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BİEÎNCİ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 2,10 

REÎS — Reisisâni Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Haydar Rüşdü Bey (Denizli) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisâni Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetinde biliçtima' zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul edildi. Evrakı varide aidolduğu 
encümenlere havale edilerek on dokuz zabitin 
takdirname ile ye Elcezire Cephesi Kumandanı 
Cevad Paşa Hazretlerinin İstiklâl Madalyasiyle 
taltiflerine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi kııaat ve kabul edildi. Mübadelei Aha
li ve Emvali Komisyonuna tâyin edilen İzmir 
Mebusu Tevfik Rüşdü ve Erzincan Mebusu Ham-
di beylerin mezuniyetleri muvafık görüldü. Da
hiliye Encümeninin evrakı müdevvereye ait maz
batası ve Divanı Riyasetin Kütüphane Encüme
nine istanbul Mebusu Abdurraihman Şeref, Urfa 
Mebusu Yahya Kemal, Diyarbekir Mebusu Ziya 
Gökalp beylerin intihabedildiklerine dair tezkere
si okunarak kabul edildi. Muvazenei Maliye En
cümeni âzalarının yirmiye iblâğına dair encüme
ni mezkûr Riyasetinin tezkeresiyle Şer'iye ve Ev
kaf Encümeninin evrakı müdevvere hakkındaki 
mazbatası kabul edilerek Kavanini Maliye ve İk
tisat Encümenlerinden mevrut Kambiyo lâyihai 
kanuniyesinin tabı ve tevziinden sonra içtimai 
âtide müzakeresi kararg'T oldu. Mezuniyetler 
hakkında Divan kararı kıraat ve kabul edildi. Mü-
taakıben Şer'iye Vekili Musa Kâzim Efendi Haz
retlerinin istifanamesi okunarak ruznamede mü
zakere edilecek mevad olmadığı Makamı Riyaset
ten ıbittebliğ Cumartesi günü içtima etmek üzere 
Celseye nihayet verildi. 

Reisisâni 
Ali Fuml 

1 . 9 . î 33f> 
Kâtip 
Vâsıf 

Kâtip 
Haydar Rüşdü 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası 
hakkında bir mütalâa var mı? Zaptı sabık ay
nen kabul edilmiştir. Evrakı varideye geçiyo
ruz. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 

1. — Karahisarı Şarki Mebusu İsmail Bey ve 
rüfekasının, İpekli mensucattan Tarifei umumi-
yedeki resmin on iki misli yerine beş misli ahzi 
hakkında teklifi kanunisi (2/62) (Lâyiha Encü
menine) 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Bey ve refikinin, 
Âşairi seyyarenin yayla köylere' iskânları hakkın
da teklifi kanunisi (2/61) (Lâyiha Encümenine) 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Bey ve refikinin, 
Avrupa'dan vürudeden kükürtlerden» yüzde yüz 
Gümrük Resmi ahzi ve Türkiye 'de mevcut kükürt 
madeni sahibi imtiyazlarına teshilât iraesine dair 
teklifi kanunisi (2/60) (Lâyiha Encümenine) 

4. — İstanbul Mebusu AH Rıza Beyin, Ordu-
kırdaki fazla hayvanatın istilâ görmüş ve Yunan 
tahribatına mâruz kalmış köylülere bedeli mukad
deri üzerinden mukassatan tevzii hakkmda teklifi 
kanunisi (2/59) (Lâyiha Encümenine) 

5. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
GÖğeri Resmi hakkında teklifi kanunisi (2/57) 
(Lâyiha Encümenine) 

6. — Bozoji Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, Af
fı umumi ve müecceliyet hakkında teklifi ka-
nnunisi (2/58) (Lâyiha Encümenine) 

7. — Tekirdağı Mebusu Cemil Bey ve rüfeka
sınm, Men'i müskirat Kanununun bilinci madde' 
sinin tadili hakkında teklifi kanunisi (2/56) (Lâ-
jjiha Encümenine) 
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Tezkereler 

1. — Divanı Muhasebata bir Reisievvvel in
tihabı hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi (Muvazenei Maliye Encümenine) 

2. — Mülâizmievvel Hüseyin Rahmi Efen
dimin İstiklâl Madalyası ile taltifi hakkında 
İcra Tekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celilesine 
Halen 67 nci Alay Yaverliğinde müstahdem 

Piyade Mülâzimievveli Hüseyin Rahmi Efen
di bini Mehmed'in (334 - 52) Zile ve Tokad 
havalisindeki usat ile vukubulan müsadematta 
ve Dumlupmar ve civarındaki nmharebatta hüs-
nühizmet ve yararlığı meşhudolmasmdan nâşi 
İstiklâl Madalyası ile taltifi müteselsilen mu-
saddak teklif varakasiyle inha edilen mumailey
hin olveçhile taltifi hakkında Müdafaai Milliye 
Vekâletinin 12 . 8 . 1339 tarih ve Muamelâtı 
Zatiye Kıdem Şubesi 6204/7480 numaralı tez
keresi İcra Vekilleri Heyetinin 22 . 8 . 1339 ta
rihli içtimaında ledelkırae Meclisi Âliye sevkı 
takarrür etmekle arz olunur efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
AH Fethi 

REİS — Efendim! Mülâzimievvel Hüseyin 
Rahmi Efendinin İstiklâl Madalyasiyle taltifi
ni kabul edenler ellerini kaldırsın. İstiklâl Ma
dalyasiyle taltifi kabul edilmiştir. 

3. — On bir zatın İstiklâl Madalyasiyle tal
tifi hakkında îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Son harekâtı taarruziyedeki hidematı fevka

lâdelerine mebni İstiklâl Madalyasiyle taltifleri 
inha ve Başkumandanlık Makamı Sâmisince 
tasvip buyurulan ve fakat kayıtlarının buluna
maması hasebiyle taltifleri teahhur eden on bir 
zatm olveçhile taltifleri hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâletinin 7 . 8 . 1339 tarih ve Muame
lâtı Zatiye Kıdem Şubesi 6283/28955 numaralı 
tezkeresi İcra Vekilleri Heyetinin 22 . 8 . 1339 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye 
sevkı takarrür etmekle zâbitanm esamisini havi 
bir kıta cetvel raptan arz ve takdim kılınmış
tır. efendim.. İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi 
Ali Fethi 

1339 G : İ 
REİS ~— İstiklâl Madalyasiyle taltiflerini 

kabul edenler ellerini kaldırsın! 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — İsim

leri okunsun efendim. 
REİS —. Zapta geçiyoruz efendim. 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efkârı 

umumiyece bilinmesi için okunsun efendim. 
REİS — Mülâzimisani Halid Ziya Efendi, 

Mülâzimievvel Zekâi Efendi, İhtiyat Mülâzimi
sani Ömer Lûtfi Efendi, Hesap Memurvekili 
Şevki Efendi, Erzak ve Yem Ambar Memuru 
İsmail Hakkı Efendi, İhtiyat Mülâzimievvel 
Osman Fahri Efendi, Hesap Memur Muavini 
İbrahim Edlıem Efendi, Hesap Memuru Ah-
med Kemal Efendi, İhtiyat Mülâzimisani Ali 
Ragıb Efendi, Ağır Topçu Mülâzimisani Ah-
med Sabit Efendi, Hesap Memurvekili İsmail 
Efendi. 

İHSAN ^B. (Cebeli Bereket) — İstiklâl Ma
dalyasına aidolan Kanun, Birinci Büyük Millet 
Meclisinin Müdafaai Milliye Encümeninden 
çıkmıştır. Bendeniz-de o encümende bulunuyor
dum. Bu kanunun maksadı teklif ve kabulü 
Millî dâvayı intacedeeek derecede kahramanlık 
gösterecek, millî kahramanlarla İstiklâl Mu
harebesinde âzami fedakârlık ibraz eden, or
duyu ya bir hezimetten kurtaran veyahut or
duya bir zafer vermeye âmil olan askerî kah
ramanlara tahsis edilecek, kıymetli bir hâtıra'i 
tarih olacaktı. (Çok doğru sesleri) 

Efendiler! Mutlakiyeti idare zamanında vu
kua gelen muharebatta ahçılara kadar harb 
madalyasının verildiği görülmüştür. Halbuki 
arz ettiğim maksatla kabul edilen bu İstiklâl 
Madalyasının hesap memuruna veyahut arpa 
ve saman getirmekle meşgul olan bir zata ve
rildiğini görmekle cidden müteessir ve müteel-
limim. 

Efendiler! Kanunda zaten sarahat vardır. 
Kanun mucibince cüzütam kumandanı, o kah
ramanlığı, o fedakârlığı gösteren zatın yaptığı 
hizmeti zaman ve tarih kaydiyle ne suretle yap
tığını, harekât ve dâvayi millîde ne derecede 
âmil olduğunu Meclisi Âlinize teklif edecek ve 
Meclisi Âliniz de 'ariz ve amik müzakere ettik
ten sonra buna karar verecekti. Halbuki şimdi 
ne vaziyette bulunuyoruz? Her hangi bir tek
lif gelmiştir. Heyeti Vekile onu okumuş ve 
mealini bize getirmiştir. Burada neyi kabul et
tiniz? Ve kabul ettiğiniz zaman ne gibi muta-
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lâa ve ne gibi malûmat üzerine kabul reyi veri
yorsunuz. Reddettiğiniz takdirde ne gibi mü
talâaya ve ne gibi maksat üzerine reddediyor
sunuz? Pek Rica ederim. Şimdiye kadar böy
le usulsüz birtakım taltifler olmuştur. Fakat 
kanunun maksadı bu değildir. Bu, Türkiye ta
rihinde ahfada medarı teşvik olacak bir yadi
gârı tarihîdir. Halbuki ne hale döküldü? Arpa 
saman tevzi edenlere veriliyor. Rica ederim 
behemahal esbabı mucibe soralım ve ona göre 
müzakere edelim. Ondan sonra kabul veya red
dedelim. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz! İh
san Beyefendinin vermiş oldukları malûmata) na
zaran şu listedeki dokuz zabitten biri hesap me
muru ve ikisi de ambar memuru olduğundan 
itiraz ediyorlar. Bendeniz zennediyorum vekili 
aidinden sual edilsin, ondan sonra mevkii mua
meleye konsun. Şimdi mevkii muameleye koy
muyorum. (Encümene sesleri) 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Yaptıkları fe
dakârlığın zaman ve tarihi tamamiyle tasrih 
edilmediği için, vakanın şekli tamamiyle tasvir 
olunmadığı için itiraz ediyorum. 

REİS —* Arz ediyorum. Bu tezkereyi mev
kii muameleye koymuyorum. Çok rica ederim, 
heyeti umumiyesini encümene gönderelim, on
dan sonra da muamelesi yapılır., Usulümüz mu
ayyendir. Encümen istediği vakit vekillere mü
racaat edebilir. Eğer encümen lüzum görürse 
vejrili aidini çağırır, sorabilir. 

Bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Badema İstiklâl Madalyasiyle taltif husu

sunda gelecek teklifatın Müdafaai Milliye En
cümeninde tetkiki hususunun karargir olmasını 
teklif eyleriz. 

Çorum Mebusu 
ismet 

REİS — Bu bir tekliftir. Müsaade eder
seniz bir defa Müdafaai Milliye Encümenine 
tevdi v edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim! Takrirde mutlak olarak zikrediliyor. 
Halbuki yalnız orduya aid inhalar olacaktır. 

RElS — Müsaade 'buyurunuz, tabiî bunu 
encümenin de tetkik etmesi lâzımdır. 
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İSMET B. (Çorum) — Paşam! Müsaade bu

yurur musunuz? Talkrir hakkında birkaç keli-
ane söyliyeyîm. 

İhsan Beyin izahatına nazaran istiklâl Ma
dalyasiyle taltif meselesinin (mühim hidemıata 
maksur olduğu izah ediliyor. Ma'ksadım her 
halde bu hizmettin ifa edilip edilmediğinin tet
kiki lüzumudur. Binaenaleyh Meclise gelecek 
teklifatın yalnız okunması ve reye konulması 
ne bu hizmeti ve ne de bu hizmetin vukubuldu-
ğunu •etrafiyle gösterir. Şu hakle bugün şu şe
kil gösterdi ki, bu yanlıştır. Ne kadar levayih, 
ne kadar teklif varsa Ibu taltiflere aidolan tek
lifleri Müdafaai Milliye Encümeninde tetkik 
edildikten sonra Heyeti Umuımiyeye gelerek 
reye vaz'edilmesi lâzımgelir kanaatindeyim. 
Onlarla da bu teklifte bulunuyorum ve Müda
faai Milliye Encümeninin fikrfini almak üzere 
bunu Encümene havale 'edilmesini söylüyorum. 

REİS — Şu halde efendim Müdafaai Mil
liye Encümeni fikrini beyan etmek üzere encü
mene havale ediyorum. 

1. — Sabık Meclisten müdevver evrakın lü
zumlu ve lüzışnsuzları hakkında Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası 

RElS — Efendim! mazbatalara geçiyoruz. 
Kavanini Maliye Encümenimin evrakı amidevve-
reye ait mazbatası : 

Karar 
3 

28 . 8 . 1339 

Riyaseti Celüeye 

Gecen devıei intihabiyeden ımüdevver ve en
cümenimize mevdu teklifat ve levayihi kanuniye-
nin şayanı müzakere olup olmadıklarının bittetkik 
neticesinin lbamazlba!ta Heyeti Uımumiyeye arzı 
Meclisi Âlinin 16 Ağustos 1339 tarihli Beşinci iç
timainin Birinci Celsesinde tahtı karara alın
mış olmakla levayih ve teklifatı mezkûreye mü
tedair evrak ve vesaik eneümenimizce tetkik ve 
mütalâa olunarak encümende mevcut doksan-
yedi evraktan setksenbeş adedinin 'muhtacı mü
zakere ve tetkik (bulunduğu ve dokuz adedinin, 
hizalarında muharrer esbaba binaen şayanı mü
zakere görülmediği ve mütebaki üç adedinin 
diğer encümenlere ait bulunduğu anlaşılmakla 

- 3 » r 
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olbapta tanzim edilen cetveller melfufen arz ve 
takdim olunur efendim. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Erzincan Mebusu İsparta 

Sabit 

Kavanin Kale-
Sıra nu- minin kayıt 
marası numarası 

Mükerrem 

0 : 1 
Kâtip 
Konya 

Tevfik Fikret 
Geçen Meclisin «Kavanini Maliye» Encüme

ninde olup da tekrar müzakere edilmek üz'ere en
cümene iadesi münasip görülenler : 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
• 8 

9 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
24 
25 
26 
29" 

30 
31 
32 
33 
(E) 

34 
35 
36 
37 
39 
42 
43 

1/161 
1/390 
1/6012 

1/505 
1/513 
1/514 

1/625 
2/202 
2/314 
2/338 
2/457 
2/459 
1/438 
"1/458 
1/472 
1/484 
5/508 
2/527 
2/556 
2/560 
2/561 
2/593 

2/595 
2/604 
2/602 
2/608 

2/609 
2/625 
2/632 
2/638 
2/642 
2/669 
3/257 

Hulâsası ve muamelesi 

Şayanı müzakere olanlar 

Nevahi Kanununun tadili hakkında takrir 
Meyankökleri ile ballardan üşür istifasına dair 
Tekaüdedilenlerle infisal eyliyenlerin harcırahlarının müddeti tesviyesi 
hakkında 
Ordu elinde ihtiyaçtan başka hayvanatın 'sureti tevzii hakkında 
Harcırahlardan yüzde kırk tenzili hakkındaki Kanunun ilgasına dair 
Ermenistan, Gürcistan ve Batıım tarikiyle Rusya'dan gelecek eşyaya âzami 
tarifenin tatbiki hakkında 
Seferberlikte vazıyed edilecek emakin hakkındaki Kanunun tadiline dair 
Ağnam Resminin sureti tahsili hakkında 
Tekâlifin sureti tahsili hakkında 
Elviyei -Selâse merazları ve Otlak Resmi hakkında, 
Nevahide Tapu idareleri teşkili hakkında 
Şano ve Guvano karyeleri Aşarının tecili hakkında 
Tekaüd ve istifa Kanunu mucibince verilecek cüzdanlar hakkında 
Dersaadet Balıkhane Resminin tezyidi hakkında 
Gümrük Kanununun 48, 97 nci maddelerinin tadiline dair 
Mahalli âhara nakledilmiş ve edileceklerin emvali metrukeleri hakkında 
Himayeietfal için bâzı mevaddan resim ahzine dair 
îhracedilecek tütünlerden resim istifasına dair 
Memurini Mülkiye Tekaüt Kanununun tadiline dair 
Cenup Gümrüklerinde müsadere edilen eşya hakkında 
Mahkûm memurin ve zâbitan maaşatı hakkında 
Memaliki ecnebiyeden gelecek kerestelerin Gümrük Resminden istisnası 
'hakkında 
Aşarın usulü idaresine dair 
Tütün zürraınm serbestîsine dair 
Muhacirlere verilen arazi hakkında 
Sabık Halife Vahideddin'in emlâkinin müsaderesi hakkında 

Memurini Mülkiyenin tekaüdüne dair Kanunun zeyli 
Pul muafiyatı hakkında 
Aşar bakayası taksitleri hakkında 
Tütün inhisarının ilgasına dair 
İnşaat malzemesinin şimendiferle sureti nakli hakkında 
Tütün cezayı nakdîleri hakkında 
Mülkive Harcırah Kararnamesinin tefsiri hakkında 
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Hulâsası ve muamelesi 

44 
46 
46 
47 
49 
50 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
(A) 

61 
63 

64 
05 
6$ 
67 
68 

69 
71 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

3/259 
3/264 
3/272 
3/274 
3/284 
3/286 
3/301 
3/308 
3/304 
3/306 
3/322 
3/323 
3/346 
3/357 

3/367 
3/393 

3/345 
3/347 
3/351 
3/ 44 
3/441 

3/442 
3/437 
4/28.1 
4/248 
3/217 • 
3/237 
3/270 
3/260 
3/258 
3/285 
3/329 
1/380 
2/522 
2/586 
1/401 
1/407 
1/241 
1/410 
1/306 
1/230 

Seferberlik ve cephe zammı Kanununun tefsirine dair 
Rüsumu Bahriye Kanununun tefsirine dair 
Harcırah Kararnamesinin tefsiri hakkında 

» » 28 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Temettü Vergisi Kanununun tefsirine dair 
Tekâlifi Millîye suretiyle alman hayvanatın teleflerinde bedelâtı hakkında 
Mâlûlini guzatın terfihi hakkındaki Kanunun tefsirine dair 
Mükellefiyeti Askerîye vergileri Kanununun tefsirine dair 
Ceza Kanununun tefsiri hakkında 
Maraş ahalisinden Harb Kazançları vergileri alınıp alınmıyacağma dair 
Mülkiye Tekaüd Sandığı Kanununun tefsiri hakkında 
Avans Kanununun sekizinci maddesinin tefsiri hakkında 
Nöbetçi çavuş ve efradına verilecek taamiye hakkında 
Seferberlik zammı maaş Kanununun birinci maddesinin tefsiri hakkında 

Celbedilen hayvanatın Gümrük Resminden istisnasına dair 
Memaliki müstahlasadan firar ve gaybubet edenlerin emvali hakkındaki 
Kanunun tefsirine dair 
Zâbitan ailelerinin bilâücret şimendiferlerle şevklerine dair 
Harcıraftı Kanununun «Hastahanelerdeki zâbitan» fıkrasının tefsirine dair 
Mülkiye Harcırah Kararnamesinin tefsirine dair 
Müsakkafat Vergisi hakkındaki Kanunun tefsirine dair 
Müeceeliyeti Askeriye Vergisinin Bankı Osmani.memurları hakkında tefsi
rine dair 
(Bilâmüddet mezun efradın Müeceeliyeti Askerîye Vergisi hakkında 
İstanbul'da açıkta kalan aâbitanın elbise bedelâtı hakkında 
Sivas istinaf Riyasetinden mütekaid Hayreddin Efendinin maaşı hakkında 
Belediye Rüsumu Kanununun tefsirine dair 
Askerî Tekaüt Kanununun tefsiri hakkında 
Harcırah Kararnamesinin 28 nci maddesinin tefsirine dair 
Ziraat Bankası Kanununun 20 nci maddesinin tasrihine dair 
Tarife Kanununun tefsirine dair 
Seferî zam Kanununun tefsiri hakkında 
Elbise bedeli hakkındaki Kanunun tefsirine dair 
Fransızlar zamanında müsadere edilen mebaliğ hakkında 
Belediye Kanununun tadili hakkında 
Malatya'daki İttihat Mektebi hakkında 
Pul cezayı nakdîlerinin affı hakkında 
Ferağ ve İntikal harçlarının tadilini mutazammın lâyihai kanuniyeye zeyil 
Şehit ailelerinin Ferağ ve İntikal harçları hakkında 
Askerî istifa ve tekaüt Kanununun tadili hakkında 
Istihlâs edilen mahaller Aşarı hakkında 
Rüsumu Belediye Kanununun tadili hakkında 
Kendi hayvaniyle müstahdem efradın zayi olan hayvanatı hakkında 

— 386 — 



t : 12 1.9.1339 ö : 1 
Kavanin Kale-

Sıranu- minin kayıt 
marası numarası Hulâsası ve muamelesi 

94 
95 
96 
97 
74 
85 
10 
12 
62 
7:2 
47 

1/148 
1/362 
1/ 96 
1/307 
4/374 
2/517 
2/306 
2/414 
3/376 
3/419 
3/281 

Düşman tarafından igal edilen mahaller memurîn maaşatı hakkında 
Malmüdürlerinin Vekâletçe tâyini hakkında 
Muinsiz aile mâa§atı hakkında 
Temettü Kanununun tefsirine çlair 
Lâzistan Mebusu Necati Beyin aile harcırahı hakkında 
Zonguldak^taki bina hakkında 
Hayrullah Efendi ailesine maaş tahsisi hakkında 
Arazi Kanununun yirminci maddesinin tadili hakkında 
Mülkiye Harcırah Kararnamesinin on üçüncü maddesinin tefsiri hakkında 
Efradı askerîye senedatma pul ilsak edilip edilmiyeceğine dair 
Mükellefiyeti Ziraiye Nizamnamesinin tefsiri hakkında 

Geçen Meclisin «Kavanini Maliye» Encümeninde olup şayanı müzakere olmıyanlar 

20 2/515 Harb senesine mahsus varidat kanunlarının hali seferherîde tatbik edilme 
mesi hakkında (Mahiyeti itibariyle şayanı müzakere görülmemiştir.) 

