu bilüzumdur tamamen tayyedelim i 

diyor. Bunun tayyını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. (Ret, sadaları) Kabul edilmemiştir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Ücuratı mütefer
rika... Onu izah etsinler. 

CEMİL B. (Kütahya) — Reis Bey reye vaz'-
mız iyi anlaşılamadı nedir? Tekrar tekrar reye 
koymanız lâzımdır. 

REİS — Efendim, Müdürandan sorulmuş
tur. Cevap verilmiştir. Bendeniz onun üze
rine takriri reye koydum. Reddedilmiştir. Baş-
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ka takrir yoktur. Faslın yekûnu (54 090) li
ra oluyor. (84 090) liradan (30 000) lira tenzil 
ettik. (54 090) lira kaldı. 344 ncü faslın mü
zakeresini kâfi görerek 345 nci fasla geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

345 nci faslı müzakere edeceğiz. Beş daki
ka teneffüs edilmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı Celse; saat : 3,00 

İ K İ N C İ G E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 3,30 

REİS — tMnci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

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

REİS — Efendim, celseyi kügadediyorum. 

4. — Kozan Mebusu Doktor Fikret Beye me
zuniyet itasına dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Mezuniyete mütaallik Divan kararı 
vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Kozan Mebusu Doktor Fikret Beyin mazere

ti katiyesine mebni bir buçuk ay mezun addi Di
vanı Riyasetçe tensibedilmiş olmakla Heyeti 

Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 
Büyük Millet Meclisi 

Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Doktor Fikret Beyin bir buçuk ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim 345 nci faslın müzakeresine başlı
yoruz. 

F- M. Nev'i muhassasat 

*'̂ 5 Matbaa 
1 Tesisat ve levazım 
2 Masarifi tabiye ve üeüral 
•> Kâğıt tedariki 

345. faslın yekûnu 

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

1 000 
7 000 

10 000 

18 000 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 

olunan 

-

1 000 
7 000 

10 000 

18 000 

1338 senesi için 
A 

! 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

2 500 
13 000 
15 000 

30 500 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

2 500 
13 000 
15 000 

30 500 
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REİS — Bu fasıl hakkında söz istiyen var mı? 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim bu fasılda 

bir madde var. Tab'iye ücreti 13 000 lira Matbuat 
tab'iye ücreti, ne demek? Bunu anlamıyorum. 
Matbuat; kendi basacağı şeyi basamıyor da başka 
matbaaya bastırarak tab'iye ücreti mi veriyor? 
Eğer hakikaten başka matbaalara ücret veriyor
sa, Matbuatın mânası nedir? Eğer ücret vermi
yorsa bütçede tab'iye ücreti diye ayrı bir para 
koymaktaki faide nedir? Ve bu nereye veriliyor? 

.Eğer Matbuat bu vazifeyi ifa etmiyorsa, Matbuat 
yok demektir. Matbuat varsa, niçin bu vazifeyi ifa 
etmiyor da harice para veriyor? 

AĞAOĞLU AHMED B. — Müsaade buyuıu-
lursa efendi hazretlerine cevap vereyim : Masa
rifi Tab'iye, başka matbaada tabedilecek demek 
değildir. Tab'iye üc ur atı, bizim sekiz kadar mü-
rettibimiz vardır. Bu para o mürettiplere ve ma-
kinada istihdam olunan zevata ve bu gibi şeylere 
mahsus olmak üzere muhassastır. Tafsilât esbabı 
mucibede mukayj^ettir. Bunlar memur değiller
dir. Meselâ bizim 7 - 8 tane mürettibimiz var, 
bunların her birisi asgari olarak 45, âzami 60 lira 
alıyorlar ve bütün matbaaların da böyledir. Bun
dan eksiği yoktur. İşte bunların mecmuu yekûnu 
o suretle yazılmıştır. Yoksat Matbuat, başka mat
baada bir şey basıyor değildir. Kendi matbaamız
da yapılan masariftir. ( 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Mademki, müret
tiplere verilen ücret imiş, ücreti tertibiye de
mek daha iyi değil midir? Neden ücreti tab'iye 
deniliyor ? 

AHMED B. — Çünkü tab'iye denildiği za
man, ücurat da ona aittir, burada hata varsa 
kelime hatasıdır. 

NEBÎL Ef. -(Karahisarı Sahib) — Matbaa 
masarifi denilse ve bir kelime ile ifade o'unsa 
daha iyi değil midir? 

AĞA OĞLU AHMED B. — Pekâlâ, bundan 
sonra bir kelime ile ifade ederiz. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, bende
niz daima kanaat hâsıl ediyorum ki ; Matbuat 
ve İstihbarat Müdüriyetinde israf vardır. Bi
zim Meclis Matbaasiyle Matbuat ve İstihba
rat Matbaasının bâzı maaşatım mukayese su
retiyle Heyeti öelilenize arz edeceğim: Meclis 
sermürettibinin maaşı 4 500 iken, Matbuat ser-
m üretti binin maaşı 60 liradır. Bizim Meclis mü-
rettiplerinin maaşatı 4 250 iken, Matbuatın 
4 500 dür. Sonra, bizim Meclisin serin akinisti- \ 
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nin maa&ı 4 600 iken, Matbuat ve îstihbaratrn 
6 000 dır. Bizim Makinistliğin maaşı 3 600 
iken Matbuat ve İstihbaratın 4 000 dir. Meclis 
Matbaa Müdüriyeti 3 000 iken, Matbuatın 
4 000 dir. İşte arz ediyorum ki ; daima Mat
buat vt İstihbarat bütçesinde az ve çok israf at 
vardır. Bendeniz şimdi bir takrir vereceğim. O 
takrirde bütün Matbuat ve İstihbaratın muba-
y a atının bizim Meclis Heyeti İdaresine teffizini 
talebedeceğiim. (Handeler) Müdürü Umumi Be
ye karşı hürmetim var, itimadım var. Tfakat 
belki kendilerini maiyetinden bâzıları iğfal edi
yor da haberleri yoktur. 

AĞA OĞLU AHMED B. — Müsaade buyu
run Reis Bey. Efendiler; evvelâ maiyetimin beni 
iğfal e itiği sözünü kabul edemem. Maiyetimde 
bulunar memurların kışımı âzami vatanperver, 
âli mektepte tahsil etmiş, bitirmiş. Vatan ve 
memleketlerine aynı his ile, aynı sadakatle ve 
aynı selâmeti fikir ve ahlâkla merbutturlar. 
Rica ederim, bu kelimeyi kabul buyurmayın. 
İğfal mânasını ifade eden bir fiil olamaz. 

Masarife gelince: Bendeniz iki müessesei res
miye arasında mukayese yapılmaklığıım doğru 
olmıyacağı zannındayım. Maahaza iki kelime ilâ
ve edeceğim. Meclisi Âli Matbaasının yirmi ka
dar mürettibi vardır ve sermürettibin ise, mu
avinleri ve saireleri vardır. Bizim işimiz ise, 
her gün ve her dakika müstacel huısusatt^ıı ol
duğu için ve pek çok işimiz bulunduğuna na
zaran, tâbiatiyle işlettiğimiz memurlara ve sai-
reye daha ziyade para veriyoruz. Müdürün ma
aşına gelince; dört bin kuruş buyurdunuz Bir 
hata oldu. Müdürün maaşı üç bin kuruştur. 
Dört bin kuruş değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— EfeTi'dim, tenviri hakikat için bir kaç keli
me söylemek isterim. Cemil Bey arkadaşımız, 
ücurait ile iki müessesei resmiye arasındaki 
farktan bahsettiler. Bu doğru değildir. Bu arz 
ve talej> kaidesine bağlıdır. Meclisi Âli mübtah-
demini vaktiyle kontoratoya raptetmiş olduğun
dan, ucuz fiyatla çalıştırıyor. Matbuat ve İs
tihbarat Müdüriyeti ise, böyle değildir. Müret-
tip ücretleri sonradan altmış lirayı bulmuştur 
ve icabeder ki yetmiş lirayı da bular. Bu öyle 
bir şeydir ki, zamana göredir. Matbaası o1 an
lar pekâlâ bilirler ki, bâzı vakit olur ki; 90 -
100 liraya mürettip istihdam ederiz. Bâzı zvman 
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da olur ki; 35 - 40 liraya mürettip bulunabilir. 
Bu, hiçbir vakit mucibi münakaşa olacak kesa-
ilden değildir. 

YASİN B. (Gazianteb) — Hakikaten Şük
rü Bey biraderimizin buyurduğu gibi; o tadar 
mucibi münakaşa bir şey değildir. Müdürü 
Umumi Beyin de işhadettikleri veçhile Matbaa 
Müdüriyetine ait bu otuz bin lira yekûnu olan 
faslın zannedersem en çok sarifi Matbaa Mü
dürüdür. Birçok müdürler kırkar lira aldıkları 
halde, Matbaa Müdürünün otuz lira alması gay-
rimuv&fıktır. Bilhassa bu müdür, paranın sarili
dir. Para sarı eden bir zatın, diğer tarafta yal
nız kâğıt üzerinde oynıyan zattan daha dun 
maaş alması doğru değildir. Binaenaleyh Mat
baa Müdürü maaşının kırk lira olarak kabul 
edftmeı&ıi teklif ediyoram. Bundan başka, Ce
mil Beyefendi dediler ki; bu matbaayı bizini 
İdare Heyeti idare etsin. Halbuki Heyeti İda
remiz hiçbir zaman Matbuat ve İstihbarat Mü
düriyetinin bir mulbayaa komisyonu olamaz. 