21 2/524 Busya'dan gelecek etfale muavenet hakkında (Zamanı geçmiş olduğundan 
ışayanı müzakere görülmemiştir.) 

23 2/555 Düşmandan istirdadedilen mahaller ahalisine muavenet Kanununa zeyil 
(Zamanı geçmiş ve bu maksat temin edilmiş olduğundan şayanı müzakere 
görülmemiştir.) 

27 2/562 Şümendifer ücretlerine vukubulan zamaim hakkında (Bu bapda Hükü
metçe lâzımgelen tarife yapılmış olmakla şayanı müzakere görülmemiştir.) 

28 2/574 Emvali Metruke hakkında (Emvali Metruke için ahiren ayrıca kanun ya
pılmış olduğundan şayanı müzakere görülmemiştir.) 

38 2/639 Tekâlifi Millîye suretiyle alman eşya hakkında (Matlûb'atı mezkûrenin 
Hükümetçe tediyesine başlanılmış olduğundan ayrıca şayanı müzakere gö
rülmemiştir. ) 

41 2/646 Mütaahhidîn emvali metruke itasına dair (Hükümetçe idarei sabıkadan 
müdevver düyun hakkında bir kanun lâyihası tanzimi derdest bulundu
ğundan şayanı müzakere değildii'0 

75 4/691 Trabzon Müdafaa! Hukuk Cemiyeti eşyası hakkında (Teklifi kanunî ma
hiyetinde değildir; şayanı müzakere görülmemiştir.) 

70 3/410 Encümeni müşaverei Maliyeye âza intihabı hakkında (Ahiren Divanı Mu
hasebat teşekkül etmiş bulunduğundan şayanı müzakere görülmemiştir.) 
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Cteçen Meclisin Kavanini Maliye Encümeninde olup da evvelemirde diğer encümenlerde tetkiki 

icabedenler 

Hulâsası ve muamelesi 

Şürefa ve Sâdât maaşatı hakkında (Evvelemirde Muvazenei Maliye 
Encümenince tetkik ve müzakeresi icabeder.) 
Zayi olan senedatın yerine diğerlerinin itasına dair (Evvelemirde Muva
zenei Maliye Encümenince tetkik ve müzakeresi ica'beder.) 
Ali Ulvi Bey ailesine bir hane itasına dair 

Sıra nu
marası 

40 

-11 

T>2 

Kavanin Kale
minin kayıt 

numarası 

2/645 

4/296 

4/299 

REİS — Efendim! Evrakı müdevvere hak
kındaki Kavanini Maliye mazbatası hakkında bir 
mütalâa var mı? Aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

2. — Sabık Meclisten müdevver lüzumlu ve 
lüzumsuz evrak hakkında Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Şimdi efendim, yine müdevver evrak 
hakkında Adliye Encümeninin de bir mazbatası 
var. 

Riyaseti Celileye 
21/93 numaralı ve 18 . 8 . 1339 tarihli tezke-

rei Aliyei Riyasetpenalıileri eevabıdır: 
Heyeti Umumiyece mü'ttehaz karar mucibince 

sabık Meclisin Adliye Encümeninde ve Heyeti 
Umumiyede mevcut bulunan evrak, kararı meblıu-
sünanh dairesinde encümenimizce lüzumlu ve 
lüzumsuz kısımlarına 'bittefrik olveöhile listeleri 
tertip ve tanzim edilmiş ve esası diğer encümene 
aidolduğu halde Adliye Encümenine taallûku 
olan kısım itibariyle lüzumlu evrak da ayrıca bir 
cetvelde gösterilmiş olmakla keyfiyet Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

29 Ağustos 1339 

Adliye Encümeni Reisi 
Sinob Mebusu 
Yusuf Kemal 

Kâtip 
Dersim Mebusu 

Feridun Fikrî 
Âza 

Kastamonu 
Neemeddin 

Âza 
Dersim 

Mehnıed Besim 

Mazbata Muharriri 
Saru'han Mebusu 

, Âza 
Çorum 

Ahmed Münir 
Âza 

Konya 
Refik 
Âza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Âza 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

Lüzumlu evrak 
1. — Hükkâmın intihap, terfih ve terfileri 

hakkında lâyihai kanuniye 
2. - - Yalvaç Ahzi Asker Şubesi Bölük Ku

mandanı sabıkı Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendinin 
cezasının af fiyle rütbesinin iadesi hakkında iki 
kıta dosya 

3. — Askerî Ceza Kanunnamesinin ikiyüzün-
cü maddesinin tadili hakkımda lâyihai kanuniye 

4. — Edirne Vilâyeti Teşkilâtı Adliye Ka
nununun birinci maddesine zeylen tanzim edi
len kanun lâyihası 

5. — Tecili takibat Kanununun fer 'an met-. 
naldan olanlara da teşmili hakkında lâyihai ka
nuniye 

6. —• Usulü muhakematı hukukiye Kanunu-
nuna müzeyyel 26 Mart 1327 tarihli Kanunun 
on sekizinci maddesinin tâdiline dair lâyihai ka
nuniye, 

7. — Seferberlikte vaziyed edilecek emvali 
gayrimenkule hakkındaki 7 Mart 1337 tarihli 
Kaaıuııun dördüncü maddesine müzeyyel on 
Eylül 1333 tarihli Kararnameyi muaddil lâyi
hai kanuniye 

S, — İşgal altında iken İzmir'de icra edilen 
muamelâtı tasarrufiyenin muteber addine dair 
lâyihai kanuniye 

<j. — Hukuku aile Kararnamesi hakkındaki 
lâyiıhai kanuniye 

10. — Mecellenin kitab-ürbüyuunun bâzı nıe-
vadduıın. tadiline ve yeniden bâzı mevad ilâve
sine dair lâyihai kanuniye 

11. — Gıyaben cinayetle mahkûm eşhasın em
valinin sureti idaresine dair lâvihai kanunive 
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12. —t Teşkilâtı mahakimi nizamiye ve Usulü 

nıuıhafeemaîtı cezaiye kanunlarının bâzı ahkâminin | 
tadiline dair lâyihai kanuniye i 

13. — Usulü muhakematı cezaiye Kanununun • 
yedinci maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye j 

14. -—Usulü muhakematı hukukiyenin tadili 
hakkında lâyihai kaınuniye 

15. — Sâyü amelden mütevellit kazalar hak
kında teklifi kanuni 

16. —• Kadıların meclisi idare, memurin mu
hakematı encümenlerinde bulunmamaları hakkın
da teklifi kanuni 

17. — Usulü muhakematı cezaiye ve hukukiyi1 

Kanununun ilgasiyle bilcümle mahakimi niza
miye dâvalarının sulh mahkemeleri usulü muha-
kenıatına tâbi tutulmaları hakkında teklifi kanuni 

18. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Usulü 
muhakematı cezaiye Kanununun faslı sabi' met
nindeki bâ'zı ahkâmın tadiline dair teklifi kaninisi 

19. — Tecili takibat Kanununun bâzı me-
vaddmın temdidi müddeti hakkında bir kıta 
teklifi kanuni 

20. — Amele Kanununun tefsirine dair 
21. — İstiklâl Mahakinıince ita kılman bâzı 

hükümlerden dolayı affa dair verilen mütaaddit 
istidanameler 

22. — Hasan Fehmi Paşanın refikası tarafın
dan verilen istida 

23. — Karamehmedoğlu Ahmed'in affına dair 
istida 

24. — Altın kaçakçılığından üçer malı hapse 
mahkûm Erzurumlu Hâşim ve Mustafa Eşref 
efendiler hakkında 

25. — Trabzon tüccarından Çulhazade Kad
ri imzasiyle verilen istida 

26. —-Develi kazasında Şahnıelek karyesin
den Hacı Nebizade Seyfıülah hakkında 

27. — Alımed bini Şeyho ve Behiye Hanım 
hakkında verilen hükmün affı talebine dair is
tida 

28. — Rüşvet maddesinden dolayı mahkûm 
Molla Halil hakkındaki hükmün affına dair is
tida 

29. — Malatya Şube Kâtibi Hayri bini Hakkı 
Efendinin mahkûmiyetine dair 

30. — Kırşehir, Mecidiye Şubesi Reisi Yüz
başı Hasan Hayri Efendinin istidası 

31. — Mahdumu Mustafanın affı hakkında 
pederi Yürükoğln Süleyman tarafından istida 
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32. — Alihoea oğullarından Mustafaoğlu 

Hacı Ali hakkında 
33. — Mehmed ustanın mahdumu Durmuş 

hakkında 
34. — Antalya Sancağı Komiseri sabıkı Aziz 

Efendinin mahkûmiyetine dair 
35. — Kayseri'de Celâl Efendinin mahkûmi

yetine dair istidası 
36. — Mahkûmiyetlerine karar verilen Hacı 

Hasib ve rüfekasınm afl-arma dair 
37. — Mersin'den verilen mütaaddit imzalı 

istida : (Emvali metruke işlerinde vekillerin 
huzuru hakkındaki şikâyet) 

38. — Askerî Ceza Kanununun tadili hakkın
da 

39. — Askerî Ceza Kanununun doksan beşin
ci maddesi hakkında ' 

40. — Men'i müskirat Kanununun üçüncü 
maddesinin tadiline dair 

41. — Mütarekenin bidayetinde kuvayı mım-
tazamai Devletin teşekkülüne değin vatanın em
ri müdafaasında ika edilegelen efali cürmüye-
nin affı hakkında lâyihai kanuniye 

42. — Vesaiti nakliyei bahriyenin sureti te
dariki ile haşaratın sureti taksimi hakkındaki 
lâyihai kanuniye 

43. —- Kanunu Cezanın bâzı mevaddını mu-
addil lâyihai kanuniye 

44. — Usulü muhakematı cezaiye Kanunu
nun iki yüz yirmi sekiz ve iki yüz yirmi doku
zuncu maddelerinin ilâh... tadili hakkında lâyi
hai kanuniye 

45. — Sulh hâkimleri Kanununun yirminci 
maddesinin tadiline dair 

46. — Mülâzim İbrahim Efendinin mahkûmi
yeti hakkında 

47. — Abdülkadir Kemali Beyin, Cinayet 
mahkemeleri hakkındaki teklifi kanunisi 

48. — İstinaf mahkemelerinin lağvı hakkın
da teklifi kanuni 

49. — Matbuat Kanunundaki teminat akçe
sine dair Antalya Mebusu Halil İbrahim -Beyin 
takriri 

50. — Memurin Muhakemat Kanununun lağ
vı hakkında 

51. — Kanunu Cezanın doksan dokuzuncu 
maddesinin tadili hakkında 

52. — Vilâyat ve elviye Adliye encümen
lerine karlıların riyaset etmesi hakkında 
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53. — Rumkaleli Ali Efendinin mahkûmiye

tinin affı hakkında 
54. — İstiklâl mahakinıine müzeyyel Kanun 
55. — Kanunu Cezanın bâzı mevaddmı nıu-

addil kaleme alınan mevad hakkında 
56. — Divanı harblerden sâdır olan gıyabî 

hükümlere dair 
57. — Pontuscuların Hıyaneti Vataniye Ka

nunu mucibince tecziye olunan ceraimden addo
lunup olunmıyacağmın tefsirine dair 

58. — İstiklâl mahakiminin hukuku şahsi-
yeye mütaallik kararlarının mer'i olup olmıya-
cağmın tefsirine dair 

59. — Hiyaneti vataniye Kanununun üçün
cü maddesinin tadiline dair 

60. — Balıkesir Hapsane Müdürü Ahmed 
Efendi ve rüfekasmın mahkûmiyetlerine dair 

61. — Yozgad hâdisesinde alâkadar olanla
rın mahkûmiyetlerine dair 

62. — Antalya Encümen Âzasından Emin 
Efendi hakkındaki iftira cezasına dair 

63. — Daday kazası Ahzi Asker Şubesi Mu
amelât Memura sabıkı Şükrü Efendi hakkında 

64. —- Konya Polis Müdürü Necib Efendi 
hakkında 

Esası diğer encümene aidolduğu halde Adliye 
Encümenine taallûku olan kısmı itibariyle 

Lüzumlu evrak 

L — Nevahi Kanunu 
2. — Havzai Fahmiyede çalışan amelenin 

alacağı hakkındaki Kanun 
3* — Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan 

hükümetlerinin murahhasları arasında Rus Sov
yet Salâhiyattar Murahhasının iştirakiyle Mu-' 
amelei mütekabilei adliyeye dair Tiflis'te imza
lanan Mukavelename 

Lüzumsuz evrak 
1. — Malatya'daki Sultansuyu Çiftliği hak

kındaki lâyihai kanuniye 
2. Ahali nezdindeki silâhların ciheti askeri

yeye teslimine dair lâyihai kanuniye 
3. — Müddeiumumilik emrinde doğrudan 

doğruya jandarma bulunması hakkındaki tek
lifi kanuni 

4. — Sabık Çorum Mebusu Haşini Beyin, 
İmtiyazatı mezhebiye hakkındaki teklifi kanu
nisi 

5. — Sabık Saruhan Mebusu Beyin, Patrik
haneler hakkındaki teklifi kanunisi 
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6. — Vilâyatı müstahlâsaya gönderilecek îs-

' tiklâl mahakiminin rüyet edeceği nıevadda 
Menhubat komisyonlarının müdahale edememe-

! si hakkında teklif 
I 7. — Sabık Gazianteb mebuslarının takriri 
; (Af Kanununun tefsirine dair) 

8. — Müraselât hâmilleri hakkında lâyihai 
j kanuniye 

9. — Celâhaddin Arif Beyin, İmtiyazatı mez-
! hebiye hakkındaki teklifi 

| 10. — Mahkemei Temyiz İstida Dairesinin 
| lağvı hakkındaki teklif 
J 11. — Askeri hapsaneler hakkında, 

12. — İstanbul mahakiminden Anadolu aha-
1 lisine ait verilen bâzı hükümler hakkında, 

13. — Ankaıa ve havalisi İstiklâl mahkenıe-
j leri hakkında. 
I HACİM MUHİDDÎN B. (Giresun) — Ma-
;• latyaf'daki Sultansuyu Çiftliği hakkındaki evra-. 
i km lüzumsuzlar meyanma itlial edildiğini görü

yorum. Halbuki o mesele gayet mühimdir. Ben-
j deniz oradan geliyorum, mahallinde tetkikat ic-
j ra ettim. Binaenaleyh onun lüzumlu evrak me

yanma ithalini teklif ederim. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ABİDİN B. (Sanman) — Gerçi 
efendim, böyle bir teklifi kanuni var. Fakat 
bu .çiftliğin Ziraat Bankasına devredilip edilme-

I diğini Maliye Vekâletinden istizah ettik. Maliye 
i Vekili Bey de bu suretle devredildiği hakkında 
I izahat verdiler. Bundan dolayı reddettik ve ka-
I ti unu ayrıca müzakereye lüzum görmedik. 

| HACİM MUHÎDDİN B. (Giresun) — Efen-
I dini! O havaliyi teşrif buyuranlar gayet iyi bi

lirler ki, Sultansuyu Çiftliği gayet mühim bir 
! çiftliktir. Vaktiyle bu çiftlik ciheti askeriyeden 
i idare .ediliyormuş. Senevi birçok fuzulî masa-

rifattan başka altın para olarak on beş bin lira 
I varidat temin ediyormuş. Halbuki şimdi idare 

edilemediğinden ve Ziraat Bankasına da devre-
dilse yine idare edilemiyeçeğinden dolayı eski 

! varidatının pek dununda bir varidat temin ede
cektir. Onun için bu kanunun ehemmiyetine bi
naen tekrar teklif ve müzakeresini arz ediyo
rum. 

I ABİDİN B. (Saruhan) — Efendim! Yeni 
i bir teklifi kanuni yaparlarsa Heyeti Umumi-
I yede müzakere ederiz. 
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REİS — Efendim! Bendenizde onu rica ede

ceğim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen

dim ! Adliye Encümeni evrakı üç kısma ayır
mış, lüzumlu, lüzumsuz bir de diğer encümenle
re aidolduğu halde Adliye Encümenine verilmiş 
olandan ibarettir. Bu meyanda Nevahi Kanu
nundan da bahsediyor. Güya Nevahi Kanunu
nun Adliye Encümenine havale kılınmış olduğu
nu söylüyor. Halbuki bu kanunun Adliye En
cümenine verilen kısmı faslı kazaya aittir. Di
ğer aksamın müzakeresi intaeedilmiş, bu fasıl 
için Adliye Encümenine havale edilmiştir. Bu 
başka bir encümene ait değildir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ YUSUF KE
MAL B, (Sinob) — Efendim! Adliye Encüme
ni Nevahi Kanunu hakkında lüzumsuzdur de
medi. Esası başka encümene aidolduğu halde 
Adliye Encümenine taallûku olan kısmı itiba
riyle lüzumlu olanlar dedi. • Sonra birinci me
sele ki; Sultansuyu Çiftliği meselesi, esasen 
Meclisi Âlinizce halledilmiştir. Teklifi yapan 
Maliye Vekili bunun lüzumsuz olduğunu söyle
diğinden ona göre Meclisçe bir karar verildi. 
Şimdi bunun tekrar müzakeresini arzu eden ar
kadaşlarımız bir takrir verirler ve tekrar mev
zuu müzakere ederiz. Bunun hakkında bir ka
nun yapılmış da icra edilmemiş ise onu bilmem. 

REİS — Efendim! Mesele, tenevvür etmiş
tir zannederim. Bu bapta bir teklifi kanuni ya
parsanız ve mesele de ona göre tesviye olunur. 
Başka söz istiyen var mı efendim? Adliye En
cümeninin evrakı müdevvere hakkındaki mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

3. — Sabık Meclisten müdevver evrakın lü
zumlu ve lüzıımsuzlanna dair Nafıa Encümeni 
mazbatası 

29 . 7 . 1339 
Riyaseti Celileyie 

Salbık Meclisten, müdevver evrakın hittet-
•kik lüzumlu ve lüzumsuz kısımlarını havi. tan
zim 'kılınacak .mazbatanın Heyeti Umumiyenin 
tasvibine arzına ve saireye dair Riyaseti Oe-
lilenin .18 . 8 . 1339 tarih ve 21/85 numaralı 
teskeresi üzerine eaıcüm'etniımizce icra * kılman 
tetkikat neticesinde evrakı medkûreden lüzum
lu olanlarla olımıyanlar hittefrik tanzim kılman 
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i bir kıta cetvel meributan .Riyaseti Celileye -arz 

ve takdim kılınır 'efendim. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazhate Muharriri 

Cavid Hüsıeyin Rıfkı 
Kâtip 
Ragıh 

Müzakeresi lüzumlu olanlar 
2/658 Şirketlerin Türkçe istimali hakkında 
1/240 Amdle Ta'buru efrat ve zâlbitaonna ve

rilecek ikramiyeler hakkında 
I 2/425, 1/476 Konya ovası iska&ı hakkında 

1/268 IMahkûmînin tarik Ibedelâtmm tecili 
hakkında 

Müzakeresine lüzum görülmiyenler 
2/667 Erzincan - Oümüşane tariki (hakkında 
2/257 Ereğli - Ankara tariki hakkında 
2/262 Sinoh - Boyatoad tariki hakkında 

REİS — Efendim! Nafıa Endülmeniriin maz
batası hakkında söz istiyen Yar mı? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar ! Derdi ihtiyaç Ibaştan aşmış, (bumu pekâlâ 
'biliyorum. Fakat Anadolu'nun 'ana hattı sayı
lacak olan 'bu hat, Ereğli ve güzergâhını ihya 
edecektir. Bu Ankara - Ereğli hattının turku 
umumiye meyanmdan ihracını 'bu âciziıı vic
danı katiyen feafbul. edemez. (Ne için.? İzahat 
versinler sesleri) Bu lâzımdır, onun için. 