REİS - Efendim, başka söz alan arkadaşı
mız yoktur. (Müzakere kâfi, sada'ları) 

Efendim; Cemil Beyin bir takririni okuyo
ruz: 

Riyaseti Celileye 
345 nci fasla ait mubayaatın fimabait Mec

lis Heyeti İdaresine teffizini teklif eylerim. 
7 Teşrinievvel, 1338 

Kütahya 
Cemil 

(Ret, saçları) 
f 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Efendim! Başka söz alan yoktur. Müzake
renin kifayetini reyinize vaz'ediyorum. 345 nci 
faslın müzakeresini kâfi görerek 346 nci fas
la geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın, 346 nci fasla geçilmiştir. 

Fasıl 

346 Telsiz telgraf 

REİS — 346 nci fasü sıfırdır. (347) ı-ci fas
lı okuyoruz. 

Fasıl 

347 Memurinin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 
11 270 9 855 11 679 10610 

. 1338 C : 2 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Zanneder

sem; bu fasılda yüzde yirmiler unutulmuş, 
zammetsinler. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Efendim, 
Muvanezei Maliye Encümeni yüzde yirmi
leri »zammetsin de ondan sonra.. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Evet, evet. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim, 
bir humsu da ilâve edilirse mesele halledilmiş 
olur. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Evet efen
dim, onun ilâvesini Muvazenei Maliye Encü
meni bittetkik yapsın. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — 2 125 lira 
daha ilâve edilirse (12 835) lira ediyor. 

REİS — Efendim, yüzde yirmilerin zammı 
ile faslın yekûnu on iki bin sekiz yüz otuz beş 
lira ediyor. 347 nci faslın yekûnu olan (12 835) 
lirayı kabul edenler lütfen ellerim kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

REİS — Efendim, fasıllar bitti. Yekûnu 
Umumi (105 906) liradır. Bittabi Hariciye Ve
kâleti bütçesiyle reye konulur. 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — Efen
dim, bu müstakil bir bütçedir. Onun için ayrı 
reye konulsun. (Beraber, sesleri) (Ayrı, sesle
ri) 

REİS — Efendim, Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesinin bütçesini tâyin esa
miyle reyinize vaz'ediyorum. Lütfen reyle
rinizi istimal buyurun! (İstihsali araya başlan
dı) 

2. — Sinob* da Tersane denilen mahalde bu
lunan arsa üzerindeki ebniyenin belediyeye ter
ki hakkındaki Kanunun tefsirine dair İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti ve Dahiliye Vekâleti tezke
releri ile Sinob Mebusu Şerif Beyin, Sinob Ter-
sanesindeki binanın mahallî belediyesine terki 
hakkındaki takriri ve Dahiliye ve Kavanini, Ma
liye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim, Sinob'da bir Tersane ma
halli vardır. Bunu bir kanun ile belediyeye terk 
etmiktik. Fakat Tersane üzerinde mebaninin de 
belediyeye aidolup olmadığında tereddüt hâsıl 
olmuş ve mesele Heyeti Al iyenize gelmiştir. 
Kavanini Maliye Encümeni bir maddei müzey-
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yele ilo binanın dahi müştemilâtından olmak 
üzere arsa gibi, belediyeye terkini kabul ediyor. 
Arzu buyurursanız, okuyalım. (Okunsun ses
leri.) 

7 . XI I . 1337 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sinob'da şehir ortasında Tersane namiyle 
mevcut ve muattal olup ciheti bahriyeye bir 
faidesi olmamakla beraber muhafaza için bey
hude zabit ve efrat ikamesine mecburiyet hâ
sıl olmasından dolayı , kabul edilen 26 Cema-
ziyelevvel 1339 ve 5 Şubat 1337 tarihli Kanun 
mucibince mahallî belediyesine terk edilmiş 
olan arsa üzerinde mevcut ebniye hakkında 
bir sarahat meveudolmadığından matlup olan 
istifade temin edilemediği ve esasen boş olup? 
günden güne harabolmakta bulunan mebanii 
mezkurenin de belediyeye terki aynı zamanda 
beyhude maaş verilmesine mahal bırakılmamak 
suretiyle Hazinenin ızrardan vikayesine hadim 
olacağı mahallî mutasarrıflığının işarına atfen 
Dahiliye "Vekâletinin 16 Teşrinisani 1337 tarih
li ve Umuru Mahalliyei Vilâyat Müdüriyeti 
28131/3583 numaralı tezkeresinde bildirilmiş 
ve keyfiyet îcra Vekilleri Heyetinin 7 . XII . 
1337 tarihli içtimaında ledelmüzakere işbu ar
sanın belediyeye terki müştemilâtı ile birlikte 
olması muhtemel olduğundan keyfiyetin tefsiri 
zımmında Meclisi Âliye arzı takarrür eylemiş 
olmakla ifayı muktezasma ve neticesinin iş'arma 
müsaade buyurulma'sını rica eylerim efendim. 

îcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

17 18 Kânunuevvel 1337 
B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sinob'da şehir ortasında Tersane namiyle 
mevcut ve 26 Cemaziyülahir 1339, 5 Şubat 1337 
tarihli Kanun ile mahallî belediyesine terk edi
len arazinin mevcut Ebniyesi hakkında Ka
nunu mezkûrda bir saralhat olmaması işbu 
arazinin belediyeye terkinden maksudolan fai-
deyi temin etmedikten başka muattal bir hal
de kalmış olan mebaninin de gittikçe duçarı 
harabi olmasını intaceyleyeceği ve esasen arazii 
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mezkûreden istifade edilerek imaratı lâzime-
nin icra edilebilmesi işibu arazi dâhilinde bu
lunan mebaninin de belediyeye aitdiyeti ile ola
bilip mebanii mezkûre ciheti askeriye yedinde 
kaldıkça iş bu arazinin ne icara verilmesi ve 
ne de umumi bir bahçe halinde veya sair su
retlerle kullanılabilmesi imkânı dahi olamıya-
cağı cihetle belediyeye bir faide temini mak-
sadiyle kabul ve tasdik edilmiş olan işbu ka
nundan bir netice hâsıl olamıyacağı ve bundan 
başka da muattar bir halde duran mezkûr binala
ra muhafız sıfatiyle bir iki nefer ikamesi gibi ma
sarifi zaideye ve binâberin zararı Hazineyi mucip 
ahvale de mahal kalmıyacağı cihetle mebanii mez
kurenin araziye tebaan belediyeye terki tabiî ol
makla olbaptaki kanunun mevcut binaların dahi 
'belediyeye terkini mutazammm olup olamıyaca-
ğının tefsiri zımnında keyfiyetin Meclisi Milliye 
arzını rica eylerim. 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Sinob'da Tersane namiyle mevcut arsanın ma

hallî belediyesine terkine dair olan 5 Şubat 1337 
tarihli Kanunda Ebniye hakkındaki Kanunda 
bir sarahat olmadığından bu arsanın Belediyeye 
terki müştemilâtiyle birlikte olması muhtemel bu
lunduğundan bahsile keyfiyetin tefsin îcra Ve
killeri Riyasetinin 7 . X I I . 1337 ve 1247 numa
ralı ve Dahiliye Vekâletinin 17/18 Kânunuevvel 
1337 ve 3844/29774 numaralı Heyeti umumiye-
den encümenimize mevdu tezkerelerinde beyan 
olunmakla icabı keyfiyet müzakere edildi. Mez
kûr maddei kanuniyede Ebniye hakkında bir sa
rahat olmadığı gibi Ebniyenin terkini icabeti ire-
eek hiçbir bahis ve işaret dahi görülmediğinden 
maddei mebhusanm tefsirine imkân görülememiş 
ve maahaza esasen boş olup gün güne harabolmak
ta bulunan mebanii mezkurenin belediyeye terki 
muhafız ikamesinden nâşi beyhude maaş verilme
sine mahal bırakılmamak suretiyle Hazinenin ız
rardan vikayesine hadim olacağı işarı mahalliye 
atfen Dahiliye Vekâletinden bildirildiği de İcra 
Vekillerinin salifülbeyan tezkeresinde muharrer 
bulunmasına binaen mezkûr arsa üzerindeki me
baninin de ayrı bir maddei kanuniye ile beledi
yeye terki münasibolacağı mütalâa kılınmış ol-
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makla Muvazenei Maliye Encümenine tevdii ka-
rargir olmuştur. 12 Kânunuevvel 1338 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Emin Atâ 
Kâtip Âza 

Kayseri Süleyman Sırrı 
Âza 

Mustafa 

Huzuru Âliî Riyaset Penahiye 
Elmâruz 
Sinob'da Tersane nanıiyle mâruf mahallin be

lediyeye terkine Meclisi Âlii Millice karar verilip 
mahalline tebligat icra ettirilmişti. Bu kere mahal
linden gelen cevapnamede teşekküratı lâzime ifa 
edilmekle beraber mahalli mâruzun yalnız arsa
sını terk ve bunun mütemimi olan bina hakkında 
hiçbir sarahat olmadığı ve bu bina belediyeye 
terk olunmuş ise etrafı kale duvarları, eski Hü
kümet Konağı ve Polis ve Jandarma daireleri 
ve deniz ile muhat olan bu arsanın denizden 
başka bir mahalden içine girilemiyeceği gibi. 
hiçbir işe yaramıyacağı bildirilmekte ve icrayı 
icabı talep ve rica olunmaktadır. 

ÎMalûnmâlileridir ki, tarihten yüz sene ev
vel âdi taş ve toprak, harç ve kereste ile ve o 
sıralarda inşa edilmekte bulunan ahşap yelken 
gemilerinin kerestelerini muhafaza iğin yapılan 
bu bina şimdiye kadar hiçbir tamir görmemiş 
ve arsa mümtet ve iki buçuk üç metre eninde 
dar, harap ve çürük kereste yığınından ekseri 
yerleri çökmüş olması hasebiyle kiremitlerinden 
bile istifade edilemiyecek ve yıkıldığı takdirde 
arsası tamamen önünden geçip iki kale kapısı
nın mimberi bulunan caddeye kalbolunacaktır. 