REİS — Mazhata Muharriri Nafıa Encüme
ni namına izahatta Ibullunacaklardır. 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HÜSEYİN RIFKI B. (Edirne) — Malû-
'muâliniz Nafıa, yolları ikiye 'ayırmıştır. Birisi 
turku umumiye, diğeri de turku hususiyedir. 
Turku umumiye Hükümetin verdiği tahsisatla 
yapılmaktadır. Hallbuki har'b dolayısİyle verilen 
tahsisat yolların tamiratınla tamamiyle kâfi 
gelmemiştir. Eski Meclisteki âaalarda.n bâzısı 
takdir ettikleri ve hillhasısa kendi mıntıkaları 
dâhilinde" olan yollar hakkında teklif atta fou-

" lunmuslardır. Fakat hu yolların turku umûmi-
yeye ithal edilmesiyle hir ımıen'faat tenin ddile-

! mezdi. Çünkü m'evcudolan m'elblâğ mühreım. olan 
tamirata 'hijle kâfi değildir. Bahusus Nafıa Ve
kâleti memleketin yeni aldığı vaziyete, (bugün
kü ihtiyaca göre trtırku umumiyıe ve türkü hu-
susiyeyi tanzim etmektedir. Beyefendinin Ibu-
yurdukla'rı Ereğli - Ankara hattının hakikaten 
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kömür cihetinden bir elhemimiyeti ımaihsusası 

• vardır. Fakat bugün o lüzum yeni fbir şekil al
mıştır. Nafıa Vekâleti tekmil yolları nıazarı tet
kikten geçirerek kabul edeceği usul dairesinde 
bir proje tanzim ve Meclisi Âliye takdim ede
cektir. Binaenaleyh encümeniniz ibuı teklifin 
müzakeresine lüzum gömemişjtir. Yani Nafıa 
Vekâletinin yeni projesini bekliyoruz. 

• 
MEHMED VASFİ E l (Bolu) — Tunalı Hil

mi Bey biraderimizin Ereğli - Ankara hattı hak
kındaki teklif i üzerine izahat talep buyurulmuştu. 
Bendeniz müsaadenizle o izahatı arz etmek iste
rim. - Muhterem arkadaşlarım! Şunu bilelim ki, 
Ereğli - Ankara hattı bu memleket için en büyük 
menbaı servettir. Bugün Ereğli'den Ankara'ya 
doğru geçecek olan hat öyle menaibii servetten 
geçecek ki, bu menfaat milyarlara baliğ olacak
tır. Bugün bu 'hattın ıgeçeceği arazi lâyuhsa de
necek derecede ormanları havidir. Buıgün bu 
ormanlardan istifade edilemediğinden dolayı 
Ereğli Havzası kendi ocaklarına lâzımgelen di
rekleri Finlandiya'dan getirtiyor. Bu hattın 
ehemmiyeti bununla da sabittir. Zaten Bolu'ya 
kadar açılmış Ve Bolu'dan Reşadiye'ye kadar 
geçmiş bir hattır. Ondan sonra Yabanabad'dan 
geçecektir ki, oradaki menaatı mevkiiye de fen 
noktai nazarından hiç mertebesindedir. Onun 
için bu hattın yapılması ıbu memleket için de-
recei vücuptadır. Fakat Hükümetin ve Hazine
nin buna müsaadesi var tmı, yok mu? Bunun tak
diri Heyeti Âliyenize aittir. Bendeniz yalnız 
diyebilirim ki, !bir orman memleketi olan Bolu 
ve »Kastamonu'nun ortasından 'geçecek »lan bu 
hat bilûmum lOrmanları eyadii istifadeye geçi
recek ve Havzai Fehmiyeyi hali faaliyete koya
caktır. Bugün Havzai Fehmiyede aşağı yukarı 
130 ocaktan yalnız otuz tanesi işliyebiliyor. Di
ğerleri yolsuzluktan atalete mahkûm olmuştur. 
Hattâ bunun için İktisat Vekâletinin bir teşeb
büsü vardır. İktisat Vekâleti oraya bir heyet 
göndererek yol hakkında fennî birtakım çareler 
düşünmüş ve fakat bu tedabirden müsmir bir 
netice elde edilememiştir. İşte bu 'hattın orman 
cihetinden lüzumu budur. Havza cihetinden de 
lüzumu, yol yapılırsa Bolu Ve Devrek cihetin
den maden ocaklarına lâzımgelen direklerin 
celbi ve binaenaleyh, Ibugüıı ancak otuz tanesi 
işliyeiı bu 130 ocağın hepsinin 'faaliyete sevkı 
temin edilmiş 'olacaktır. Bu da milyarlarla lira 
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i temin edecektir. Bugün bu hat, Türkiye'de ye

gâne müsmir (bir hat olacaktır. Şimdi şu lüzuma 
göre takdir Meclisi Âlinize aittir. Biz, vazifemi
zi ifa edelim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarımı arkadaşım Mehmed Efendi 
Hocamız zannedersem tatmin edebildi. İzahat 

I cihetine katiyen geçmiyeceğim. Mazbata Mu
harriri Beyefendi arkadaşımızın meslekleri as-

| ker olsaydı, kendilerine daha açık Ibir göğüs ile 
müdafaada bulunabilirdim. Mamafih mühendis
tirler. Binaenaleyh, mühendislik noktai na
zarından düşünecek olursa, harib geçti sulh 
geldi, binaenaleyh, siyasette şöyle olacak, 
böyle olacak, diye bir memleketin en esaslı 
bir projesi, bir prensibi katiyen değişemez. 
Efendiler! Bendenizce mühendislik noktai na
zarından, askerlik noktai nazarından, her ne 
noktai nazardan olursa olsun üssülesas olanlar 
katiyen değişmez ve maatteessüf memleketimi
zin haliharabiye, haliinhatata gelmesi ve mem
leketin haraba yüz tutması birbuçuk asırdan 
beri devam eden ıbu zihniyettendir. Haliharbde, 
halihazarda, ne olursa olsun, prensip değişmez, 
Bilhassa Türkçemizde yol kelimesi o kadar ge
niş mânadadır ki; yoUuluktan, yolsuzluktan 
alır da Cehenneme kadar sözü götürür. (Han
deler) Binaenaleyh istirham ederim. Bu bahis
te sözü beyhude yere uzatmıyalım. Bu lâyihayı 
eski ruznameden yeni ruznameye alalım. Man-
tıkan ve irf&nen bunun yeni ruznameye 'alın
ması lâzımdır. 

REİS — Efendim! Bunun lüzumlu olmasın
dan dolayı ruznameye alınmasını teklif ediyor
lar. 

NAFIA ENCÜMENİ REİSİ OAVİD Pş. 
(Canik) — Efendim! Malûmuâlileridir M mem
leketimizin \her tarafına yol yapmak umumu
muzun menafii İktizasındandır. Fakat bu Ereğ
li, Zonguldak, Ankara arasındaki yol, bâzı es-
b'a/b?a mefbni gelecek seneye terk edilmiştir. Bi
naenaleyh fırsat olduğu zanmn Hükümetçe bu 
yolun inşasına ibaşlanacalktır. Hükümet nunu' 
yapmaya 'bugün imkân görmemektedir. 

REİS — Efendim! Encümen Reisii ve Maz
bata Muharriri Ibunu imkânsızlıktan dolayı lü
zumlu: evriak fineyanından çıkarmak istiyorlar. 
Reyi âlinize vaz'edeceğim efendim. Encümen 

I Ereğli - Ankara tarikini lüzumlular meyanm-
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dan çıkarmıştır. Şimdi lüzumlular mjeymııııa 
ııialkli taleibolunuyor. Kalbu'l edenler lûltfen elle
rini 'kaldırsın. (Anlaşılmadı sesleri) 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HÜSEYİN RIFKI B. (Ediirnfe) - Efen
dim ! Bu yolun elıenımiyet'siziiği söylenmiş dje-
ğildir. Arz ettiğim gİlbi, meımlekeittelki (bütün 
yolların Iheyeti ıımtıfmiyesi tetMk etelileeeği için, 
bu teklifin nazarı dikkate alınmaması kafaul 
edilmiştir. Elbette 'heyeti umumiyesi tevkife edi-
1 irken bunun lüzumu anlaşılacaktır. 

REİS — Efendim! Demin de arz ektiğim gi
bi t imsele basittir. Encümen bunu lüzumsuzlar 
nıeyanına koymuş. Diğer rüfeka diyorlar ki, bu 
Ereğli - Zonguldak hattı hakkındaki teklif, lüzum
lu evrak nıeyanına ithal edilsin. Bunun leh ve 
aleyhinde olan her iki taraf mütalâalarını ıder-
nıeyan ettiler. Müsaade ederseniz hu bapta He-
yeti Gerilenin fikrini anlıyalnn. Bu kanun teklifi
nin lüzumlular nıeyanına ithalini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Efendim .bunu k'albul eden
ler lütfen ayağa kalleşin. Kalbııl edilmiştir efen
dim. • * 

Bu tadilât ile 'beraber encümenin mazbata
sını reyi âlinize vazediyorum. Kafbul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Bu tadilât ile 'encüme
nin mazbatası kalbu'l edilmiştir. 

.-/. —- Zonguldak Mebusu Tırnak Hilmi Beyin, 
•tmar Vekâleti teşkili hakkındaki teklifinin şa
yanı Müzakere olmadığına dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası (2/4) 

Riyaseti Celi! ey e 
Nafıa Vekâletiyle Sıhhiye ve Muaveneti İç

timaiye Vekâletlerinin bittevhit tmar Vekâleti 
teşkil edilmesine dair Zonguldak Mebusu Tu-
nalı Hilmi Bey tarafından 1 Mart 1339 tari
hinde muta, 'teklifi 'kanunî ımüşarünileyihin Ver
diği 23 Ağustos 1339 tarihli teklif ile bittev
hit encümenimizce tetkik ve müzakere edilmiş ve 
vekâl etler in adedi ve unvanı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda musaırrailı bulunmasına ve işbu ka
nun tadil edilmedikçe teklifler dermeyanı doğru 
olmıyacağma binaen her iki teklifi kanuninin şa
yanı müzakere olmadığına müttefikan karar ve
rilmiş olmakla Riyaıseti Celileye takdimi kılındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Emin Alınıed Saki 
Kâtip 

Necib Ali 
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TÜNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen

dim. Lâyiha Encümeni izahat versin. 
LÂYİÎHA ENCÜMENİ MAZBATA MU

HARRİRİ AHMED SAKİ B. (Antalya) - -
Efendim! Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin teklifi kanunisi encümenimizce tetkik edildi. 
Neticei tetkikatımızda teklifleri doğrudan doğ
ruya Teşkilâtı Esasiye Kanununa muibalif oldu
ğundan dolayı bunu şayanı müzakere görmedik. 
Ma'maıfih rey sizindir. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda vekâletlerin adedi musarrah olduğundan 
biz bunu şayanı müzakere görmedik. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar! Zaferiunize kavuştuğumuzu mütaakıp bu 
esas üzerine takdim etmiş olduğum lâyiha, maat
teessüf tam zamanında hareket etmiş olmama rağ
men reddolundu. Beş yaşında muhacirlik görmüş. 
olan bu gönüllü, yüreği yaralı olan arkadaşınız 
Muhabirin Müdüriyeti Umuıniyesinde bulunur
ken teftişat dolayısiyle takdim etmiş olduğum 
•lâyihanın son maddesinde demiştim ki, Muhacirin 
Müdiriyeti Umumiyetine şerefbalış olmuş olan 
Erzincan Mebusu Hamdi Beyi işhadederim. ('Şe
refbalış deme sesleri) Efendim! Memleketin âti
sinden bahsediyoruz. Sükût ile dinleyiniz! 

«Harb bütün kapıları kapamış, kervan geç
mez, kuş uçmaz, bir halde 'bulunuyoruz. Sulh olur 
olmaz bu setler yıkılacak, Romanya'dan, Yunan
istan'dan, ve saireden muhacir selleri akacaktır. 
Binaenaleyh acaba şimdiden ne gibi tedabir itti
haz ettik» diye bu suali «oran o zamanki bu me
mura cevaben denilmiştir ki : Hiçbir şey yapıl
mamıştır. Seferberlik itibariyle nasıl Harbiye 
Nezareti en yüksek bir mevkide, en mutena bir 
mevkide bulunuyorsa, yarın da sulh zamanında 
halihazarda Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi bir 
vekâlete kalbedilereSk en mühim ve en ziyade 
'ehemmiyet verilmek iktiza eden bir mevkide bu
lundurulması icabeder. O gün bu satırları yazmış 
olan arkadaşınızın mebus olur olmaz ilk vazifesi 
böyle bir lâyiha vermek idi ve bunu yaptı. Belki 
- yüreğim yaralı olduğundan dolayıdır - Cenabı 
Hak bu basireti bana ihsan etti. (Alkışlar) Fakat 
ben sulh yapmaya niyet etmiş bir arkadaşınız ol
duğum için katiyen o lâyihaya da ehemmiyet ver
medim. Sulhu bekledim. Allaha çok şükür ki, hiç
bir kula vermediğini, yeryüzünde kendisinin ha
lifesi olan bu Türk'e verdi. Zaferin büyüklüğüne 
istinaden ben sulh olmuş addederek hemen bu lâ-
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yihayı dayadım. (Handeler) Şimdi arkadaşlar : 
O lâyiha reddolunduktan sonra yeni bir devre 
geldi. Fi 1 Mart 1339 tarihli şenel içtima iyeye 
geçildiği zaman yine bu Meçisin ilk devresini 
teşkil eden arkadaşlarıma ikinci defa olarak 
bunu teklif ettim. Lâkin Tecdidi İntühabat Ka
rarı çıktı, yine ıbu lâyiha kaldı. Arkadaşlar! 
üçüncü defa huzurunuza çıkmış olan bu lâyiha
ya el kaldırımıyaca'k kim vardır? Mübadele 
meselesinden bahsediyorsunuz. Hayır arkadaş
lar! Bu arkadaşınız memleketin beş yüz se
nelik, bin senelik âtisini gözeterek İmar Ve
kâleti teklif ediyor. Fakat ben bu kadar uzak 
bir âtiden vazgeçerek geçen 30 Kânunusani ta
rihinde iımza edilmiş olan Mübadelei Ahali Mu
kavelenamesine rağmen acaba şimdiye kadar 
neden feryadedilmedi diye soruyorum. Yalnız 
Tunalı Hilmü mi idi ki, itra teklifte bulunarak 
teklifi- reddedilecekti ? Mattessüf yeni arkadaş
larımın yeni encümeni de bunu ımüttefikan red^ 
dediyor. öyle bir noktaya istinaden reddedi
yor ki, o da Teşkilâtı Esasiye Kanunudur. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalel'et edecek 
bu Mecliste bir Tunalı Hilmi bilemiyorum. Pek
âlâ. Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif ola
ra/k hareket etmediğimi sununla ispat edeceğim. 
Ben yalnız vekâlet ihdas etmiyorum. Ben vak
tiyle Nafıa İdaresinde bulunan Seyrisefain İda
resini bile yine Nafıa İdaresine veriyorum. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Berbadedersin. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) -.- Efendim! 
Onu kabul etmeyiniz. Ben bunları tev'em ad
dediyorum, ve iki kızkardeş addediyorum. 
Dikkat buyurunuz! Nafıa Nezaretine iskân 
umurunu ithal ediyorum. Binaenaleyh Nafıa 
Vekâletine yenliden iskân umuru ilhak ediliyor. 
Ragıb Bey bilmelidir ki, kendfisi... 

REİS —• Devam buyurunuz, muhavere et
meyiniz ! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) _ Ragıb Bey 
el'an dumanı tüten bir memleketin mebusudur. 
Bütün vicdaniyle dinliyeceği yerde kalkıp da 
benimle burada bilmem ne yapmak istiyor. Ar
kadaşlar! Sözümü bitiriyorum. Talkdiım et
miş olduğum lâyiha belki bizim Zabıt Ceridele
rinin sekiz, on sahifesini dolduracak kadar 
esbabı mucibelerle doludur. Ben onlardan ka
tiyen bahsetmiyorum. Yalnız Lâyiha Encüme
ni buyuruyor iki; Teşkilâtı Esıasiye Kanunu-
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na muhaliftir. Ben de arz ettim ki, katiyen 
böyle bir şey yoktur. Olabilir ki, içtihat do-
layısiyle seyrüsefaiıı Muaveneti Içtinıaiyeye ve
rilir. Olabilir ya. Olabilir ki, Nafıa Umuru 
yalnız bırakılır ve İmar Vekâleti müstakillen ha
reket edebilir, iskân ile 'meşgul olur. 

Binaenaleyh arkadaşlar. Vicdanınıza müra
caat ediyoram. Mübadele! Mübadele! fer
yat koparan sizler Ibunu müttefikan - hiç ol
mazsa - evvelemirde SıbMye ve Muaveneti İç
timaiye Encümenine havalesini kabul buyuru
nuz. 

REl'EB B. (Kütahya) — Efendini, Lâyi
ha Encümeninin mazbatasını çök şayanı dikkat 
gürdüm. Gerçi bu encümen - Nizamnaımei Da
hilî mucibince - bir teklifi kanuni veren arka
daşların lâyihasının şayanı müzakere olup ol
madığını bir mazbata ile Heyeti Umumiyeye arz 
eder. Fakat göndereceği esıbabı ımueübede ev
velâ mazbatanın muhik olduğunu göstermek 
lâzımdır. Bendenizce hiçbir vakit, hiçbir Lâ
yiha Encümeni, hiçbir şube ve hiçbir Meclis 
bir mebusun muhik olan tekliflinin 'istinadetti-
ği esasa ti hükukiyeyi ihlale salâhiyettar değil
dir. Mevcut bir Teşkilâtı Esasiye Kanununa ve 
diğer bir kanuna muhaliftir diye her ıhangli bir 
teklifi 'kanuni hiçbir vakit de redd olunamaz 
(Doğrudur, yaşa Receb Bey seslen) 

Efendiler! Vazıı (kanun olan Meclisimiz 
icabında lâzım olan kanunu vaz'ettiği gibi lü
zumsuz addettiği diğer bir kanunu da lâğvede
bilir. Meclisimizin en büyük vasfı budur. Şu 
veya bu sebepten, vekâletlerin teaddüdü gibi bir 
mahzurdan veya diğer bir sebepten dolayı bir 
teklifin reddi lâzımgelirse o vakit ret mesele
sinin doğru okluğuna aklımıza istinadederek 
karar verebiliriz. Fakat böyle (bir esbabı nııı-
eibeyi - bendenizce - katiyen kabul edetmeyiiz, 
kabul ettiğimiz takdirde kendi mevcudiyetimi-
zi kendimiz ihlâl etmiş oluruz. 

İkincisi : Zatı meseleye geçiyorum. Böyle 
bir lâyiha kabul veya ret mi olunmak lâzım ge
lir? Tunalı Hilmi Beyin 'arkadaşımızın gayet 
samimî ifadatı ve telklifi. kanunisi ^bendenizce 
gayetle muhik ve şayanı kabuldür. Memleke
timiz ıbugün harbin neticesi olarak iki büyük 
ihtiyâç muvacehesindedir. Biri Muahedei Sul-
h'iye mucibince mübadele yapılacak ve ihtimal 
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memleketimize yarı m milyon ırkdaşıniız, din
daşımız gelecektir. İkincisi; memleketimizin 
yarısına yakın kısmı bugün tamir ve iskâna ye 
muavenete muhtaç bir halde bulunuyor. Bina
enaleyh bu iskân ve tamir üslerini takiibedecek 
bir makamı resmîmiz yoktur. Böyle bir ma
kamın vücudunu istilzamı ©der esbabı nıantı-
kiyye o kadar basittir ki, bunun için uzun 
söz söylemeden hepimiz (orada* ittifaik edebili
riz. Yalnız burada münakaşa edilecek cihet 
Ibunun vekâlet imi olması, müdüriyeti uımuımiye 
mi olması veyahut başka bir şey uni olmasından 
ibarettir. İş te bu ftef arruatı tesbit - etmek üze
re bu teklifin Teşkilâtı Esasiye noktayı naza
rından bendenizee Kanunu Esasi Encümenine 
gitmesi lâzımdır. Fakat bunu kabul ederken sa
rih olarak şunu da izhar etmeliyiz ki; hiçbir 
vakitde hiçbir mebusun teklifi kanunisi mevcut 
veya gayıümevcut bir kanuna şu veya bu naza
riyatı hukukiyeye muhaliftir diye ceffel kalem 
reddedilemez. Bu husustaki kanaatimizi izhar 
ederken bu nokta üzerindeki ısrarımızı serd 
ettikten sonra, meselenin aslına geçerek bu lâ
yihanın berayı tetkik Kanuni Esasi Encümeni
ne havalesini teklif ederim. * 

MUSTAFA NECATI B. (izmir) — Arkada
şım Recep Bey bu hususta lâzımgelen izahatı ver
miştir. Yalnız bendeniz meseleyi diğer bir nok-
tai nazardan tetkik etmek istiyorum. Malûmu 
âliniz Teşkilâtı. Esasiye Kanunumuz diğer bir 
vekâletin ihdasına mâni değildir. Meclisi Âli 
icraî ve teşrin salâhiyete malik olduğu için iste
diği zamanda yeni vekâletler ihdas ve mevcut 
vekâletleri lâğvedebilir. Binaenaleyh biz bugün 
Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle mukayyet değiliz, 
icabederse vekâletlerim bir kısmını lâğvedebiliriz, 
icabederse diğer bir vekâlet yapabiliriz. Şu 
halde Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu teklifi ka
nunînin doğrudan doğruya reddedilmesi için 
bir sebebolamaz. 