Bu bina belediyeye terk olunursa hem önün
den geçen yol tevessü ederek iki kale kapısına 
giden en şerefli bir cadde meydana getirilecek 
ve hem de mâruz arsaya mürur ve ubur ancak 
bu cihetten vâki olacağından böyle kaldığı tak
dirde hiçbir kıymeti haiz olmıyan mâruz arsaya 
büyük bir şeref ve kıymet bahşedecektir. Bina
enaleyh evvelce Sinob'a tebliğ buyurulan emir
de bu binanın dereolunmaması bir eseri zühul 
olduğundan dairei aidiyesinee kararı sabık veç
hile tebliğine delâlet buyurulmasını Heyeti Çe
liklerinden istirca ve istirham eylerim. 

6 Şubat 1338 
Sinob Mebusu 
Mehmed Şerif 

. 1338 C : 2 
Riyeseti Celileye 

Sinob Mebusu Mehmed Şerif Bey tarafından 
muta ve Heyeti Umumiyeden muhavvel 6 Şubat 
1338 tarihli takriri Encümenimizde mütalâa 
olundu. Mukaddema Belediyeye terk edilmiş 
olan Tersane, bahçesi dahilindeki bina hakkında 
evelce ittihaz edilen karar Kavanini Maliye 
Encümenine tevdi edilmiş olmasına nıebni işbu 
takririn dahi evrakı müteferriasiyle birleştiril
mek üzere Encümeni mezkûra tevdii müttefi-
kan tensibedilmekle Heyeti Umumiyeye takdim 
olunur. 

5 Mart 1338 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Hanıdi 
Esad l 

Kâtip Âza 
Kayseri Hilmi 

Atıf 
Âza Âza 

Süleyman Sırrı Ali Vefa 

23 . I I . 1338 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Sinob'da Tersane namiyle mevcudolup 5 Şu
bat 1337 tarihli Kanun ile mahallî belediyesine 
terk edilen arazi üzerindeki ebniye hakkında 
Kanun sâkiıt kaldığından bunun dahi araziye 
tebaan belediyeye terki lüzumunun tefsirine 
dair olan îcra Vekilleri Riyasetinin tezkeresi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası encümenimizce 
kıraat ve tetkik olundu. Maddenin sarahatine 
karşı tefsir imkânı görülememiştir. Arsaya mâ
lik olan belediyenin ebniye ve müştemilâtına da 
mâlik olması bir emri tabiî olup ancak keyfi
yeti temellükün mezkûr kanuna yapılacak bir 
maddei müzeyyele ile teyidi muvafık mütalâa 
kılınmış ve bu bapta encümenimizce tanzim kı
lman maddei müzeyyele berayı tasvip Heyeti 
Celileye arz ve takdim kılınmıştır. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 
Kâtip 
Muş 

Alımed Hanıdi 
Âza 

Karahisarı Şarki 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ali Vefa 
Âza 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Âza Âza 

Mustafa Hasan Hayri îsmet 
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Sinob'da Tersane namiyle mevcudolan arazinin 
mahallî belediyesine terki hakkındaki 5 Şubat 

1338 tarihli Kanuna zeyildir. 

MADDE 1. —• Sinob'da Tersane namiyle 
mevcut arazi üzerindeki ebndye dahi maaımüşte-
milât belediyeye terk olunmuştur. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Dahiliye Vekilleri me
murdur. 

EIZA NUE B. (Sinob) — Efendim, evvelce 
Sinob'daki Tersane arazisi Sinob Belediyesine 
ihsan buyurulmuştu. Orası gayet güzel bir bah
çe haline ifrağ olundu. Fakat bu arazi üzerinde 
iki tane 100 - 150 senelik ahşap bina vardır. Ve 
yıkılacak bir haldedir, bu da oranın park olma
sına çok mâni oluyor. Çünkü, şehrin ortasmda-
dır. Esasen arazi verildiği vakit, ebniyeler de 
talebolunmuş ve encümene gitmiş ve encümence 
de tasvibedilmiştir. Zannediyorum ki, bu meba-
ninin de belediyeye terki çok muvafıktır O su
retle kabulünü rica ederim. (Kabul, sesleri) 

RİFAT B. (Tokad) — Efendim, bunun em
sali vardır. Nitekim, Tokad Kalhanesi dahi bu 
şekilde bir şeydi. Bittabi Tersane ve Kalhane 
bir muameleye tâbi kalması iktiza eder, Tokad 
Kalhanesinin belediyeye terki bedeli nakdî ile 
takdir olundu. O suretle devredildi. Buna da 
bir fiyat takdir olunsun. O şekilde verilsin. 

REİS — Efendim; başka söz istiyen yoktur. 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müzake
reyi kâfi görüp maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Sinob'da Tersane namiyle mevcut arazinin Be
lediyeye terkine dair Kanuna zeyil Kanun 

MADDE 1. — Sinob'da Tersane namiyle 
mevcut arazi üzerindeki ebniye dahi maamüşte-
milât Belediyeye terk olunmuştur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Söz isterim, Reis Bey. 