Efendiler! Şu muhakkaktır ki memleketin 
kurtulduğu günden beri memleketin felâketze
delerinin hayatları maatteessüf lâyık olduğu dere
cede, dikkatle düşünülememiştir. Bu itibarla
dır ki bütün yanan yerler ahalisinin şikâyetle
rinin tercümanı olarak diyebilirim İd onların 
dertlerini düşünecek, onların dertlerine çare bu
lacak bir makam mevcut değildir. Ve onun için
dir ki bugün sefil kalan iki üç milyon halkın 
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dertlerini dinleyecek, şikâyetlerini istima ede
cek, onlara lâzımgelecek şeyleri bulacak bir ma
kama ihtiyacı katî vardır. Bütün o yangın yerle
rinden, memaliki müstahlasadan lintihabolunan 
arkadaşlarınızın birçoğu bu hususta yaptıkları 
uzun tetkikat ve tahkikat neticesinde böyle bir 
vekâletin ihdası lüzumunu tamamiyle hisset
mişlerdir ve bunun için de lâzımgelen teşeb-
büsatta bulunmuşlardır. Binaenaleyh Hilmi Be
yin îmar ve İskân Vekâleti teşkili hakkındaki 
teklifinin ehemmiyetle nazarı dikkate alınması 
lâzımgelir. Ve her halde Meelisi Âlide bu tek
lifin ehemmiyetle nazarı dikkate alınması 
- memleket için, bu yanan yerler halkı için -
çok doğru bir iştir. Onun içindir ki doğrudan, 
doğruya Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif
tir diyerek bu teklifin reddolunması doğru de
ğildir. Her halde bu îmar Vekâletine ihtiyacı 
katî vardır. Binaenaleyh teklifin nazarı dikka

tte alınarak lâzımgeldiği encümene havalesini 
teklif ederim. 

REİS — Mazhar Müfid Bey buyurun. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efen
dim! Mâruzâtımı Necati Bey biraderimiz arz 
ettiler. Bendeniz de buna iştirak ediyorum. 

REÎS — Ali ıCenani Bey söz sırası sizindir. 
ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Bendeni* 

de aynı fikirdeyim. 
REİS '— Efendim, başka söz istiyen yoktur. 

Lütfen encümen tfikrini söylesin. 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED SAKİ B. (Antalya) — 
Efendim! Encümenin noktai nazarı zanneder
sem yanlış telâkki olundu. Encümen İmar Ve
kâleti yapılmasın, fikrinde değildir. Bilâkis, 
hepimiz, memleketin ne halde bulunduğu ve 
binaenaleyh, 'böyle bir vekâletin ihdasının da ne 
büyük mübrenr bir ihtiyaç . olduğunu bilir ve 
tasdik eyleriz. Falka't efendim! Encümenin nıok- , 
tai nazarı şudur : Bir iki vekâletin lağvı ile on
ların şu şekle ifrağı doğrudan doğruya Teşki
lâtı Esasiye Kanununun metnine mugayir ve 
onunla gayrikabili teliftir. Bu İmar Vekâleti
nin teşkili için evvelâ bütçe müsaidolduğu tak
dirde - ki elbette hu nokta çok şayanı nazar ve 
mühimdir - Lâyiha Encümeni fbu noktai nazarı 
ehemmiyetle naz'arı dikkati âlinize vaz'etmekle 
beraber İmar Vekâletinin teşkilini kemalî fahir 
ve mübahâtla kabul edecektir.. Bunda hiç şüphe 
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yoktur. Yalnız encümenin noktai nazarı yanlış 
telâkki buyurulmuştur. Biz demiyoruz ki, «Böy
le olduğundan dolayı reddediyoruz, şayanı mü
zakere değildir» 'biz «iki vekâleti lağıv ve o ve
kâletlerin ımulıaıssalası olmak üzere bir diğer 
vekâletin teşkili; maddenin metninde sarahat 
bulunmak itibariyle, şayanı müzakere görülmü
yor» diyoruz. Yoksa yeniden böyle bir İmar 
Vekâletinin ihdasını sizler gibi memnuniyetle 
ve maal iftihar biz de kabul ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Teklifin 
esbabı -mueibesi bir kere 'okunsun. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendiler, ga
rip *bir talih olacak ki, Yunanlılar ıgelmişler bu 
bedlbalhtları bulmuşlar. Zamanın kudretsizliği, 
felâketi tamire »mâni olmuş, talihsizlik böyle te
celli etmiş, belki bir yaraya merhem olur fikri 
ile serd edilen böyle bir teklif de böyle bir man
tığa kurban oknak talihine hedef olmuş. Mem
lekette bugünün en ımühim işi denecek, kadar 
ehemmiyetli, azametli olan bu Ihâdisenin karşı
sında bu teklifin yalnız şu veya (bu noktai na
zardan veya kanuna ademi mutabakatı gibi se-
'beplerle, sathî ıbir nazarla reddine kadar git
mek cidden elîm olur!... Arkadaşlarım izah et
tiği için bendeniz bunun bir daha izahına lüzum 
görmüyorum. Yalnız şu kadar bünıekliğimiz lâ
zımdır ki, memlekette bir iki milyon insanın 
mesfcensiz ve bivâye bırakılması ıhiçbir fer
din, hiçbir insanın, hiçbir devletin nazarı ehem
miyetten dür Itutamıyaeağı en mukaddes ve en 
mühim bir iştir. Bunun "karşısında herkes çok 
düşünmeli, çok titremelidir. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun vekâletlerin adedini tahdidetmiş 
olması böyle bir lüzumun reddine kâfi bir delil 
olamaz. Hallbuki hissedilen bir lüzum ve ihtiyaç, 
kanunun tadilini istilzam edebilir. Binaenaleyh, 
evvelâ o ihtiyaç ispat edilmelidir ki, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun buna mugayir ahkâmı ilga 
edilsin ve ondan sonra böyle bir şey yapılabil-
sin. Yani Teşkilâtı Esasiye Kanununda bu ta
dilât yapılmak için evvelâ bu lüzum tahakkuk 
etmelidir. Bu lüzum tahakkuk eder ve Heyeti 
Umumiye mutlaka böyle bir vekâletin ihdası 
lüzumuna kaanî olursa Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun buna mugayir olan kısmı üzerinde lâ-
zımgelen tadilât yapılır. Ve ona göre de her iki 
mesele ikmal edilmiş olur. İşte o icap ve lüzum 
bu teklifle tesbit olunmuştur. Binaenaleyh her 
halde teklifin kabulü lâzımdır. 
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REİS — Efendim başka söz istiyen kalmadı. 

Bâzı takrirler vardır. Müsaade ederseniz okuya
lım. 

Riyaseti Celileye 

Tunalı Hilmi Bey arkadaşımızın iskân ve Ta
mir Vekâleti teşkili hakkındaki teklifi kanuni
sinin Lâyiha Encümeni gayrimuhik ve Meclisi
mizin sebebi mevcudiyeti olan esasa muhalif 
bir illete istinaden reddini teklif etmiştir. Mec
lis azasının teklifi kanunisi hakkı mutlak ve ka-
tiyon gayrikabili itiraz olduğunun tesbiti ile be
raber Teşkilâtı Esasiyemize taallûku hasebiyle 
Hilmi Beyin teklifinin Kanuni Esasi Encümeni
ne havalesini teklif eylerim. 
•* Kütahya Mebusu 

Receb 

Riyaseti Celileye 
Iıiıar ve iskân Vekâleti namiyle bir vekâlete 

ihtiyacı katî olduğunu müdrik olan bizler ayrıca 
imâr ve iskân işleriyle meşgul olmak üzere bir 
vekâletin ihdasını teklif eyleriz. 

Gazianteb îzmir 
Ali Cenani Mustafa Necati 
Gelibolu Denizli 
Celâl Nuri Mazhar Müfid 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Riyasete 

(imar Vekâleti kanunu lâyihası) mn bir ke
re de Sıhhiye ve Muvazeneli içtimaiye Encüme
nine havalesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

L'-EtŞ — Efendim mesele biraz sadetten çık
tı. Bendeniz onu arz edeyim. Arkadaşlardan bi
risi bir teklifi kanuni yapmış, bu da Lâyiha 
Encümenine havale edilmiştir. Lâyiha Encüme
ni şayanı müzakere değildir demiş. Şimdi filân 
encümene havale veyahut filân vekâlete gönde-
rilsin diye takrirler veriliyor. Bendenizce mese
lenin daha kısa tutulması lâzımdır. Binaenaleyh; 
arkadaşımız Tunalı Hilmi Beyin teklifi kanunisi
ni Lâyiha-Encümeni şayanı müzakere görme
miştir. Evvelâ bunun hakkında Heyeti Umumi
ye bir karar versin. Yani Heyeti Umumiye Lâ
yiha Encümeninin fikrinde midir, değil midir? 
müsaade buyurulursa evvelâ bu halledilsin. Şim-
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di doğrudan doğruya bunu reyi âlinize arz ede
yim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müsaade 
buyurur musunuz? Lâyiha Encümeninin, tekli
fin şayanı müzakere görülmediğine dair olan 
mazbatası reye konur, Lâyiha Encümeninin 
mazbatası reddolunursa o vakit tabiatiyle tek
lif kabul edilmiş olur ve aidolduğu encümene gi
der. 

REİS — Efendim.! Şimdi mesele : Lâyiha En
cümeni teklifi şayanı müzakere görmüyor. Ev
velâ şayanı müzakere olduğunu reyi âlinize arz 
edeceğim. (Gürültüler) Nizamname sarihtir, j 
Teklifin aksini reye koyacağım. Nizamname sa- j 
rihtir efendim. Hilmi Beyin teklifini şayanı mü- i 
zakere görenler lütfen ellerini kaldırsın. Şayapı 
müzakere görülmüştür, efendim. ı 

RECEBB. (Kütahya) — Bir teklifin şayanı 
müzakere olduğuna karar verilir verilmez o cel
sede aidolduğu encümene havale olunur. Bende
nizin de bu teklifin Kanuni Esasi Encümenine 
havalesine dair bir takririm vardır. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, Lâyiha 
Encümeninin şayanı müzakere görmediği teklifi 
reye vaz'ettik, şayanı müzakere görüldü. Bina
enaleyh bunun bilâhara alelusul havalesini yapa
cağız. I 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Yaşa Pa- \ 
şa Hazretleri. Müsaade buyurur musunuz? Ni
zamnamenin 41 nci maddesinin fıkra i âhiresi 
gay^t sarihtir. Teklifin şayanı müzakere olduğu j 
kabul edildikten sonra, derhal berayı tetkik aid- j 
olduğu encümene havale olunur. - j 

RE İS — Derhal var mıdır ? j 
MAZHAR rMÜFİD B. — Sonrayı zâtıâliniz I 

nereden buldunuz? 
REİS —• Derhal kelimesini bulursanız ne âlâ, 

MAZHAR MÜFİD B. — Derhal yoktur. Fa- j 
kat sonrayı zâtıâliniz nereden buldunuz? Heyet 
nazarı mütalâaya alınmasını muvafık -gördüğü 
zaman teklif aidolduğu encümene-berayi tetkik 
havale edilir. 

REÎS — Efendim havale edeceğiz. 
MAZHAR MÜFİD B. — Pekâlâ, biz de başka 

bir şey istemiyoruz. 

5. — Zonguldak Mebusu Tırnak Hilmi Beyin 
Artar Vergi Kanunu hakkın d al-i teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/6) 
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j Riyaseti Celileye 

Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Bey tarafın
dan Artar Vergi Kanunu namı altında mu'ta 23 . 
8 . 1339 tarihli teklifi kanuni, tekâlifi müterak-
kıyenin nazariyatını tesbit ve dairesi şümulünü 
tahdit mahiyetinde olup aynı şekilde miri mü-

' şarünileyh tarafından verilip evelce encümeni
mizce şayanı müzakere görülmiyerek reddedilen 
1 Mart 1339 tarihli teklifi kanuni ile bittevhit 
icra kılman müzakere neticesinde esbabı 'mara
zaya mebni şayanı müzakere görülmemiş oldu
ğundan Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazfbata Muharriri 

Emin Ahmed Saki 
Kâtip 

Necib Ali 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Efendim 
Hilmi Bey tarafından teklif edilmiş olan bu tek
lifi kanuni encümenimizce tetkik edildi. Göster
diği esbabı mucibe müsaade buyuruhırsa okuna
caktır. Gösterilen esbaibı m ucube doğrudan doğ
ruya mevcudolan tekâlife yeni bir esas tedvinine 
mütedairdir. Binaenaleyh bu noktadan Hilmi 
Beyefendinin teklif ettiği esaslar nazarî mahiyet
te görüldü ve mevcut tekâlifin esasatına tetabuk 
etmediğinden dolayı encümenimizce şayanı mü
zakere görülmedi. Tensip buyuruhırsa bu teklifi 
kanunideki esbabı mucibe okunsun ve bu suretle 
Meclisi Âli hakem olsun. Biz, encümen bu esasa ti 
pek nazarî ve mevcut tcjkâlifin esasatiyle gayri-
kabili tetabuk gördük. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. • 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar! Uydurma, melez dediğim dilce müterakki 
vergi denilen kanıin hakkındaki lâyiham yeni 
Lâyiha Encümenince reddolunuyor. Ve sabıktan 
istişhadedilerek buyuruluyor ki, «Teklifi kanuni 
tekâlifi müterakkiyenin nazariyatını tesbit ve 
dairei şümulünü tahdit mahiyetinde olup aynı 

ı şekilde miri müşarünileyh tarafından verilip ev-
I velce encümienimizce"şayanı .müzakere görülmiye

rek... ilâh» Hayır arkadaşlar! Milletin en âciz za
manında, tırnaktan, deriden başka silâhı bulun
madığı bir zamanda bu arkadaşınız bundan tam 
üç sene evvel bu kanunu teklif etti. Halkçılık esa-
satı maliyece de tesbit edilsin ve uğurlu zaferler 
tahakkuk etsin. Evet arkadaşlar! O vakitici, Lâ
yiha Encümeni bu âcizirt bu kanunu hakkında de-

j mistir ki - bilmiyorum ihtimal bu seferki Lâyiha 

~ asa -
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i Celileye takdim kılındı. 

28 ..E . 1339 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Kâtip 
Denizli 
Necib 
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Encümenindeki arkadaşların vakitleri dardır da 
iyice okuyamamışlardır. Halbuki bunu gayet kısa 
yazmışımdır - o zamanki Lâyiha Encümeni, 22 
Ağustos 1336 tarihli Artar Vergi Kanunu Hamiy
le verdiğim bir teklifi kanunimi, varidatı Devle
tin tezyidini ve bütçede hâsıl olan muvazenesiz
liğin izalesini mucibolacağı mülâhaza siyi e şayanı 
müzakere görmüştür, heyetinize, iade etmiştir. 
Heyetinize sevk olununca usulen sahibi lâyihanın 
bu millet kürsüsüne çıkıp da kendisini serbest 
olarak müdafaa etmesi lâzımgelirken, bana mü
dafaaya dair bir sözünüz var mı denmeksizin Lâ
yiha Encümenince reddedilmcdiği halde Heyeti 
Celilece her nasılsa, el kaldırılmıyarak reddolun-
muştur. Cenahı Hakka bin haımdüsena ederim ki, 
bugün bütün millet zafere kavuştu hattâ bütün 
cihanı husumetle beraber cihanı insaniyeti de sul
ha kavuşturduk. Bu günlerin zakâtı olmak üzere 
bu seferlik bu lâyihamı uzunuzadıya müdafaa et
mekten vazgeçiyorum ve istirdadediyorum. 

ALI CENANİ B (Gazianteb) — Efendim! 
Bendeniz... 

TUNALI HİLMİ B. ( D e v a m l a ) - Efendim! 
İstirdadettim, söz yoktur... 

RElS —• Heyeti Um ilmiyeye mal olmuştur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Teklif 
sahibi her vakit teklifini geri alabilir. Nizamna
mede sarahat vardır. Meğer ki başka bir arka
daş onu deruhde etsin. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Bendeniz 
Lâyiha Encümeninin mazbatası hakkında söyliye-
ceğim. (Mesele bitmiştir sesleri) 

RElS — Müsaade buyurun efendim. 

6. —• Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
DahÛiye Vekâletinin ilgası ile işlerinin İcra Ve
killeri Heyeti Reisliğine rapt% hakkındaki teklifi i 
kanunisinin şayanı müzakere olmadığına dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/7) 

Riyaseti Celdleye 
Dahiliye Vekâletinin ilgasiyle işlerinin icra 

Vekilleri Heyeti Riyasetine raptı hakkında Zon
guldak Mebusu Tunalı Hilmi Bey tarafından 
verilen 23 . 8 . 1339 tarihli teklifi kanuni Teşki
lâtı Esasiye ve icra Vekillerinin sureti intihabına 
dair olan kanunların istihdaf ettiği şekle muhalif 
görüldüğünden işbu teklifi kanuninin mütte-
fikan reddine karar - verilmiş olmakla Riyaseti 

•MAHjMUD CELÂL B. (İzmir) — Etendim! 
Tunalı Hilmi Bey arkadaşımızı Meclisi Âlinin 
bidayeti küşadmdan beri dinlemekle mübahiyim 
ye mütalâatı âlilerinden her vesile ile istifade et
tiğimi söylemek isterim. Bugün arkadaşım Büyük 
Millet Meclisinin bidayeti teşekkülünden beri 
pek çok zaman reddolunan lâyihalarını bu kere 
kabul ettirmek şerefine nail oldular. Binaenaleyh 
o şeref namına bu lâyîhai kanuniyeyi dahi Ar
tar İner Vergi Kanunu misüllü geri almasını 
istirham ediyorum. (Handeler) (iştirak ediyo
ruz sesleri, aldı sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bir ke
lime söyliyeceğim; arkadaşlar bir şartla geri 
alıyorum. Celalli Celâleddin Bey arkadaşımız, 
halim, selim bir surette gelir beni bir iki saat 
kadar dinler ve ondan sonra benim kenaatimi 
ediînirse yani bu memlekette asayişin istikrarı 
için katiyen ve katiheten İcra Vekilleri Riyase
tiyle Dahiliye Vekâletinin işlerini birleştirme-
lidir, kanaati gelirse bir Mart, demiyerek, bir 
Kânunusaniyi beklemiyerek hattâ yarından 
itibaren veyahut vaktin müsaidolduğu müddet 
zarfında lâyihayı aynen değilse bile başka bir 
tarzda Meclise takdim edeceğini vadetsin. Vadet-
mekle beraber yine istirdadediyorum arkadaşlar. 

7. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
(Türkçe Kamımı) teklifi ve sayanı müzakere ol
madığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası (3/3) 

RElS —. Okunacak: 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim! Müsade buyurun okunmadan evvel izah 
edeyim. 

RElS — Efendim, müsaade buyurunuz Heyeti 
Celile bir kere tenevvür etsin riea ederim. 

Riyaseti Celileye 

Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Bey tara
fından. 23 Ağustos 1339 tarihinde verilip (Türk-
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çe Kanunu) unvanını haiz olan teklifi kanuni 
Encümenimize© tetkik ve müzakere edilmiş ve 
teklifi mezkûr mevzuu türfcçenin istiane ettiği 
esaslarla gayrikafoili telif görüldüğü gibi lisani
yata mütedair hususat için tedabiri zecriye 
tehdidi altında kanun vaz'ı mevzuatı h-ukukiyeye 
•mugayir olmakla mezkûr teklifin şayanı müza
kere olmadığına karar verilmiş olduğundan Ri
yaseti Celileye takdim kılındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Emin m Ahmed Saki 
Kâtip 

Bu karara muhalifim 
Necib 

TUNALI HlLMİ B. (Zonguldak) - A r k a 
daşlar! Bilhassa bu kürsüden çok defa söyle
niliyor ki, içtihat çok muhteremdir; bilhassa o 
içtihadı mefkure haline geldikten sonra yirmi sene
den beri bir gönlü, bir ruhu işgal ederse zannım- . 
ca o daha ziyade muhteremdir. Efendiler! Bâzı 
pek basit hakikatler vardır ki,, onlar bâzam bir 
kelimeyle ifade edilebilirler. Fakat bazan da 
insanı günlerce işgal ederler ben yorulmadım. 
Sizin bir Imıar Vekâleti kabul etmeniz benim 
ruhuma ve bütün vücuduma başka bir zindelik 
vermiştir. Cenabı Hakkın inayetiyle inşaallah 
yakında bu memleketin bir dereceye kadar mâ
mur olduğunu görmek biz ihtiyarlara bile nasib-
olacaktır. Yalnız arkadaşlar! Bunların bir an 
evvel olabilmesi için bu ana dilini kabul etmeye 
lüzum vardır. Ana diline hürmeten istirham 
ediyorum, birkaç dakika teneffüse müsaade bu-
yurulsun da azayı kiram istirahat '; buyursunlar, 
ondan sonra kendilerine izafhat vereyim. (İzahata 
lüzum yok sadaları) 

REİS — Başka söz istiyen varı mı! (Hayır 
sesleri) 

TUNAU HlLMİ B. (Zonjguldak) - O halde 
Lâyiha Encümeni izahat versin. 

. BESİM ATALAY B. (Aksaray) - Söz isti-
yorum. Arkadaşlar! Biz şimdiye kadar her şeyi 
Hükümet eliyle, Hükümet vasıtasiyle yapmaya, 
yürütmeye alışmjş bir milletiz, bunu inkâr etfmek 
imkânsızdır. Bu toprağa askerlik ruhu, maarif 
ruhu Hükümet eliyle girmiştir. Her hangi ısla
hat, her hangi teceddüt doğrudan doğruya halkın 
ruhundan doğmuş, daima hükümet onlara kıla
vuzluk etmiş, rehberlik etmiş;. Tunalı Hilmi 
Bey arkadaşımızın çok saf, çok samimî ruhun-
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dan kopan Türkçemizi korumak, Tüıkçemizi 
yüceltmek hususunda daima şu kürsüden yük
selttiği vaveyla çok kere aramızda lâyik olduğu 
kabule karin olamamıştır. Arkadaşlar! Dünya 
yüzünde bizim kadar hiçbir milletin dili karışık 
değildir. 

Eneümen ret esbabından biri olarak diyor 
ki : Türk dili istiane ettiği esastan ayrılamaz... 
Efendiler! Türk dili hiçbir vakitte başka ya
bancı bir dilden yardım dilenmiyecek kadar 
yüksektir. Fakat ne yâpalnîı ki; dünkü mef-
küresizler dilimizin içerisine böl bol Acemce, 
Arapça kattıkları gibi bugünküler de bol bol 
Frenkçe, bilmem nece katıyorlar. Bugün dili
mizi, Hükümetin, siyasî kapitülâsyonlardan kur
tulduğu gibi, yabancı kaidelerden, yabancı ka
pitülâsyonlardan kurtaramıyaeak olursa tam ve 
kâmil bir millet haline gelemeyiz. 

Arkadaşlar! Eğer bir millet isek bizim de 
bir dilimiz olacaktır, eğer bir millet isek bizim 
de halk ile doğrudan doğruya anlaşacak bir 
dilimiz, halka hislerimizi, halka duygularımızı 
isal edecek bir .vasıtamız olacaktır. Her hangi 
gazeteyi elinize alırsanız alınız, rica ederim onu 
hangi halk, hangi köylü, hangi esnaf anlar 
rica ederim, bu dil midir, bu fikir midir, bu 
yazı mıdır, bu düşünce midir nedir? İstirham 
ediyorum sizden, bunu yapacak Meclisimiz de
ğilse bunu yapacak bir heyet seçelim, bir gün 
evvel iş başına getirelim, bu millete dil lâzım, 
edebiyat lâzım, bediiyat lâzım, tiyatro lâzım, 
ahlâk lâzım, lâzım, lâzım, bunun hepsi de dil 
ile yapılacak. Efendiler şimdiye kadar yaptığı
mız edebiyattan halka ne duyurabildik, halkın 
bediî zevkinden neyi yükseltebildik, hangisini 
yüceltebildik? Meşrutiyet inkılâbının, hattâ son 
inkılâbın - ki halkın ruhundan doğmuştur - bu
nun bile halkın ruhunda tamamen tecelli etme
si, halkın ruhunda yeretmesi için arkadaşlar; 
halkın ruhu ile, halkın dili ile söylenmesi, hal
kın dili ile yazılması lâzımdır. Mademki halk 
Hükümetiyiz, mademki halkçıyız, ne yapılmak 
lâzımgeliryorsa erbabı hallüakidden müteşekkil 
bir encümene, bir derneğe bu işi göndermeli, 
onlar düşünüp taşınmalı, bize gerek olan dili 
meydana çıkarmalıdır. (Alkışlar) 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED SAKİ B. (Antalya) — 
Efendim, Muhterem Besim Atalay Beyin beya-

- 3 3 8 -



î : 12 1.9 
natma kendi namıma tamamen iştirak ederim. 
Hiç şüphe yok ki, -lisanımızın tekemmülü elzem 
ve hattâ vecibedir. Bu esasata hiç şüphe yok ki 
Meclisi Âliniz de iştirak eder. Şu kadar var ki, 
teklifi kanunide doğrudan doğruya Türkçe ol
mıyan ve muavenet, noktasından istimali mecbu
ri olan bâzı kelimat ve elfazı kullananlara; me
selâ muallimlere 1346 tarihinden itibaren ceza 
tehdidi altında bir madde konuyor.. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Çok doğ
rudur. 

AHMED SAKİ, B. (Devamla) — Sonra 1346 
senesine kadar mektepler böyle arasıra, Türkçe 
olmıyan bâzı kelimeleri istimal edebileceklerdir. 
1346 senesi iptidasından sonra gerek gezeteler, 
gerek kitaplar, gerek muallimler bu gibi keli
meleri istimal ederlerse Hükümetin tesbit ede
ceği bir ceza ile cezalandırılacaklardır. İşte biz 
bu nıkûtı nazarı eneümenimizce tetkik ederek 
bu muhteviyatı ağır olan lâyihanın doğrudan 
doğruya şayanı müzakere olmadığına karar ver
dik. Yoksa biz hiçbir vakit lisanın tekemmülü 
i$in birtakım ilmî encümenlerin teşekkülüne ve 
sair bu gibi hususat için mesaiye mugayir bir 
karar vermedik. Teklifi kanunide deniyor ki : 
Böyle Türkçe olmıyan kelimleri istimal edenle
re bir ceza tâyin edelim. Encümen bunoktai na
zardan teklifi şayanı müzakere görmiyerek Ri
yaseti Celileye takdim etmiştir. 

;TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar! Allah bana, Mebus olalıdan beri iki de
fa bahtiyarlık, evet en derin bir bahtiyarlık ih
san buyurmuş oluyor. Birincisi Teşkilâtı Esa
siye Kanunu münasebetiyle.. 

HÜSEYİN HÜSNÜ E l (İsparta) — Arap
ça kelimeler kullanıla. 

* TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Şûra 
Teşkilâtının icrasını bu kürsüden teklif etmek 
bahtiyarlığına nail oluşumdur. 

RAGIB B. (Kütahya) — Fakat reddedil
miştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ben to
humu ekeyim de siz isterseniz reddediniz. Tuna-
lı'nm dünkü fikri bugün kabul edilmiştir. Ya
rın da edilecektir. (Bravo sadaları) 

İkincisi arkadaşlar, kemali huşu' ile Aliahınıa 
hamdediyorum ki : 30 - 35 senelik kanaatim 
olan şu teklifimi arz etmek oluyor. Bu kadar 
eski, bu kadar derin olan bu kanaatin, en esaslı 
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noktalan ihtiva etmek itibariyle bilemem bir
kaç dakikada şöyle küçücük bir sergi gibi hu
zurunuza vaz'ı mümkün olabUecek midir? Bence 
mümkün olamıyacaktır. Ben kendim bile as
kerlikte okuyup yazmak öğrenmiş bir babanın 
dizinde ilk mektebi Türkçe ile geçiştirerek İda
diye geçtikten ve sınıfları atlamaya başladık
tan sonra kalemimin züppeleşmeye başladığını 
gördüm. Benim o ana diliyle başladığım Türk 
kalemim büsbütün başka oldu. Melez oldu, 
uydurma oldu, saçmacı oldu, fakat bir zaman 
geldi milleti uyandırmak icabetti. Milleti uyan
dırmak için icabeden aşk ve sevda ruhumu tu
tuşturdu ve beni ana dilime doğru götürdü. 
Her şey aslına döner âkibet döndüm arkadaş
lar! Gördüm ki lisanımızda Arapça, Acemce 
kaideler yabancıdır, fazladır, Türkçe değildir
ler. Yine arz ediyorum üç, beş sene bocaladım, 
çabaladım. Gâh ana dilimle yazdım? Gâh âle
me iyi görünmek, şatafatlı görünmek için si
zin bugünkü kalemlerinizden daha iyi yazdım. 
Arkadaşlar! (Handeler) Lâkin gün geldi dedim 
ki bundan böyle yazmıyacağım. Yemin ettim. 
Bir yiğidin sözü özü gibi olmalıdır. Ogün bu
gün yirmi seneyi geçiyor, kalemim Arapça ve 
Acemceyi kullanmıyor. 

Arkadaşlar! Maalesef muhitin tesairatından 
yine 'kurtulamıyorum. Ne yapayım, sizler gibi, 
şunun bunun, gibi kibarca konuşmaya mecbu
rum. Ne yapayım sizler gibi uydurma saçma 
dille konuşmaya mecburum. Arkadaşlar! Bu mu-
kaddemecikten sonra istirham ederim, beni ke
mali sükûnetle istima' buyurursanız ben de size 
gayet kısa söylemeyi vâdediyorum. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) —. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi akademi midir? 

TUNALI HİLMİ B- (Devamla) — Cevap 
vereceğim : Arkadaşlar! Şimdiye kadar gereik 
gazetelerde, gerek mecmualarda Türkçeyi ba
sitleştirmek hususunda gördüğüm mübahese-
lerden, gerek şifahi mübaheselerden gerek Lâ
yiha Encümeninin tahrirî ve şifahî izahatın
dan şunu anlıyabiliyorum ki : Türkçeyi basit
leştirmek, sadeleştirmek denilince kelime anla
şılıyor. Dünyada hiçbir dil yoktur ki her kelimesi 
mutlak surette kendisinin olsun. Her millet 
kendi dilinden başka komşusu olan diğer mil
letlerin dilinden de kelimeler alır. Eğer ben 
evvelemirde Türkçeci isem Türkçeciliğin kelime 
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taraftarı değilim. Kaideciliği taraftarıyım. Bir I 
misal arz edeyim : (Allah Tanrı, Çalap) bıın-
ların hangisi Türkçedir? Arkadaşlar, kimi Çalap 
der, kimi Tanrı der, kimi Allah der. Hayır ar
kadaşlar ben (Allah dediğim zaman ruhumda 
hissettiğim o derin hisleri ve duyguları diğer 
kelimelerde katiyen hissedemiyorum. Ulu Tanrı 
dediğim zaman bile hissedemem. Bence bu üç 
kelimenin eh iyisi Allah kelimesidir. Bakınız! 
Şimdi kelimede bile ne kadar itidalkâr bulu
nuyorum. Şu halde bunu bırakalım. Asıl benim 
ruhumu otuz, otuz beş yıldan beri işgal eden 
meseleye gelelim. Dedim ki : Hiçbir dil yoktur 
ki, diğer dillerden kelime almış olmasın. Fakat 
arkadaşlar, bendenize bir dil gösterebilirmisiniz 
ki, yabancı dilerden yabancı kaideler almış ol
sun ? 

MUSTAFA NECATİ B. (îzmir) — Efen
dim, burası ilmî bir yer değildir ki, teklifi ka
nunisini böyle burada uzunuzadıya anlatıyor. 
Lüzum yoktur. Esas anlaşıldı. 

TUNALT HİLMİ B. (Devamla) — Necati 
Bey kardeşim şurasına vâkıf olsunlar ki; Lâyiha 
Encümeni namına idarei kelâm eden Mazbata 
Muharriri Bey lâyenkatî' kelimelerden bahset
mişlerdir. Binaenaleyh bendeniz o zehabı tas
hihe mecburum. Zira ben bu fikrimi bu Büyük 
Millet Meclisine kabul ettirmeye muvaffak 
olursam kürsüden inerken düşsem, ölsem gözle
rim arkada kalmaz. Ana dili olmayınca bir şey 
olmaz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Öyle teklifi kabul 
etmiyelim. Oünkü Hilmi Beyin ölmesini isteme
yiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla)'— Teşekkür 
ederim. Görüyor musunuz milletin istikbali ile 
ne kadar alâkadar bulunuyorlar? Arkadaşlar! 
Kaide itibariyle katiyen diyorum ki : Hiçbir 
milletin lisanına yabancı kaide girmez. Halbu
ki Türkçemize girmiştir ve bizi asırlardan beri 
esir haline getirmiştir. Siz katiyen Türkçenizi 
öğreııememişinizdir. 

Zavallı Türk! Dilini iyice Öğreneni emişse yi
ne bu melez dili yüzündendir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Tenevvür 
ettik teşekkür... I 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ben diğer 
tafsilâta girmeksizin yalnız şu noktaya dokun
mak isterim ki; acaba lâyihamda kelime tâbi- I 
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rini kullanmış mıyım ki, Lâyiha Encümeni maz
batasında hep kelimelerden bahsediyor. Bu kür
süde idarei kelâm buyunüurken hep kelimeler
den bahis buyuruldu. Hayır, ben yalnız kaidele
re .dokunuyorum. Kaidelerin tesbiti için onun 
teferruatından- ibaret olan imlâ, sarf ve nahiv, 
yazı, lügat gibi şeyleri tesbit için bir encümen 
teşkilini teklif edersem acaba bu mantıka, tea
müle muvafık mıdır? Değil midir? Bâzı arka
daşlar bu gibi mesail burada mevzuubahsolur 
mu, olmaz mı diye soruyorlar, dikkat buyurut-
sun böyle bir encümen teşkili teklifinde bulu
nursam'mantıka teamüle muvafık mıdır, değil 
midir, 

HACİM MUHİDDİN B. (Giresun) — Teanv 
mül kelimesi Türkçe midir? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendi
ler ! Kelimeden bahsetmiyorum. Allah kelimesi 
Arapçadır, fakat Türkçeleşmiştir. Deminden be
ri sözlerimi ruhunuzla dinleseydiniz bunu bana 
sormazdınız. 

RUŞEN- EŞREF lî. (Karahisarı Sahih) -» 
Bunlar Mecliste halledilecek bir şey değil. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendi
ler ! Falan zat falan encümen, veyahut filân ve
kâlette şu müdiriyeti umumiye teşkil edilmeli, 
diye bir teklifte bulundu mu, bulunmadı mı? 
Ben de arkadaşlar! Maarif Vekâletinden bir 
Türkee Encümeni teşkilim teklif ediyorum, (öyle 
ise teklifi kanuniyi istirdadediniz, sadaları) Lâ
kin arkadaşlar! Tarih itibariyle söyliyeyim. ta
rihi beşer- itibariyle değil, yakın tarih itibariyle 
söyliyeyim; (Kalû'helâ) dan beri bu lisan, bu 
melez Türkçe, hu zavallı Türk'ü esir etti. Bu 
hale getirdi. Kıyamete kadar mı getirecek? Ar
kadaşlar! Teşekkül edecek olan Türkçe Encü
menini vazifesini kısa 1>ir zamanda yapmaya 
mecbur kılacağım. Buna yedi sene mühlet veri
yorum. Allah'ıma hamdederim ki, Türkçeleş-
mekte olan Türkçe daima ilerliyor.-Bugün bir 
Türkçeliler ordusu çıkmıştır. Onlara yalnız il
tihak edecek olan iki kısım var. Milletin iştirak 
etmemiş olanlariyle Meclisi Âliniz. Arkadaşlar 
evet,'Meclisi Âli bu kanunu kabul etmekle ana 
dilimize, Türkçenin ana diline hizmet etmiş ola
caktır. Bu orduya iltihak edece'ksiniz, aksi tak
dirde arkadaşlar düşününüz ki, ana dilinizi 
reddetmiş olacaksınız. Var mı o Türk ki karşı
ma çıkıp da bana reddediyorum, desin. Sorııyo 
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rum, (Hâşâ, «adaları) Evet arkadaşlar! İstir
ham ederim 'bu sözüme iyi dikkat ediniz, ana
nızdan emdiğiniz süde karşı • cevap veriniz, 
Tüıkoğlu Türkler! (Alkışlar) Bir kere Türk-
uğlu Türk, denildiği zamanda (Türk kızının 
dili) dememeye ne yüzle cesaret edebileceksin? 
Var mı bir ana diliniz? Tun alı arkadaşınız size 
bir ana dili kazandırmak ve onu temiz bir hale 
getirmek istiyor. Nasıl reddediyorsunuz Türk-
oğlu Türkler? Söyleyin! 

Arkadaşlar! Tehdit noktasına geçiyorum. 
Tehdit yoktur. Mazbata Muharriri yanlış, anla
mış, katiyen tehdit yoktur. Ben (Ha) ile yaz
dım, o (He) ile anlamış, tahdit vardır. Maat
teessüf 'bendeniz de (He) ile telâffuz ediyorum. 
Yine lisanın bozukluğu, yine dilin bozukluğu. 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) — Efen
dim! 'Maarif Encümenine havale ederseniz me
sele halledilmiş olur. 

REİS — Efendim! Bir kere Lâyiha Encü
meni ile meseleyi halledemedik. Nasıl olur da 
Maarif Encümenine havale ederiz? 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar! «Meclis encümen değil, Mecliste bunun 
esasları müdafaa edilmemelidir.» deniliyor. Fa
kat Tunalı Hilmi Bey arkadaşımız diğer arka
daşlarımız gibi bir lâyihai kanuniye teklif etti. 
Onu müdafaa için tabiî bâzı esaslardan bahset
mek icabediyor. Hilmi Bey işte onu yapıyor, 
başka bir şey yapmıyor. Sonra memleketin 
ilim ve irfanı sa/hasmda yer almış pek 
çok güzideleri sinesinde cemetmiş olan Mec
lisimiz de bu işle alâkadar -olmalıdır. Son
ra encümen en ziyade cezaya itiraz . etmiş
tir. Tunalı Hilmi Bey arkadaşımız çok doğ
ru, çok isabetli bir (teklifte bulunmuşlardır. Biz 
yasağa töreye Iboyuıı eğen, hürmet eden bir mil
letiz. Eğer Hükümet tarafından yapılmazsa eli 
kaleni tutan arkadaşlarımız /bunu yapamaz. Ya
zamaz, buna o kadar uyamaz. Onlar alıştıkları 
vadide giderler, alıştıkları yolda yazı yazarlar. 
Fakat bir kanun.. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahih) f— 
Muharrirler bununla susacak mı? 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Susma! 
İstediğin kadar yazarsın. Yeter ki, yazmak, iste
meli. Yeter ki, yazmak aşkı olmalı, yeter ki, du
yurmak aşkı olmalı, yeter ki, duymak aşkı olmalı, 
yeter ki, dinlemek, dinletmek askı olmalı. Öyle 
yazar, öyle söyler, öyle anlatır, öyle dinletir, öyle 
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ağlatır ki, karşısındakini çıldırtır, işte Konyalı 
arkadaşlarımı işhadederim. Dilimiz milletin, hal
kın ruhunu, heyecanını yüceltmek için işlenilmiş 
ve dalıa çok işlenilecek bir dildir. Tekrar ediyo
rum arkadaşımızın teklif ettiği ceza çok isabetli
dir, çok yerinde düşmüştür. Bugün size bir misal-
arz edeyim. Cuma günü dükkânları kapatmak yo
lunda bir cereyan vardı. Fakat 'halk çok mütered
dittir. Birisi kapatıyor, diğeri kapatamıyor öğle
ye kadar kapatıyor, öğleden sonra belki beş on 
para alırını. Ahmed açmış, ben de açayım diyor. 
Binaenaleyh bu bir kanun ile, bir yasa ile, töre ile 
cebredilmedikçe bunun önüne geçilemez. 

RUŞEN EŞREF B. (Karalhisarı Sahih) — 
Dünyanın hiçbir tarafından böyle bir şey olma
mıştır. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Vardır. 
Londra'da Pazar günü yahudiler bile dükkânı 
kapatıyor. Binaenaleyh Tunalı Hilmi Bey arka
daşımızı bu hususta tebrik ederim. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efendiler 
Tunalı Hilmi Bey ve Besim Atalay Beyin sözüne 
iştirak etmekle beraber birkaç söz de ben söyliye-
eeğinı. Halkın ekseriyeti çiftçi ve köylüdür. Çift
çinin ana lisanı Türkçedir. Köylüye bir gazete 
geldiği zamanda imam efendi okuyor. Köylü bun
dan bir şey anlamıyor. Hükümetimiz Türk oldu
ğu için Türk dilinin terakki ve tealisi lazımdır, 
elzemdir. Bendeniz buna taraftarım. Türk lisanı
nın ecnebi kelimelerden azade olarak terakki ve 
tealisi elzem değil, hattâ farzdır. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Efendim, 
lisanımızın tasfiye ve tekemmüle mulıtaeolup ol
maması Meclisi Âlinizden ziyade bir encümeni 
dâııişe taallûk eder. Mâlûmııâliniz bir lisan mese
lesidir. Bunu Meclisi Âlinizce yapılacak bir ka
nunla takyidetmek, lisanımızı istiane ettiğimiz 
kelimelerden büsbütün tecridetmek doğru değil
dir. Bu lisan işlene işlene zaman ile tasfiye oluna
caktır. Binaenaleyh bu mesele encümeni dâniş ta
rafından, daha doğrusu büyük ediplerimizce iş
lendikten sonra mevzuuba/hsolması lâzımgelirken, 
- Mecliste değil - üdebamız arasında mevzuubah-
solması lâzımıgelirken kanun şeklinde çıkarmak 
doğru değildir. 