REİS — Buyurun. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. — Bir şey anlamak 

isterim, efendim. Bu binanın acaba keşfi yapıl
mış mıdır? Çünkü, malûmuâliniz binanın kıy
meti arazinin kıymetinden dûn olması lâzım-
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gelir. Bu cihet hakkında bendeniz hukukan bir 
şey çıkmaması için soruyorum ki; bu cihet tet
kik edilmiş mi? Edilmemiş mi? 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim; 
Şükrü Beyefendinin mütalâaları her hangi bir 
araziye şahsı diğer tarafından bir bina inşa 
edilmesine dairdir. Halbuki Meclisi Âliniz bu 
arsayı Sinob Belediyesine terk etmiş ve bittabi 
üzerinde bulunan bâzı binalar da bu arsaya 
tebaan Belediyeye terk edilmişken, kanunda bu 
cihet sarahaten zikredilmemiş, bundan dolayı, 
hâsıl olan tereddüdü buraya yazmışlar, bunun 
üzerine gerek Dahiliye. Vekâleti ve gerek En
cümeni Âliniz, Meclisi Âlinizin arzusuna tebaan, 
bu arsa üzerindeki binanın dahi Belediyeye ter
kini ve fakat kanunda sarahaten zikri unutul
muş olmasına binaen, onu teyiden, böyle bir 
lâyiha ile huzuru âlinize geliyor. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Kanunda 
arazi bilâbedel mi verilmiş? 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Evet efendim, 
bilâbedel, meccanendir. Hattâ arazi şu suretle ve
rilmiştir ki; Belediye bu arsadan harice hiejbir 
şey ifraz edemiyecektir. Rica ederim kabul edil
sin. (Kabul,sadaları) 

RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim, zaten 
bu bina yıkılmak üzeredir. Bir an evvel Bele
diyeye terki gayet muvafık olur. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mevzııu-
bahsolan kanunun bir tefsiri kanuni olduğu ve 
bu yolda Meclise geldiği anlaşılıyor. Halbuki 
şimdi okunan bir maddei kanuniyedir. Tefsiri 
kanuniler ise, bir mazbata şeklinde çıkar, mad
dei kanuniye şeklinde çıkmaz. Eğer bunun bir 
kanun şeklinde çıkmasını kabul edyiorsak ki, bu 
binanın arsaya tebaan belediyeye terkini muta-
zammın olduğundan, tâyini esami ile reye konul
ması lâzımdır. Bunu maddei kanuniye olarak 
reye koymak doğru değildir. Bu bir tefsiri ka
imindir. Maddei kanuniye değildir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrir vardır. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldrısm. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Oeliley» 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye vaz'-

ını teklif eylerim 
Erzincan 

Emin 
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RElS — Efendim Maddenin aynen reye konul

masını Emin Bey teklif ediyor. Birinci maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen ellerini' kaldırsın, 
Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MA'DDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mil (Hayır sesleri). İkinci maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın, kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Dahiliye. Vekilleri me
murdur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN' FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim kanun esas itibariyle 
Meclisi Âlice kabul edilmiş oldu. Yalnız şekil 
hakkında maruzatta bulunacağım. Bidayeten ar
sayı belediyeye terk ederken ebniye Bahriye Da
iresine belki ileride lâzım olur mütalâasına mebni, 
istisna edilmiş idi. Ahiren Erkâni Harbiyei 
Umumiye ve Müdafaai Milliye Vekâletinden ge
len tezkere üzerine şimdilik orada bir Tersane 
teşkil edilmiyeceği bildirilmiş olmasına binaen 
bu binayı terk ettiniz mi diye tefsir şeklinde 
Heyeti Vekileden bir tezkere gelmişti. Teklifi ka
nuni mahiyetinde değil, tefsir şeklinde gel
di, ki bu binayı arsa ile beraber bele
diyeye terk ettiniz mi, etmediniz mi diye 
Meclisi Âlinizden bir tefsir istemiş, encümenler 
de buna dair bir maddei kanuniye ile bir katiyet 
ifade etmek üzere terk temek lâzımgeldiğine 
kanaat etmiş ve o yolda göndermiştir. Halbuki 
Devlet uhdesinde bulunan emvali gayrimenku-
lenin hukuku tasarrufiyesi Maliye Vekâletine 
aittir. Bunu terk temek icabettiği takdirde Ma
liye Vekâletinin memur edilmesi iktiza eder. 
Bu; Dahiliye ve Bahriyeyi alâkadar edecek bir 
mesele değildir. Bir binadır ve Devlet malıdır. 
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ye Şubesi idare etsin, isterse her hangi bir vekâ
let istimal etsin. Mademki Devletin malıdır. Onun 
hukuku tasarrufiyesi Maliye Vekâleti uhdesinde
dir. Bu itibarla son maddenin tashihi lâzımgelir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Biz ka
bul ederiz. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Maliye Vekâ
letinin bunu terk hususundaki fikri nedir? Onu 
izah etsinler. 

REİS — Efendim Encümen dahi Maliye Ve
kilinin izahı veçhile tashihim kabul ediyor. 