Bendeniz Tunalı Hilmi Beyin takrirlerine esas 
itibariyle, yani lisanın sadeleşmesine taraftar ol
makla beraber bunu hiçbir vakitte bizim hallet-

î memizi arzu etmiyorum. 
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TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bk hal-

letmiyeceğiz, encümen teşkil olunacak, o hailede-. 
cek. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair mütaaddit takrirler var. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 
Efendini'takrirler var. Okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. Tunalı Hilmi Beyin ka

nun lâyihasının kabulü ile Maarif Encümenine 
havalesini teklif eyleriz. 

Denizli İzmir 
Maznar Müfid Mahmud Celâl 

Riyaseti Celileye 
(Müzakere kâfidir. Tunalı Hilmi Beyin tekli

finin berayı tetkik Maarif Encümenine havale
sini teklif eylerim. 

Giresun 
Hacim Muhiddin 

Riyasete 
Lâyihamın Maarif Encümenine havalesini tek

lif eylerim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Reye vaz'ını arz ve teklif 

eylerim. 
Erzurum 

Mün'ir 

REİS — Efendim! Mesele Lâyiha Encüme
ninin mazbatasıdır. Yani teklifin şayanı müza
kere olup olmadığıdır. Encümen şayanı müza
kere olmadığını söylüyor. Halbuki kürsüye çı
kan tekmil arkadaşlarımız şayanı müzakere ol
duğuna dair beyanatta bulundular. Evvelâ şa
yanı müzakere olup olmadığını reyi Âlinize ko
yacağım. Şayanı müzakere olduğunu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilme
miştir efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Tohum
lar yaşar. 

REİS — Rica ederim susunuz. 
8. — Kütahya Mebusu Receb Beyin, Temenni 

takrirleri hakkındaki maddeye bir kayıt ilâvesi 
hakkında teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası (2/9) 
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REİS — Nizamnamei Dahilî Encümenine 

havale ediyoruz. 

TAKRİRLER 

/. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle rüfeka-
sının, Yunan işgalinden kurtarılan Çal ve Bul
dan kazaları Â§ar bakayasının teciline dair te
menni takriri (İcra Vekilleri Riyasetine) 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle rüfeka-
sının, Denizli'nin Honaz nahiyesinde bir Posta 
ve Telgraf Merkezinin ihyaen küşadma dair 
temenni takriri (İcra Vekilleri Riyasetine) 

S. — Denizli-Mebusu Yusuf Beyle rüfeka-
sının, Garbikaraağaç şosesinin inşaatı için tah
sisat itasına dair temenni takriri (İcra Vekilleri 
Riyasetine) 

4. — İstanbul Mebusu Abdurrahman Şeref 
Bey ve rüfekasının, memurin ve mütekaidin ev
lâtlarının mektep ücretleri hakkında temenni 
takriri (İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine) 

3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

/.—• Şer'iye Vekili intihabı 

REİS — Efendim! Müsaade ederseniz bugün 
Şer'iye Vekili intihabı yapılacaktır. Lütfen rey
lerinizi istimal buyurunuz! 

(Ara istimal edildi.) 
REİS — Efendim! Reylerini istimal etmiyen-

ler varsa lütfen istimal etsin! 
îstisali ara hitanı bulmuştur. 
[Mümtaz Bey (Ankara), Arif Bey (Eskişe

hir), Süleyman Sırrı B. (Bozok), tasnifi araya 
memur edilmişlerdir.] 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. -•— Henüz tahlifleri icra edilmemiş olan 
mebusların tahlifi 

REİS — Efendim! Tahlif edilmemiş rüfeka 
tahlife buyursunlar. [Hacı Bekir Efendi (Kon
ya]. Şeref Bey (Diyarbekir), Recai Bey (Ordu), 
Musa Kâzım Bey (Giresun), Ali Şevket Efendi 
(Giresun) tahlif edilmişlerdir.] 

REİS — Efendim! Yirmi dakika teneffüs et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Oelce; Saat : 4,25 



Î K Î N C Î C E L S E 
Be d'i müzakerat; Saat : 5,00 

REİS — Reisisâni Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Sanıhan), Haydar Rüşdü Bey (Denizli) 

REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. 

Muhtelif evrak 

lt — İzmir'in seneİ devriyei istihlâsı müna
sebetiyle oradaki şenliklere iştirak etmek üzere 
Büyük Millet Meclisi azasını daveti mutazammın 
İzmir Belediye Riyasetinden mevrut telgraf 

REÎS — îzınir Belediye Reisinin, İzmirlile
rin izmir'in istirdadı olan 9 Eylül tarihinde 
Büyük Millet Meclisinin bütün azalarını arala-
rııtda görmek istediklerine dair telgrafları var
dır. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Akûr bir düşmanın Muhterem ordumuzun 

kahhar darbeleri altında yurdumuzdan tardı ve 
millet ve memleketimizin istihlâsı yevmi mesu
duna müsadif olan 9 Eylül 1339 bayramının 
tes'idi için îzmir halkı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bütün azalarını aralarında görmek ar
zu ettiklerinin Heyeti Muhteremeye iblâğını zatı 
devletlerinden arz ve istirham eylerim ferman. 

Belediye Reisi Vekili 
Edhem 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız bu 
gibi merasime ait Nizamnamei Dahilînin bir 
maddesi vardır. Onu okuyayım. 

Madde 177. — Meclisi Mebusanm Heyeti 
Umumiyesi ile ispatı vücudedemiyeceği mera
simde Divanı Riyaset Meclis namına hazır bu
lunur. Meclis namına bir heyeti mebusa izamı 
takdirinde âzanm adedi Meclis tarafından tâyin 
ve heyet kur'a ile intihabolunur. Reisvekillerin-
den biri ile kâtiplerden ikisi ve idare memurla
rından biri behemehal bu heyete dâhil olur. 

REİS — Tabiî merasim burada yapılmıyaca-
ğı için Meclis âzalarının hepsi gidemez. Sonra 
keza merasim burada yapılamadığından Divanı 
Riyaset gidemez. Tensip buyurursanız bir heyet 
izam olunsun ve müsaade ederseniz bunun üze
rine müzakere edelim. Kaç kişinin izamını mü

nasip görürseniz onu tesbit edelim ve.sonra Di
vanı Riyaset Nizamnamei Dahilî mucibince git
meleri lâzımgelenleri de izam edecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Paşa Haz
retleri müsaade buyurur musunuz ? 

REİS — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim; 

şu okunan telgrafnamede Meclisi Âlinin Heyeti 
Umumiyesini davet ediyorlar. Nizamnamei Da
hilîde Meclisten bir heyet izamı lâzımgelen hu-
susat muayyendir. Binaenaleyh evvelemirde 
Heyeti Umumjyenin gidip gitmemesi haledildik-
ten sonra Heyeti Celile bir heyetin izamına ka
rar verirse o vakit bunu münakaşa etmek lâ-
zımgelir. Nizamnamei Dahilî bendenizce burada 
mabihittatbik olamaz. Çünkü Meclisi Aliyi da
vet ediyorlar. Eğer Heyeti Celile, Meclis gitme
sin de bir heyet gitsin diye karar verirse o za
man buyurduğunuz varittir. 

MUSTAFA NECATİ B. (izmir) — Efendi
ler düşman elinden, Büyük Millet Meclisi ordu
ları tarafından kurtarılan bir memleketin ahalisi 
namına belediye heyeti, zâtıâlilerini İzmir'e da
vet etmekle müftehirdir. Malûmuâlinizdir ki, 
böyle kendisini kurtaran ve bugün 9 Eylülde 
Halâs Bayramı yapacak olan İzmirliler Heyeti 
Âliyenizle beraber, bütün arkadaşlarını araların
da görmekle pek çok sevineceklerdir. Fakat 
Meclisi Âlinin mühim meşagili buna mâni ise, 
buradan.oraya kadar bütün heyetle beraber git
mek imkânı yoksa Heyeti Âliyeden çok rica ede
rim ber halde bu Istihlâs Bayramına Heyeti Âli-
yeniz namına fazla âza arkadaşımız icabet et
miş olsunlar. Çünkü efendiler! Emin olunuz iz
mirlilerin bu Istihlâs Bayramında size gösterece
ği bâzı hususi hayatları da vardır, izmir için 
('alışmak lâzımdır. Çünkü arkadaşlar! izmir'in 
unutulmuş, lakayt 'kalınmış hayatı vardır. 
.Onun için 'bendeniz izmir Mebusu ve Izimir ev
lâdı olmaik itibariyle izmirliler naımına rica 
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ediyorum, Meclisi Âli namına fazla arkadaşı
mız bu meserreti! günde 'bizi nıesudetmelidir. 
Bütün ark adaşla omdan istirham ederim. 

MAHMUD OELÂL B. (izmir) — Bendeniz 
esas itibariyle arkadaşımın njütalâatına iştirak 
ederek bir heyet gönderilmesini istirham. edi
yorum. İzmirliler için bu, büyük (bir şeref ola
caktır. Ve Büyük Millet Meclisine 'karşı ebedî 
•minnet ve teveccühlerini arza vesile olacaktır. 

. REİS —- Efendim! Başka söz istiyen arka
daşımız var mı! (Hayır sesleri) Arkadaşları
mızın ifadesinden şu anlaşılıyor. Tabiî Meclisi 
Âli maaliftilhar icabet etmek istiyor. Yalnız He
yeti Celilenin meşagili fazla olduğundan heyet 
izamı isteniyor. (Evet sadaları) Şu halde gi
decek heyetin miktarım tâyin kalıyor. Malûmu-
âiinlz Divanı Riyasetten 'bir Reisvefcili iki kâ
tip ve bir de idare memura gideceğine nazaran 
Divanı Riyasetten dört kişinin gitmesi lâzımdır. 
Şu halde tensip buyuıaırsanız kur''a ile intihap 
buyuracağınız azalar adedi de 6 olsun. Dört 
zat. da Divanı Riyasetten; on zat olur. (On dört 
zat olsun sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, İzmir'i 
kurtarmak için bütün memleket hatibe seneler
ce iştirak etmiştir. 'Binaenaleyh Meclisi Âli 
onun bayramına iştirak için lâMtal 15 kişi gön
dermelidir. Bittabi nisabı kaybetmemek şar-
t iyi e •göndermelidir. 

REİS — Efendini müsaade buyurursanız bir 
v a ziyeti hususiye vardır. Evet heyete birçok rü-
fekanm iştiraki lâzımdır. Fakat hu mümkün 
değildir. Günkü 'bizim yaptığımız hesaba naza
ran ancak on kişi iştirak edebilir. Sonra İzmir 
mebuslarından bâzılarına şayet kur ' a isabet et
mezse belki onlar da izin talebinde 'bulunacak
lardır. Bir hu, !biı- de malûımıı âliniz Bursa'da da 
'bir sergi açılıyor. Oraya da bâzı riifeka işti
rak etmek istiyor. Nisap meselesinden dolayı 
!>İ7/ ancak on yedi, on sekiz kişiye izin verecek 
vaziyetteyiz. Bu maksatla bendeniz beş veya 
altı kişi intihaflıedelim demiştim. (Muvafık ses
leri) Yoksa ne kadar faızla olursa o kadar iyii 
olur.' Fakat Mecliste nisap kalmaz. Müsaade 
ederseniz 'beş kişiyi reyi Âlinize vaz'ediyorum. 
Beş kişi intihabını kabul edenler lütfen el kal-
dirsin. Kaıbul edilmiştir. (Aızdır sesleri', on kişi 
siadaları) Müsaade buyurunuz efendim! Reyi-
Âlinize beş kişi vaz'ettim. Divanı Riyasetten 
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dört kişi ayrılacak. Beş kişi de kur 'a ile tef
rik edersek dokuz kişi eder. Sonra olabilir ki 
İzmir mebuslarına kura isalbet etmez. Onlar da 
bu bayrama iştirak etmek için izin istiyecekler-
dir. O vakit o arkadaşlar'a nereden izin vere
ceğiz? Sonra Bursa.'ya da gitmek istiyeeekler-
dir. Binaenaleyh on kişiyi İni vazifeye tahsis 
etleriz. ^ 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir taraftan da .me
zuniyet alanlar geleceklerdir-. Sekiz dokuz kişi 
pek azdır. 

REİS —- Zaten arz ediyorum efendim. İzmir 
mebuslarından -şayet kur 'a tesadüf etmezse -
izin talebinde bulunan, arkadaşlarımız da var
dır. 

, 'VEHBİ B. (Karesi) —• İzmir mebusları 
'kui''aya •dâhil olmamalıdır. İzmirli arkadaşlar 
zaten gitmeye mecburdur ve bunun haricinde 
gideceklerdir. Heyet İse Meclis nainıına gidecek
tir. Kur 'ada İzmir mebusları çıkarsa bunları 
hariç tutmalıyız. 

— Efendini! Onları hariç tutamam. 
Nizamname! Dahilîyi aynen tatbik efcnıek .'mec
buriyetindeyim. Müsaade ederseniz Divanı Ri
yasetten tefrik edilecek zevattan maada altı 
kişiyi kur'a, ile intibabede'rİm. (Muvafık sekleri) 
Altı kişiyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Kur'a keşide ediyorum efen
dim. 

Dr. Emin Cemal Bey (Bolu), Şefik Bey 
(Bayezit), Mahnıud Celâl Bey (İzmir), Mus
tafa Efendi (Konya), Abdülkadir Bey (Ma-
ras), Faik Bey (Tekirdağ) bu heyete bakur'a 
dâhil olmuşlardır. 

Müsaade ederseniz Divanı Riyasetten gidecek 
zevatı da biz, arkadaşlar arasından ayıralım. 

9. — Kambiyo kanunu lâyihası ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası (1/30) 

REİS — Efendim. Ruznameye geçiyoruz. 
Ruznamemizde Kambiyo hakkındaki Kanun var
dır. Ruznamemizde birinci numaradadır. Fa
kat Kavanini Maliye Encümeni bu kanunun 
bir kere de Adliye Encümeninde tetkikini tek
lif ediyor. Müsaade ederseniz evvelâ oraya ha
vale edelim. Oradan geldikten sonra müzakere 
ederiz. (Muvafık sesleri) Binaenaleyh oraya 
havale ediyoruz'. 
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MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

l. — Posta kanunu lâyihası ve Posta ve Tel
graf • Encümeni mazbatası (1/22) 

REÎS — İkinci madde Posta ve Telgraf 
hakkındaki Kanundur. Zaten tabı ve tevzi edil
miştir ve elinizdedir. Efendim bu kanun hak
kında bir teklif vardır. Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Kapitülâsyonların ilgası hasebiyle gerek İs

tanbul ve gerek diğer yerlerdeki bilcümle ecne
bi postaları ilga edilmiş ve bunların şimdiye ka
dar görmekte oldukları mühim posta muame
lâtı idaremize intikal etmiştir. Bu husustaki 
muvaffakiyetin esbabı mühimmesinden birisi de 
işbu Posta lâyilıai kanuniyesinin süratle iktisa
bı katiyet etmesidir. Bu sebeple işbu kanunun 
müstacelen müzakeresi istirham olunur efen
dim. 

Posta ve Telgraf 
Encümeni Reisi 
Erzurum Mebusu 

Münir Husrev 

30 Ağustos 1339 
Mazbata Muharriri 

Vekili 
Çanakkale Mebusu 

Şükrü 

REÎS — Efendim Posta Kanununun müs
taceliyetle müzakere edilmesini teklif ediyor
lar. Posta Kanununun müstaceliyetle müzake
resini kabul edenler lütfen ol kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim! Kanun lâyihasını okuyoruz. 

RA'GIIR B. (Kütahya) — Efendim, müsaa
de buyurur musunuz? Usul hakkında söyliyece-
ğim. Bu uzun bir kanundur. Nafile yere okun
masın. Zaten birkaç gün evvel tabı ve tevzi 
edilmiştir. Onun için doğrudan doğruya heyeti 
umumiyesinin müzakeresine geçelim. 

REÎS — Kabul buyurur musunuz efendim? 
(Kabul sesleri) Kabul edilmiştir. 

27 . 3 . 1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

İcra Vekilleri Heyetinin 30 . 1 . 1339 tarihli 
ıçtimamda kabul edilen Posta lâyihai kanun i-
yesi ile esbabı mucibe lâyihası sureti musadda-
kası leffen takdim kılınmıştır. İfayı muktaza-
siyle neticesinin işarına müsaade Duyurulması
nı istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti -Reisi 
Hüseyin Rauf 
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Posta kanunu lâyihasma ait esbabı mucibe 

mazbatası dır 
Bilcümle memaliki mütemeddinede posta mü-

raselâtı inhisara tâbi ve gayritâbi olarak iki 
kısımdan ibaret olup bu bapta vaz 'olunan usul 
ve kavait, esbabı kesire tesiratı ve tekâmülâtı 
mütemadiye icabatı ile tevessü ederek şu iki 
kısma ait muamelât tenevvüü furuu nispetin
de asrı ahirdeki dereeei mazbutıyete irtika et
miş ve füsihati muamelât ve ınünaseibaf her hü
kümetin yalnız kendi dairei hududu dâhili
ne münhasır kalmayıp beynelmilel posta ittiha
dı tesis edilerek bilittifak inikadeden kongreler
de tedvin olunan mukavelenamei umumiler, 
bunlarda sarahat olmıyan hususatta kendi ka-
vanin ve nizamatı dahiliyeleri ahkâmı cari ol
mak kaydiyle hükümetlerce mabihittatbik ola
rak, harici hududa da şâmil tutulmuştur. 

Ekseri hükümat, ahengi umumii 'münasabata 
muhalefetle yekdiğeri arasında halli müşkül 
mesainin zuhuruna meydan bırakmamak ve me
murini icraiyeleri aynı muamelâtda ahkâmı 
muhtelife muvacehesinde kalarak duçarı müş
külât olmamak için inhisar ve tâyini ücurat ve 
memnuat ve mülkiyeti müraselât gibi kavanini 
dâhiliyeleri icabatından bulunan bâzı mevad 
müstesna olmak üzere posta kavanin ve nizama
tı dâhiliyelerini mehmaemken ittihat mukave
lenamei umumisi ahkâmına tevfik etmişlerdir. 

Hükümatı ecnebiyenin bu tekem mülâtı mu
vacehesinde memleketimizde meriyülicra olan 2 
Şu'bat 1299 tarihli Ibir Posta Nizamnamesi mev
cuttur. Bu Nizamnamenin, ahkâmı arz olunan 
mertebeden pek baid ve ihtiyacatı asra gayrikâ-
fi olduktan başka mevaddı mütenakkızayı da 
cami bulunması hasebiyle emri tatbikte müş
külât çekilmekte ve postacılık âleminde feye
zan eden tekemmülâtın tesiratı maniası yüzün
den birtakım ahkâmı da mefsuh kalmakta ve 
Posta İdaresi senelerden beri işbu Nizamname
nin rahnei nevakısmı birtakım talimatnameler
le tamir ve telâfi mecburiyetini hissedegel-
mektedir. Ezcümle Nizamnamei mer'inin ikinci 
maddesine göre mektup ve gazete ve sair mat
buatı mevkute ile ağırlığı iki kilogramı teca
vüz etmiyen paketler inhisara tâbi tutulduğu 
ve binaenaleyh ayrı ayrı adresleri havi ve bu 
sıklete kadar her nevi paketlerin efrat tarafın
dan ticaret kasdiyle nakledilmemesi lâzımge-
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lerek dairei inhisar bu veçhile pek vâsi tutul- I 
muş olduğu halde postacılık âleminin kavaidi 
tekâmüliyesine tebean pek çok senelerden beri 
Posta İdaresince mevkii tedavüle ihracedilege-
len ve bilcümle memaliki mütemeddinede posta 
inhisarına tâbi tutulan acık muhabere vara
kaları meskût bırakılmıştır. Posta İdaresi Ni
zamnamenin bu meskûtiyetine rağmen bun
ları şimdiye kadar inhisar tahtında tutmak 
mecburiyetinde bulunmuştur. 

Üçüncü ve dördüncü maddelerin hükmü ise 
bu madde hükmünü nakız olarak deaviye mü-
taallik evrak ve emlâk ve akaar ve her nevi es
ham senedatı gibi masaliha dair evrak ve eşyayı 
ticariye numunelerini ve vezni iki kilogramı 
tecavüz etmiyen evrakı matbua ve gayrimatbua 
paketlerini inhisardan hariç tutup envai mez
kûr e haricinde evrakı muhabere m ey anında nak
lolunabilecek başta mevad kalmadığı cihetle, 
ağırlığı iki kilogramı tecavüz eden paketler hak
kındaki inhisarın bir mahalli sahihi yoktur. 

Bundan başka işbu nizamnamede evrakı mu
habereye taallûk eden birçok ahkâm meskût 
bulunduğu, gibi posta muamelâtının envamdan 
dahi asla bahis yoktur. Bu noksan kıymeti 
mukaddereli mekâtip ile posta paketleri ve posta 
havalenameleri hakkında neşredilen 20 C\=nn-
ziyelâhir 1325 ve İS Temmuz 1323 tarihli bir 
Nizamname ile kısmen izale edilmiş ise de 
posta bonoları ve telgraf havalenameleri ve hü
viyet varakaları hakkındaki ahkâm elyevm 
Posta İdaresinin yedinde bir talimatname ma
hiyetinde olarak mevcudolup eşhası sâlise hesa
bına matlubatı âdiye tahsili ve cerait ve resaili 
mevkuteye' abone kaydı gibi muamelâta dair ise 
henüz ne bir nizamname ve ne de bir talimat-
neme tertibedilmemiştir. 

Memaliki mütemeddinenin her birerlerinde 
muamelâtı ınezkûreye dair mazbut kavanin ve 
nizamat tedvin edilmiş olduğu halde bizdeki te-
ferruk ve noksanii ahkâm ile posta muamelâtının 
hüsnütemşiyetine imkân olamıyacağı vârestei 
izahtır. Bu ihtiyacı ınübrem saikasiyle posta 
muamelâtının desatiri esasiye ve kavaidi kül
liyesini şâmil olarak yedi fasıl üzerine mürettep 
bir Posta kanunu lâyihası. ve işbu kanunun su
veri icraiye ve tatbikıyesine aidolmak üzere bir 
Posta Nizamnamesi lâyihası takdim olundu. 

Kanunun birinci faslı posta idaresinin vaza-
ifi ile hukuk ve salâhiyeti hakkında olup lâyi- I 
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hai kanuniyenin birinci maddesinde posta ida
resinin ifasiyle mükellef olduğu posta muamelâ
tının envai gösterilmiştir. Envai mezkûreden 
evrakı muhabere namı altında bulunan mekâ
tip, açık muhabere varakaları, cerait ve resaili 
mevkute; her nevi evrakı matbua, masaliha 
dair evrak ve eşyayı ticariye numuneleri ve be
yiye şubeleri tesisi ve istifayı ucuratta müsta
mel pul ve sairenin ihracı ve bunların füruht 
ettirilmesi kısmen ahkâmı nâkisayı muhtevi olan 
atik posta nizamnamesi ve kısmen suveri icra-
iyeleri tavzih edilen talimatnameler ahkâmı da
iresinde ve kıymetli ve kıymetsiz posta paketle
riyle kıymeti mukaddereli mekâtip ve posta ha
valenameleri dahi 18 Temmuz 1323 tarihli Ni
zamname ahkâmı dairesinde ve posta bonolariy-
le telgraf havaleleri ve hüviyet varakalarının 
icrasına mezuniyeti mu'lin ne bir kamın ve ne 
bir nizamname mevcudolmayıp bu muamelât 
posta idaresince tertibedilmiş olan talimatname
ler dairesinde cereyan etmektedir. 

Maddei mezkûrede elyevm posta idaresinin 
icra eylemekte olduğu muamelâta mezuniyeti 
zikredilmekle beraber vesaiti maddiye ve mâne-
viyenin tekâmülâtı neticesinde tatbiki icabeden 
sâii mahsus vasıtasiyle isali müraselât ve cer_a.it 
ve resaili mevkuteye abone kaydı ve eşhası sâ
lise hesabına matlubatı âdiye tahsili muamele
lerine de mezuniyet bahşı mezkûrdur. 

Posta idaresi muamelâtı mezkûreyi memleke
tin vesaiti nakliyesi ve siai maliyesi nispetinde 
ve ahval ve şeraiti dairesinde ifa edebileceğinden 
ahvali maliye ile alâkadar olan posta ve telgraf 
havalelerinin ve emniyeti vesait ile alâkası bu
lunan kıymeti mukaddereli mekâtip ile kıymet
li posta paketleri gibi kıymetli müraselâtm tah
didi mekadir ve kiyem ve âdâdı vesaiti nakliye
nin derecei tahammülü ile alâkai kaviyesi olan 
kıymetli ve kıymetsiz posta paketlerinin tâyini 
sikletleri lâzimeden görülmüş ve posta idaresinin 
bu bapta mezuniyeti lâyihai kanuniyenin ikinci 
maddesinde gösterilmiş Dİduğu gibi işbu müra:-
selâtm makadiri ve kıyem ve âdâd ve eşkâli mah-
dudeleri de tafsilâtı sairesiyle beraber posta ni
zamnamesine dereolunmuştur. 

Üçüncü maddede posta kavaidine göre han
gi nevi müraselâtm taahhütlü ve tediye şartlı 
olarak kabul edilebileceği tâyin edilmiş ve her 
iki nevi muamelenin tarifatı ve suveri icraiyele-
ri Posta Nizamnamesinin fusûiüne bırakılmıştır. 

— 346 -

http://cer_a.it


î : 12 1.9 
Dördüncü madde posta idaresini sâii mah

sus ile isali müıaselâta mezun kılmaktadır. Pos-
tahaneler müraselâtı varideyi ashabına evkat ve 
vesaiti muayyene ile isal ve tevzi etmekte olduk
ları cihetle mürsiller tarafından bu evkat ve 
vesait kaydından haricolarak müraselâtm pos-
tahaneye vusullerini mütaakıp mürselünileyhle-
rine teslimi arzu olunduğu surette bunları sâai 
mahsusla isal edebilirler ve bunun için dahi 
sâii mahsus masraflarını mürsillerin Iberveçhi 
peşin tesviye etmeleri lâzımgelir. 

Memleketimizin her tarafında ihtiyacata kâ-
\ ' i vesait mevcudolmadığı gibi şehrin dairei tev-
ziiyesi haricindeki masarifi seferiye dahi pek 
gaali olduğundan ve mürsilden tberveçJhi peşin 
alınabilecek masarifin miktarını bir hesabı va-
saibi ile ol'sun tesibit etta-ek kaaibil olmadığından 
bu maddede mürsilden bervedıi peşin istifası 
lâzımıgelen masarifi mutedileyi bir hesabı va
sati ile tesfoi't etmek 'kaa'bil olmasından nâşi yal
nız şehrin dairei tevziiyesi dâhilinde sâiî mah
susla isali müraselât kabul edilmiştir. 

Beşinci madde Posta idaresinin hakkı inhi-
hisarını musaddıktır. Balâde uizamnamei mer'-
inin 'ahkâmı mütenalozasının tavzihi sırasında 
arz edilmiş olduğu üzere posta idaresinin dai
rei inhisarını elyevm memaliki mütemeddine-
de cari olan kavaide tevfikan tesbit eden sarih 
bir kanun ve bir nizamname şimdiki halde mev
cut değildir. Fakat posta idaresi kavaidi umu-
miyeye tebaiyet ıztırarariyle birçok zamandan 
beri yalnız mekâtip ile açık muhabere varaka
larını inhisara tâbi tutmuş ve bunların gayrı 
olan müraselâtı fiilen inhisar haricinde bırak
mıştır. Hattâ işbu fikdanii ahkâmdan nâşi 
halkın istifadei mânoviyelerine hadim olan ga
zeteler ile resaili mevkutemin 29 Rebiyülcvvel 
1328 ve 26 Nisan 1326 tarihli bir kanunla da
irei inhisardan hariç, tutulduğu ayrıca ilân edil
miştir. 

Haddizatında memaliki sairede olduğu gibi 
memleketimizde' dahi yalnız mekâtip ve açık 
muhabere varakalarının nakli inhisara tâbi tu
tulmak münasiptir. Bu hay tali inhisar, efradın 
yekdiğeriyle olan muhaberatını emniyet ve sür
at dairesinde ve Hükümetin murakabei müs-
temiresi tahtında icra edilebilmesi kaziyesini 
temine kâfi olmakla beraber esas vaz'ı nıuame-
lei ticariyeye müstenit eşyayı ticariye numu
neleri ve intişarı ulûma hadim kütüb ve resail 
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ve masalM efrada râci masalüha dair evrak 
nakliyatındaki tazyiki ref eylemiş olduğundan 
hal ve maslahatı memlekete evfak ve erfa'ktır. 
Ancak hakkı inhisar balâda arz edilen esbaba 
müstenit ve binaenaleyh L'ıtiyacatı muhaberatı 
tazyik değil, temin maksadına matuf bulundu
ğundan evvelâ devairi resmiye arasında sani
yen kendi mesalihi zatiyelerinc aidolarak ha
dimleri vasıtasiyle efradın kendi aralarında 
ve salisen nakliyat şirketlerinin kendi şirketleri 
umuruna mütaallik nakil ve teati edecekleri me
kâtip ve evrak dairei inhisardan hariç tutul
muştur. -Postanelere tevdi olunan müraselât ev-
katı malûmede vesaiti muayyene ile teati olu
nabilir. Halbuki devairi resmiye ile efrat ve 
şirketlerin bu evkat ve vesait ile teatii muhabe
rata mecbur tutulmaları muhaberatı müstace-
leleririi tehire ve ihtiyacatı muhaberelerini taz-
yika sebebolur. Bu hal ise emri inhisarın ru
hiyle kabili tevfik değildir. Binaenaleyh onların 
bu gibi mekâtibi istedikleri evkatta diledikleri 
vasıtalarla teati edebilmeleri iktiza eder. 

Lâyihai kanuniyenin altıncı maddesi posta 
idaresine bahşolunan hakkı inhisarın, ihtiya
catı halkı temin edebilecek bir tarzda istimal 
edilebilmesi maksadına matuftur. Malûm ol
duğu üzere posta idaresinin vâsi şehirlerde 
ihtiyacatı ahaliyi tamamen temine kâfi posta 
şubeleri ve her bir karye ve nahiyede dahi birer 
postahane tesis edebilmesi pek ziyade vüsati ma
liyeye mevkuf olup buna ise atii karibte imkân 
olmadığından Posta idaresi münasip gördüğü 
mahallerde halkın posta ihtiyacını teminen ter-
tibedeceği talimatnameler dairesinde bey'iye şu
beleri tesis ve bilitilâf posta teatisine belediye
leri mezun kılmak hakkını haiz olmalıdır. 

Yedinci madde posta ücretlerinin istifasına 
hadim olan pul ve evrak ve makina gibi mevad-
dm ihraç ve istimaline ve mevkii istimale vaz' 
edilecek olanların müddeti meriyet ve şeraiti 
mülbadelelerini tâyine mezuniyeti mu'lindir. 

Posta pulları ile pullu evrakın kıyem ve envai 
muamelâtın sürümü ve ihtiyacatı halkın derecesi 
nispetinde tâyin ve bunların müddeti meriyet
leri bu tâyin ile alâkadar bulunduğundan ve 
bunların bir kanun ve nizamname ile tesbiti 
mümkün olmadığından bu cihetlerin Posta ida
resinin takdirine bırakılması tabiîdir. 

Hükümetçe mevkii tedavüle çıkarılan pul 
ve evrakı mubayaa etmek üzere halkın mut-
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laıoı postahanelere müracaatı mucibi % müşkü
lât olacağından Posta idaresi bunları ieabeden 
mahallerdeki esnafı münasibeye, beyiye veya üc
reti maktua mukabilinde sattırabilmeli ve fakat 
bu satış muamelesi suiistimal derecesini bulma
mak üzere müsaadeye m akran olmalıdır. Se
kizinci maddenin hükmü bu maksada müstenittir. 
Posta idaresi Beynelmilel Posta Mukaveleııamei 
Umumisi mucibince menafii memleket noktai na
zarından bâzı Hükümet ile posta münasebatını tan
zime ve istifa edilecek ücuratı bu mukavele hari
cinde olarak tâyine salâhiyettar olmakla beraber 
bu salâhiyetin Posta Kanunu dahilîsinde tesbiti 
muktazi görüldüğünden lâyihanın dokuzuncu 
maddesinde de bu husus zikredilmiştir. 

Sevkıyatın hüsnüidaresi vesaiti nakliyei 
mevcudeden' alâvechülkemal istifadeye müte
vakkıf olup bu da Posta idaresinin bilcümle nak
liyat şirketleriyle ihtiyaca göre akdi mukavele 
hususunda serbest bulunmasiyle mümkün oldu
ğundan onuncu madde ile Posta idaresine bu me
zuniyet bahşedilmiştir. 

Lâyihai kanuniıyenin ikinci faslı ücurata 
tahsis olunmuştur. 

Balâda arz edildiği üzere posta müraselâtı 
inhisara tâbi ve gayritâibi olarak iki kısma tef
rik edilmiş olup bunlardan mekâtip ile açık 
muhabere varakaları inhisar dâlhiline alınmış, 
diğer ımüraselât ise inlhisar haricinde 'bırakıl
makla beraber halkın posta vasıtasına 'inüra-
caatlerini tergiben dûn ücrete tâıbi tutulmuştur. 

Diğer taraftan inhisar dâhilinde olan ımekâ-
tip ile açık muhalbere varakalarının ücretçe 
yekdiğerine müsavi tutulması muhik değildir. 
Zira Posta Nizamına meşinde zikrolunduğu üze
re mekâtip iki kiloya kadar kabul olunduğu 
halde varakaların 'bilcümle memalikte "kabul 
olunan ebadı ile şurufu sairesi muayyen ol
makla mahdudülintifa olup mekâtip gibi vezne 
ve onun evsafı sairesine tâbi olmadıklarından 
on birinci ıruaddede !l)iı farklar gözetilmekle be
raber şehir dahilindeki tevziat hususunda Posta 
İdaresinin mıesbuk olan hizmeti müsavi bulun
madığından bu baptaki fark dahi nazarı itibara 
alınarak bunların ücretleri ona göre tâyin edil
miştir. Dûn ücrete tâbi tutulan evrakı matbua
nın envai arasında da farkı ücret gözetilmek 
lâzımgelmiştir. Bunlar da cerait ve resaili mev
kute 'olup efkârın ve ulûm ve fünunım neşrine 
hadim oV.akla halkın şiddetle muhtaeoıdıığu 

şeylerdir. (Bu sebeple bunların ücuratı, diğer 
evraikı matbua ücuratından daha dûn olarak 
tâyin* edilmiştir'. Birçok memalikte de bu nok
tai nazar takiibediLmekte Ibıılunınuş /olduğundan 
on ikinci .maddedeki ücretler' bu esasa müste
nittir. Evrakı (matbuanın oba t ve sıkletleri ve 
şeraiti 'sairesi bilcümle memalikte kabul olunan 
Posta Mukavelename! Umum isindeki ahkâm 
tlairesin.de olarak Posta Nizamnamesinde tasrih 
edilmiştir. 

Dûn ücrete tâlin bulunan eşyayı ticariye ini
ni ımeleriyle mesalihe dair evrak, evrakı matbu
aya makîs olmadıklarından (bunlar için b i r e r i 
haddi asgari tâyin edilmiştir. Zira eşyayı tica
riye numuneleri Posta Nizamnamesinde tafsil 
olunduğu üzere eşkâl ve ebadının ve ahvali 
sairesinin ihtilâli hasebiyle muamelâtta müşkü
lâtı daîdir. Mesalihe dair evrak ise, mahiyetleri 
itibariyle eeraid ve (sair evrakı matbuaya makîs 
olmayıp ihtiyacatı uımımiyece derecei tâliyede 
ve kaiîlütteatidir. Elle yazılmış evrakı havi bu
lunan bu nevi müraselât hiç olmazsa âdi bir 
mektup İkadar ehemmiyeti madtliyeyi haiz ola
caklarından ve mektuptan tefrikleri fazla dik
kati istilzam edeceğinden Hıer. türlü suiistimali 
men' için memleketimizde dahi Beynelmilel ]VTu-
kavelenamıei Umumide kabul edilen nokta! na
zarın takibi icabetler. (Bu sdbeple iki nevi rnüra-
selâtın ücretlerinde diğer dûn ücrete tâbi me-
vaddan bittefrik kezalik on ikinci maddede 
haddi asgarî tâyin edilmiştir. 

Lâyihai kanuııiyenin on üçüncü maddesin
den yirminci 'maddesine kadar olan ahkâm bil
cümle 'mernalik posta kavanin ve nizamatında 
ve İttihat! Mukaveleııamei Um ilmiyesinde ka
bul edilmiş olan posta kavaidi esasiyesindendir. 

Lâyihanın yirmi birinci maddesinde zikrolu-
nan posta paketleri ücuratı mesafenin kurbiyet 
ve bu'diyeti ile vesaitin nev'i nokta i nazarın
dan t.âyin edilmiştir. Kısa bir mesafe üzerinde 
demiryolu ve vapurlarla icra edilen münakalâ
tın hizmet ve masarifi uzun bir mesafe üzerin
de aynı vesait ile icra edilen münakalâta nispe
ten daha az olacağı derkâr olduğundan (birinci 
fıkradaki tarifede esas nazarı itibara alınmış 
ve ikinci fıkradaki tarifede daıhi işîbu vesaiti se-
hile halicinde kalan ve fazla, masarif ihtiyarını 
istilzam eyliyen vesaitle nakledilen paketlerin 
ücuratı tesbit edilmiştir. Posta paketleri haddi
zatında ne sıklet ve ne de hizmet itibariyle ba-
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lada arz edilmiş olan envai ımüraselâta kabili 
kıyas 'olmayıp bâzı memleketlerde posta idare
leri ıbu muamelâtın icrasını ibilitilâf mesajeri 
namı altında şimendifer idarelerine havale et
mekte olduklarından vesaiti nakliyesi mebzul 
olmıyan (memleketimiz için bu ücretler istiksar 
edilmez. 

Posta paketlerinin zayiat ve haşaratına mu
kabil olarak kıymetlerinden bir de ücreti temi-
niye istifası ve ihbarname tebliğine rağmen 
mürselünileyhleri tarafından tesellüm olunmı-
yarak postanede tûlmüddet yer işgal eden pa
ketlerden ardiye ücreti aıhzi posta kavaidi cüm
lesinden olduğundan işbu maddede bu ücretler 
dahi ayrıca irae olunmuştur. 

Namlarına gelecek 'olan müraselâtı tevziata 
intizar etmeksizin 'bir an evvel almak istiyen-
lerin analhtarları kendilerince hıfzedilmek üzere 
postanelerde bulunan abone kutularını isticar 
edebileceklerinden yirmi ikinci maddede kutu
ların Ibedeli icarları sunufu merakize göre tâ
yin edilmiştir. Kutuların sunufu merakize göre 
bedeli icarlanndaki tefavüt, kesret ve kılleti 
rağbete nazaran ihtiyar olunmuştur. Birinci sınıf 
meraikizin bulunduğu şehirlerde talipler daiha ke
sir ise de ilkindi ve üçüncü sınıf meraikizin bulun
duğu şehirlerde binnisbe az olduğundan buralar
da bilhassa tüccarın celbi rağbeti için bedelâtı 
icare dalha dûn bir miktarda gösterilmiştir. 

Yirmi dördüncü maddede münderiç hüviyet 
varakalariyle yirmi beşinci maddede münderiç eş
hası sâlise hesabına matlûlbatı âdiye tahsili mua
melelerine ait ücurat her memlekette olduğu gibi 
posta kavaidi esasiyesine tevfikan tâyin edilmiş 
olan ücurattır. 

Dördüncü maddenin esbabı mucibesinde arz 
ve izah olunduğu üzere sâii malhsus ile mürse-
lünileyhlerine teslim usulü mürselinden berveçhi 
peşin ahzi iktiza eden ücret sebebiyle memleke
timizde ancak bir şöhrin dairei tevziiyesi dahilî 
için mümkün olduğu ve bir şehir dâhilinde çıka
rılacak sâii mahsusun masarifi bilhesap vasati 
kırk kuruşu tecavüz edemiyeceği cihetle yirmi 
altıncı maddede bu ücret irae edilmiştir. 

Yirmi yedinci ve yirmi sekizinci maddeler, 
posta kavaidi esasiyesi noktai nazarından istifası 
iktiza eden ücurattır. 

Yirmi birinci maddenin esbalbı mucibesinde 
arz olunduğu üzere posta paketleri sair mürase-
lâta makıys olmayıp gerek mürşitlerinin ve gerek 
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mürselünileyhlerinin arzulariyle bunların tekrar 
bir mahalle şevki lâzımıgeldiği takdirde tarife mu
cibince tekrar sevk ücreti istifası zaruridir. Ancak 
efradı asakirin bir malhaldon diğer bir yere hare
ketleri kendi iradeleriyle vâki olmadığından nam
larına olan paketlerin bulundukları ınaîhadlere tek
rar şevkleri halinde ücret istifası inuvafrkı hak 
ve âdil görülemediğinden yirmi dokuzuncu mad
dede bu cihetler tasrih olunmuştur. Fosta idare
sinin işbu kanunla kabulüne mezun olduğu envai 
müraselât hakkındaki ahkâmı külliye ve kavaidi 
esasiye' bu kanunun fusulıü muihtelifesinde zikre
dilerek tarifat ve evsaf ve ebat ve malhiyat ve şe
raiti kabul gibi ahkâmı cezaiye ve kavaidi fer'iye 
Posta Nizamnamesinin fusul ve mebehisine terk 
edilmiş olduğundan otuzuncu maddede bu cihet 
tavzih olunmuştur. 

Şurası dahi şayanı arzdır ki, halühaızırda 
tâyini ücurat meselesi her memlekette altun akça 
muadilleriyle alâkadar ve altun piyasası ise dai
ma mütebeddil bulunduğundan işbu lâyihai ka-
nuniyede gösterilen posta •ücuratı daima tebed-
düle mâruz kalmamak üzere bu baptaki tahavvü-
lâtın haddi asgari ve âzamisi arasındaki hesabı 
vasati nazarı dikkate alınarak tâyin 'edilmiş ve 
bu ücuratm mekadiri kezalik altun piyasasının 
asgari ve âzami derecei tahavvülâtı arasındaki 
hesabı vasatiye göre tâyin edilmiş olan mürase-
lâtı hariciyenin ücuratma muvafık olmakla bin-
netice minelkadîm cari olduğu üzere dahilî ve ha
ricî ücuratta bir vahdet temin edilmiştir. Gay-
rimuntazar ahvali fevkalâdei maliye dolayısiyle 
muadillerin haddi âzamiyi tecavüzü görülürse 
posta ücuratmda dahi ona göre tadilât icra ve bu 
tadilâtın tatbiki istizan olunabilir. 