Şekli musahhah : 
MADDE 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 

Maliye Vekili memurdur. 
RE IS — işbu maddeyi tashih veçhile kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) — Kanunun he
yeti umumiyesi hakkında müstaceliyet teklif ede
rim. 

RElS — Efendim kanun hakkında müstaceli
yet teklif ediliyor. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim bu lâyiha tefsir şeklinde bir karar ol
mayıp madde olarak gelmiştir. Onun için tâyini 
esamiyle reye vaz'ediyorum. Reylerinizi lütfen 
istimal buyurunuz. 

Efendim Matbuat bütçesinde reye iştirak 
eden zevatın miktarı (162) nisabı müzakere var
dır. (4) müstenkif, (33) redde karşı (125) reyle 
Matbuat bütçesi kabul edilmiştir. 

HARİCfYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
— Bâzı mâruzâtta bulunacağım. Celsenin hafi ol
masını rica ediyorum. 

REİS — Efendim, samiin lütfen salonu tah
liye etsin. 

Hitamı Celse; saat : 4,10 

(Üçüncü Oelse hafidir) 



DÖRDÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,20 

REÎS — îkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

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

REİS — Efendim celse alenidir, iki sual tak
riri var, bunları aidolduğu vekâletlere havale 
ediyoruz. 

Vakit gecikmiştir. Pazartesi günü saat bir bu
çukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,25 

«m» 
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(Kabul edenler) 

Haindi Ef. (Diyarbekir), Nebizade Hamdi B. 
(Trabzon), Afoidin B. (Lâzistan), Memduh Nec
det B. (Karahisarı Şarki), Süleyman Sudi B. 
(Bayezid), Fikret B. (Kozan), Eyüp Sabri B. 
(Eskişehir), Kılıç Ali B. (Gazianteb), Dr. Re
fik B. (Bayezid), Ali Rıza B. (İstanbul), Rıza 
B. (Muş), Osman Kadri B. (Muş), Necib B. 
(Mardin), Esad B. (Lâzistan), Vehbi B. (Bit
lis), Şükrü B. (Bolu), Ali Puad Pş. (Ankara), 
Ahmed Hilmi B. (Kayeseri), Bahrî B. (Yozgad), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), Atıf B. (Kayseri), 
Musa Kâzım Ef. (Konya), Mehmed Şükrü B. 
(Karahisarı Sahib), Süleyman Necati B. (Erzu
rum), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Haydar 
Lûtfi.B. (İçel), Hüseyin B. (Elâziz), Rüşdü B. 
(Ergani), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Ömer 
Lûtfi B. (Amasya), Cemal Pş. (İsparta), Hacı 
Arif B. (İstanbul), Haydar B. (Van), Hacim 
Muhiddin B. (Karesi), Faik B. (Cebelibereket), 
Fikri Faik B. (Gene), Ali Vâsıf B. (Gene), Ce
lâl B. (Gene), Ruşen B. (Gümüşane), İsmail Sa
fa B. (Mersin), Rüşdü B. (Maraş), Hasib B. (Ma
raş), Âsim B. (Erzurum), Hüsrev Sami B. (Es
kişehir), Yusuf Ziya B. (Mersin), Edhem Fehmi 
B. (Menteşe), Şükrü B. (Canik), Yasin B. (Ol
tu) , Mehmed Niyazi B. (Eskişehir), Rifat B. (To
kad), Hilmi B. (Ankara), Sabit B. (Kayseri), 
Sıdkı B. (Malatya), Hafız Şahin Ef. (Gazian

tep), Hacı Tahir B. (İsparta), Ömer Mümtaz 
B. (Ankara), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), 
Emin B. (Erzincan), Sadeddin B. (Menteşe), 
Zamir B. (Adana), Halil HuHki Ef. (Siird), Ra-* 
sim B. (Cebelibereket), Mehmed Sırrı B. (Sive
rek), Şerif B. (Sinob), Veli B. (Burdur), Ali 
Cenani B. (Gazianteb), İzzet B. (Tokad), (Edib 
B. (Batum), Yusuf Kemal B. (Kastamonu), Mah-
mtıd Esad B. (İzmir), Hakkı Hami B. (Sinob), 
AliB. (Karahisarı Sahib), Ali Haydar B. (İçel), 
Emin B. (Eskişehir), Mehmed Akif B. (Diyar
bekir), Nuri B. (Bolu), Numan Usta (İstanbul), 
Tevfik B. (Erzincan), Nusrat Ef. (Erzurum), 
Hasan Tahsin B. (Antalya), Dr. Eşref B. (Ada
na), Cevdet B. (Kütahya), Ahmed Mazhar B. 
(İstanbul), Abdülgani B. (Muş), Tevfik Rüşdü 
B. (Menteşe), Dr. Adnan B. (İstanbul), Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri), Rasim B. (Elâziz), Hasan 
Hüsnü B. (Trabzon), Ali Süruri B. (Karahisarı 
Şarki), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Refik B. 
(Konya), Halil B. (Ertuğrul), Esad B. (Mar
din), Hakkı B. (Van), Dr. Fuad B. (Bolu), 
Atâ B. (Niğde), Mehmed Vehbi B. (Karesi), Ha
san Fehmi B. (Gümüşane), Salâhaddin B. (Mer
sin), Yasin B. (Gazianteb), Cavid B. (Kars), 
Hulusi Ef. (Kastamonu), Şcmseddin Ef. (Anka
ra), Faik B. (Edirne), Mustafa Durak B. (Er
zurum), İhsan B. (Cebelibereket), Mehmed Şev-

— 310 — 



t : 114 7.10.1338 Ö : 4 
ket B. (Sinob), Sami B. (îçel), Dr. Mustafa B. I nizli), Muhtar B. (Mersin), Avni B. (Saruhan), 
(Kozan), Kadri B. (Siird), Hacı Mehmed Ef. Şükrü B. (istanbul), Zekâi B. (Adana), Hafız 
(Bayezid), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Mehmed B. (Trabzon), Kâzım Hüsnü B. (Kon-
Mesud B. (Karahisan Şarki), Yunus Nâdi B. ya), Hacı Ilyas Sami B. (Muş) 
(izmir), Tunah Hilmi B. (Bolu), Yusuf B. (Do- | 

(Reddedenler) 

Ali Rıza Ef. (Batımı), Âlim Ef. (Kayseri), 
Süleyman B. (Canik), Hüsnü B. (Bitlis), Beh
çet B. (Kângırı), Tufan B. (Hakkâri), Tahir Ef. 
(Mangırı), Mustafa B. (Gaimüşane), Mehmed 
Nâdir B. (İsparta), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Emir Pş. (Sivas), Cemil B. (Kütahya), Neşet B. 
(Kângırı), Müfid Ef. (Kırşehir), İsmail Şükrü 
Ef. (Karahisarı Sahib), Mehmed Vehbi Ef. (Kon
ya), İsmail B. (Emırum), Ali Rıza Ef. (İçel), 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
— Konya İstiklâl Mahkemesince mahkûm edi

len Bidayet Mahkemesi Reisi İhsan ve Âza Şahit 
ve Refet efendilerin affına dair teklifi kanuni, 
Kângırı Mebusu Behçet Beyle rüfekasının 

— Gümüşane Mebusu Mustafa Beyin, Mema-
liki müstahlasaya ithal edilecek edviyenin bir de
faya mahsus olmak üzere Gümrük Resminden is
tisnasına dair teklifi kanunisi 

— Kırkağaç ahalisinin teşekkürnamesi hak
kında İsmet Paşa Hazretlerinin tezkereleri 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, encümen-
lerce muamelesi intacedilmis mazbataların derhal 
reye vaz'olunmasına dair takriri 

— Kırşehir Mebusu sabıkı Bekir Efendiden 
mevrut tebrik telgrafı 

Mazbatalar 
Ankara İstiklâl Mahkemesince tarda mahkûm 

edilen Yüzbaşı Osman Veysi Efendi hakkındaki 
hükmün ref'ine dair İstida Encümeni mazbatası 

Darülmuallimin ve Darülmuallimat muallim 

(Ahmed B. (Yozgad), Hacı Garib Ağa (Malat
ya), Abdullah Ef. (Adana), Nebil Ef. (Karahi
sarı Sahib), Hacı Atıf Ef. (Ankara), İsmail Rem
zi B. (İsparta), Rifat Ef. (Konya), Mustafa Hu
lusi Ef. (Karahisarı Sahib), Naci B. (Elâziz), 
Haydar B. (Gene), Kasım B. (Muş), Mehmed Ef. 
(Adana), Mustafa B. (Antalya), Arif B. (Kon
ya) 

ve muallimeleri mütedahil maaşatı hakkında İsti
da Encümeni mazbatası 

İkinci defa reye konulacak mevad 
Sinob Tersanesi hakkındaki Kanun 

Müzakere edilecek mevad 
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti hakkın

da lâyihai kanuniye 
Memaliki müstahlasaya gönderilecek İstiklâl 

mahkemeleri Kanununun bakıyei müzakeresi 
Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi küşadma 

dair tezkere 
Mükellef Etibba ve Baytarlar Kanunu 
Boğazlıyaıı Kaymakamı merhum Kemal Bey 

ailesine maaş tahsisine dair lâyihai kanuniye 
Fenerler rüsumunun sureti istifası hakkında 

mazbata 
Menhubat Komisyonu teşkili hakkında maz

bata 
İmalâtı Sarbiye Müdüriyeti Umumiyesi teş

kilâtı hakkında lâyihai kanuniye 
İmalâtı Harbiyede çalışan sivil ameleden has 

ta olanlar hakkında lâyihai kanuniye 

(Müstenkifler) 

Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Nüzhet B. 
(Ergani), Hüseyin B. .(Kozan), Ziya B. (Kângı
rı), Mehmed Akif B. (Burdur) 

İçtimai âti ruzuamesi 



T. B. M, M, Matbaan 