Lâyihai kanuniyenin üçüncü faslı muafiyeti 
ücurata tahsis edilmiştir. Muafiyeti ücurat kai
desi her memlekette hissi hürmet veya şefkat ve
yahut icaibatı vazife ndktai nazarından kabul edil
miş olup, otuz birinci maddenin fıkaratmdaki ah
kâm dahi bu esasata nazaran vazedilmiştir. 

Faslı râbi' memnuata tahsis edilip otuz ikinci 
maddenin birinci fıkrası hakkı inhisarın muhafa
zası ve ikinci ve üçüncü fıkraları mürsillerin 
muıhafazai hukuku ve emniyeti müraselâtı ihlâl 
edebilecek sebeplerin refi ve izalesi, dördündü 
fıkrası ahlâk ve asayişin ve hükümetçe lisebebin 
menedilmiş olan mevaddın men'i intişarı ve posta 
memurlariyle müraselâtın muhafazaları ve be
şinci fıkra âdap ve nezaketi içtimaiye ile kabili 
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tevfik olmıyan ahvalin men'i ve altıncı fıkra dahi 
kavanin ve n'izamatı hükümet alhkâlmına riayetin 
temini maksat'lariyle mevzuğdur. Beşinci fasıl 
Posta İdaresinin derecei 'mesuliyetine dairdir. 
Otuz üçüncü maddede ziikrolunan envai muamele 
dolayısiyle kabul ettiği mebaliği ashabına isal 
edemediği takdirde resaleti hasebiyle Posta İda
resinin ahkâmı umumiyeye tevfikan mesuliyeti 
vârestei arz ve izahtır. Ancak evrakı muhabere
den ibaret olup hiçbir kıymeti haiz olmaması lâ-
zıımigelen müraselâtı taaihhüdiyenin ziyamdan 
dolayı esasen zarar ve ziyana mukabil olmak üze
re bir tazminatla mükellefiyet mümkün olma
makla beraber bunlara mahsus olarak istifa 
edilen fazla ücret hasebiyle müraselâtı âdiyeye 
de makîs tutulamıyacağından mahza mahalleli
ne isal hususunda fazlaca takyidat icra oluna
cağını temin en mürsillere karşı gerek doğru
dan doğruya ve ^orok dolayısiyle vâki olan za
rarları neden ibaret olursa olsun esbabı mücbi-
reden maada ahval sebebiyle vukubulan zayiat
tan dolayı posta idareleri maktuan bir tazmi
nat itasını deruhde etmişlerdir ki bu miktar 
Mukavelename] Umumide elli franktan ibaret ve 
her memleketin kavanin ve nizamatı dahiliyele
rinde muhteliftir. Memleketimizde ise 2 Şubat 
1299 tarihli Nizamnamenin otuz ikinci madde
si ile zeyli makamına kaim olan 21 Teşrinisani 
1329 tarihli maddei muaddelede taahhütlü nıe-
kâtip için bir lira ve mekâtibin gayrı olan di
ğer dûn ücrete tâbi taahhütlü müraselât için da
hi elli kuruş olmak üzere tâyin edilmiş ise de 
müraselâtm cümlesinde taahhüt ücreti müsavi 
olduğu gibi hepsi de aynı muamelei kaydiyeye 
tâbi tutulduğu ve bunların derunlarına kıymet
li mevad vaz'ı caiz olmadığından emri tazminde 
mürsillerin zarar ve ziyanları da mevzuubahs-
olamıyacağı cihetle bilûmum mevaddı taahhüdi-
yenin ziyamdan dolayı müraiie veya talebi üze
rine mürselünileyhe siyyanen yüz kuruş veril
mesi muvafıkı hak ve mantıktır. Diğer taraf
tan şartı tediyeli olan taahhütlü müraselât mür-
selünileyhlerine teslim olununcaya kadar şartı 
tedireslz taahhütlülerin ahkâmına tâbi olup mür-
selünileyhl erine teslimlerini mütaakıp şart ta
hakkuk eylediğinden bunların bilkülliye ziyaıy-
le bedeli meşrutu alınmaksızın mürselünileyhle-
line teslimi halleri yekdiğerinden farklı olmak
la kamilen zıyaı halinde bedeli meşrutu ne mik
tarda bulunursa bulunsun şartı tediyesiz taah-
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hütlüler misillû mürsillerine yüz kuruş tazmi
nat itası ve fakat bedeli meşrut tahsil edilmiş 
ise şartın sübutuna mebni bedeli meşrutun ta
mamen miktarı tediye edilmek icabeder. Ve 
beynelmilel posta kongrelerinin içtihadı bu 
merkezde olduğu gibi bu kaide her memlekette 
böylece kabul edilmiştir ve Kanunu Medenîmiz-
deki (Şartın sübutu indinde ona muallâk olan 
şeyin sübutu lâzım olur) kaidei külliyesine de 
tamamen mutabıktır. 

Zayi olan mevaddı taahhüdiyenin mürsilleri 
vefat- ettiği takdirde talebi tazminat hakkının 
vârislerine intikal etmemesi meselesine gelince, 
esasen tazminat balâda arz olunduğu üzere za
rar ve ziyana mukabil olarak tâyin edilmiş bir 
meblâğ olmayıp tahakkuk maliyeti mürsilin ta
lebine mevkuf ve emri talep ise mürsilin reyi za
tîsine müfevvez bulunduğu emri tatbikatta mü
şahede olunduğu üzere mürsellerden bâzıları bu 
tazminatı ya hiç talebetmemekte veyahut posta 
ücreti derecesinde cüz'i bir meblâğ talebetmekte 
ve binaenaleyh hakkı hıyarlarını diledikleri 
gibi istimal eylemekte bulundukları ve vefat 
edenlerin reyi zatîlerine ait bu misullû hakkı 
hiyarm ahkâmı umumiyemizde hiyarı şart ve 
hiyarı rüyet gibi nazirleri olup irade ve meşiyet 
kabilinden olan bu gibi evsaf vârislere intikal 
edemediği cihetle bu meselede dahi Kanunu 
Medenîmizin mabihülistinadı olan kaidei esasi
ye nazarı itibara alınarak tazminat talebetmek-
sizin vefat eden mürsillerin bu bapta hakkı hi-
yarlarmm vârislerine intikal edememesi lâzrm-
gelir. Lâyihai kanuniycnin 34, 36 ncı maddeleri 
bu esaslara göre vaz'olunmuştur. 

Kıymeti mukadderdi mekâtip ile kıymetli 
ve kıymetsiz posta paketleri taahhütlü mürase-
lâta makîs olmayıp bunlar az-çok kıymetli me
vaddı ihtiva eylediklerinden kısmen veya ka
milen zayi ve hasarları halinde mürsillerin za
rarlarına mukabil kıymeti mukadderelerinin 
tazmini ve kıymetsiz paketler için ücret temini-
ye ahzi mümkün olmadığından bunların derun
larına daha fazla kıymette eşya vaz'edilememe-
sini teminen verilecek tazminatın yüz kuruşu 
tecavüz edememesi usulü her memleket kava
nin ve nizam atında kabul edilmiş ve maliyeti 
mütahakkak olan bu nevi müraselât bedeli zi-
manlarının badelvefat mürsillerinin vârislerine 
«ntikali tabiî görülmüş olmakla 35 nci madde 
dahi bu esasa göre tertibedilmiştir. 

— 350 



t : 12 1.9 
İşte posta idaresinin deruhde edebileceği 

mesuliyet bunlardan ibaret olup bunlardan 
maada ifa eylediği hizmet dolayısiyle mürsil ve 
mürseliünileyhin vukubulabilecek zarar ve zi
yanlarını tazminle mükellef olamıyaeağı ve eğer 
dolayısiyle vâki olan zararlardan mesul tutulsa 
gayrimahdut bir mesuliyete mâruz kalması yü
zünden hazinei hükümetin nâkabili tahammül 
tazminatlarla mükellefiyeti lâzımgeleceği ve 
böyle bir mesuliyet ise hiçbir memleketin pos
ta kavanin ve nizamatmda deruhde edilmemiş 
bulunduğu cihetle 37 nci maddede dahi bu esas 
gösterilmiştir. 

Otuz sekizinci maddede posta idaresinin ka
bulü mesuliyetine mâni odan ahval irae edil
miştir. Şöyle ki ; mürsil kıymetli müraselâtıh 
muhtevasını vazı'da bir hataya düşebilir veya 
mes.af atı baideye nakle tahammül edemiyecek suret
te bentlerinde tekasüf edebilir veyahut ashabı ye
dine vusullerine kadar mürur erecek eyyam 
zarfında bozulacak ımevad vaz'eyler. Ahvali 
mümasilede posta idaresinin bir gûna dahil ve 
tesiri 'olmadığından mesuliyet 'tevcihi bittabi 
muöıik olamaz. Bu gibli zıya ve haşaratın za
rarları mürsillerin şahıslarına münhasır kal
mak icabeder. Diğer taraftan posta idaresi esa
sen mevaddı memnuanm naklini deruhde etme
miş olduğundan kavanin ve ni'zamatı Hüküme
te muhalif hareket eden mürsillere tazminat 
itası şöyle dursun indelicap haklarında takibat 
icrası bile lâzımgelir. 

Bundan başka ftazımünat itası zıyaın tahak
kukuna vabeste olup posta idaresi kaydı resmî 
tahtında Ve memurlarının imzaları mukabilin
de nakil ve teati -ettiği itou nevi nıüraselât hak
kında mürsillerin müracaatleri üzerine tahki
katı lâzimeyfi icra ve zıyaı talbakkuk ettirmek 
mecburiyetinde bulunduğu 'halde refi ve iza
lesi kudreti Hükümet Iharicinde îbulunan birta
kım esbabı mücbire dolayısiyle eivrak ve defa-
tiri kuyudiiyettıin zıyaı takdirinde saShiıbine tes
lim ve ademiitesliımiıni ispat mümı'kün olamaz. 
Bu surette de posta idaresine (mesuliyet teveühi 
muhik değildir. Hattâ ıa!hiren inikadeden Mad
rid Ktongresinde de idarelerin ademinıesulıyet-
lori esası ka'bul edilmiştiir. 

Kıymetli 'mür'aselâta hile kasdiyle kıymeti 
mukaddereden fazla kıymet tafediri halinde 
posta İdaresinin ademimesuliyeti varestei arz 
ve izahtır. Otuz diokuzıu'neu miaddede üe esas 
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münderiçtir. Birisi müruruzaman, ikincisi esba
bı mücbireye mebni zayiatın veyahut esbabı 
müdbirenin taihakkuk ettirilememesi, üçüncüsü 

. tazminatı verilen müraselâ't huku!kunun idareye 
intikalidir. 

Mürsillerin postaya tevdi eyledikleri müra-
selâtm bİlmüracaa taharrisi için gerek Posta 
Mukavelenamei Umumisinde ve gerek sair me-
malikin »kavanin ve nizamatı dahiliyelerinde bir 
sene müddet tâyin ve hafkkı müracaatleri bir 
müruruzaman hususu ile takyidedilmiştir. 

Çünkü lâyenkatî kabul olunan müraselâta 
aidolup miktarı pek kesir bulunan evrak ve de-
fatiri kuyudiyeyi tulü müddet 'hıfzetmek gibi 
bir bari azîm altına girmek posta idarelerince 
müstehîldir. Bir seneden ibaret olan müddeti 
kanuniye zarfında mürsillerin vâki olan mü
racaatleri üzerine idarece tahkikat icrasına te
şebbüs edilip harb gibi esbabı mücbire dola
yısiyle zıyaı tahakkuk ettirilemiyen müraselâ-
tın esbabı mezkûrenin zevaline intizar tabiî 
olduğu gibi zayiat ve haşaratı mütahakkikanm 
esbabı mücbireden tevellüdedip etmediği hakkın
da vapur ve şimendifer kumpanyalariyle idare 
arasında tahaddüs eden ihtilâf at dahi mahkemei 
aidesince hal ve fasledilmedikçe mürsillerine 
tazminat itası muvafık alamaz. 

Bundan başka müddeti kanuniye zarfında 
mürsilleri tarafından vâki olan müracaat üzerine 
itası takarrür eden tazminatı almaksızın mürsil-
ler tağayyübederse bu meblâğın mürsil hesabına 
kanunu umumimizdeki müruruzaman haddine 
kadar idarenin yedinde kalmasına muamelâtı 
idarenin tahammülü olmıyacağmdan iki seneden 
ibaret bir müruruzaman hususu ile takyidi mu
vafık görülmüştür. 

Mürsil idareden tazminatı kanuniyesini aldık
tan sonra müraselâtmdan fekkiyed etmiş olaca
ğından ziyama hükmolunan bir maddenin bilâ-
hara bir taraftan zuhurunda bunun idarenin 
malı olması lâzımgeleceği kaidesi Beynelmilel 
Posta Mukavelenamei 'Umumisinde kabul edil
miş bir esastır. 

Faslı sâdis ahkâmı cezaiyeye ve takibata dair
dir. Postaya mütaallik ceraim elyevm mazbut 
bir halde olmayıp bâzıları kanunu cezada ve bâ
zıları dahi Posta Nizamnamei mer'isinde mezkûr 
ve bir kısmı hakkında hükmü ceza büsbütün mef-
kuttur. Lâyihai kanuniyedeki bu faslın ihtiva ey-
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lediği mevadda işbu ahkâmı müteferrika cemedil-
mekle beraber meskût bırakılan bâzı ahkâm dahi 
tavzih ve tesbit edilmiştir. Müstamel posta pulla
rım satanların fiili dünyanın her tarafından meş- i 
ru olan kolleksiy onculuk sanatı ne temas ettiğin- ! 
den ve kolleksiyon merakında bulunan kimselerin j 
müstamel posta pullarını gayrimüstamel pullarla ; 
beraber müraselât zarfları üzerine ilsak eyleme- I 
leri menedilemiyeceğinden kırk dördüncü madde- i 
de taklit veya tağyir edilmiş posta pullarını bile
rek istimal edenlerderu başka müstamel pullardaki 
damga izlerini izaleye çalışarak tekrar istimale 
cüret edenlerin mücazatı gösterilmiştir. Kırkıncı, 
kırk ikinci, kırk altıncı, kırk yedinci, kırk seki
zinci, kırk dokuzuncu maddeler piosta muame-
1 âtının tahtı emniyette cereyanını kâfil olan 
ahkâmı cedide olup mutunu mevadda sarih 
olan mahiyetleri muhtacı izah değildir. 

Faslı nebi' ahkâmı müteferrikayı cami olup 
ellinci madde 'müraselâtm .mürselünileyhlerinin 
gayrı olan kimselere teslim edilebilmesi ahvâ
linden bahistir. Hükümeti velayeti âmmesi iti
bariyle iktizayı maslahata göre kanunen efrat 

'üzerinde hakkı tasarrufa mâlik olduğundan 
hukuku umumiyenin vikayesi noktai nazarın
dan müflislere ve aslıalbı ceraime ait (müraselâ
tm malhakim ve müstanitiklerce postanelerden 
alınmaları icaibeder. 

Sagirler, ma'tuhlar ve mecnunlar namına ge
len müraselât dahi bahücceti şer'iye iktisabeyle-
dikleri velayet hassaları itibariyle onların umu
runda tasarrufa isalâhiyettar olan vasilerine tes
lim edilmek tabiîdir. Maihaki'mce haciz vaz'edil
miş olan müraselâtm tesellüm ünden mümelün-
ileyhler kanunen mahcur bulunduklarından bu 
gibi müraselâtm dahi mahakimden lâhik ola
cak hükümde irae edilen mahalle teslimi zaru
rîdir. 

Vefat eden kimseler namına gelen 'müraselâ
tm dahi bahücceti şer'iye verasetlerini ispat 
eden 'vârislerine itası ımuvafık görülmüştür. 

Elli birinci madde kanunun otuz birinci 
maddesi hükmüne tevfikan müraselâtı dahiliye 
derununa vaz'edilmiş olan zikıyem mevad ve 
Boşta Mukavelenamei Umumisi ahkâmına ,ve 
Hükümetin Gümrük Kanununa 'muhalif olarak 
haricî ımüraselâta ithal edilmiş bulunan 'Güm
rük Resmine tâbi mevad haklarında Boşta Ni-
zajmnamesi mucibince ımuktazi muamelenin ifa
sını teminerrvaz'edilen bir'hükümden İbarettir. 
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Boşta idareleri mürselünileyhlerine teslim

leri ve mürsillerine ret ve iadeleri mümkün ola-
mıyan ımüraselâtı açıp imzadan ve istimal edi
len kâğıtta matbu ve gayrim atbu tolarak bulun
ması muhtemel olan işarattan sahiplerini anla
mak teşebbüsünde bulunur ve bu tedbir ile de 
sahipleri taayyün edemiyen .müraselâtı imha ve 
derunlarından zuhur eden nukud ve evrakı nak
diye ve eşyayı saireden alâkadaranma teslimi 
'mümkün olamıyanlan bir müddet hıfzeder. Boş
ta ıstılahında mevkufat tâbir olunan bn usul 
her memleketin bütün kavanin ve nizam atında 
tasrih edilmiş olduğundan elli ikinci maddede 
bu esas irae edilmekle beraber elli üçüncü mad
de dahi bu gibi müraselât derunlarından zuhur 
eden nukud ve saire için tarihi tevdilerinden 
itibaren iki seneden ibaret bir müruruzaman 
tâyin edilmiş 've bu imuamelenin ısuveri icraiyesi 
dahi Boşta Nizamnamesinde izaıh kılınmıştır. 

Kili dördüncü madde Türkiye'de teşekkül 
eden 'nakliyatı berriye 've bahriye 'şirketlerinin 
posta müraselâtmı ve onlara refakat eden me
murların meccanen nakilleri -mecburiyetini mu'-
lindir. Bu hüküm merkez idareleri Türkiye'de 
olan nakliyat şirketlerine aidolup merkez ida
releri memaliki ecnebiyede olanlara şâmil de
ğildir. 

Şıkkı «anide posta idarelerinin bu gibi şir
ketlerle olan münasebatı ya Beynelmilel Boşta 
Mukavelenaım esinin üçüncü ve dördüncü mad
deleri hükmüne tevfikan veyahut bunlarla ak
dedilen mukavelâtı hususiyeye istinaden cere
yan eder. 

Boşta muamelâtının kavaidi külliye ve de-
satiri esasiyesini cami 'olarak elli yedi madde
den terekkübeden işbu lâyihai kanuniyenin tas
dik ve ilânı kanuniyeti işbu mazbatanın' iptida
sında arz'oluna*! nevakıs ve mahzura ti bir arı 
evvel ref'ederek posta umurunun sebebi tekem-
•mül ve terakkisi olacağı arz 'olunur. 

Posta kanunu lâyihası 

Faslı evvel 
Boşta İdaresinin vazaifi ile hukuk ve salâhı 

yeti : 

MADDE 1. — Boşta İdaresi : 
Evveien : Mekâtip açık muhabere varaka

ları cerait ve 'resaili mevkute her nevi evrakı 
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matbua, mesalihe dair evrak ve eşyayı ticariye 
numuneleri. 

Saniyen : Kıymetsiz ve kıymetli posta pa
ketleri ve kıymeti mukadderdi mekâtip kabul 
ve nakil ve tevzii. 

Salisen : Bedelâtı postanelerde tediye oluna
cak posta 'bomolariyle posta ve telgraf havale
nameleri tanzimi. 

Rabian : Cerait ve resaili 'mevkuteye abone 
kaydı. 

Hamisen : Eşhası salise 'hesabına matlubatı 
âdiye tahsili. 

Sadisen : Ledelhace posta merakizine ibraz 
olunmak üzere arzu edenlere 'hüviyet varakaları 
itası hususlariyle mükelleftir. 

MADDE 2. — Posta idaresi, posta ve telg
raf. havalenamelerime kıymetli müraselâtm ica
bı hale göre tahdidi mekadir ve kıyem ve îda-
dma ve posta paketleri sıkletlerinin dâhi ve
saiti nakliyenin ieabatına tebean tâyinine me
zundu r. 

MADDE 3. — Mekâtip ve açık muhabere 
varakaları ve gazeteler ve evrakı matbua ve 
mesaliha dalir evrak ve eşyayı ticariye numu
neleri taahhütlü ve bu me vadeli taahhüdiye ile 
kıymeti mukaddereli mekâtip ve posta paket
leri tediye şartlı olarak dahi kabul olunur. 

MADDE 4. — Mürsilleri tarafından ücreti 
, mahsusası tediye edildiği takdirde mekâtip ve 

evrakı sairei muhabere dle posta paketleri ıan-
cak şehrin dairei tevziiyesi dahilindeki ımür-
selûnileyhl'erine sân mahsus ile isal olunur. 

MADDE 5. — Posta idaresinin inhisarı tah
tında olan mevad, mekâtip ve açık muhabere 
varakalarından ibarettir. Ancak Hükümetçe 
tâyin olunacak şerait dairesinde devairi sairei 
resmiye evrakı muhaberesi ile efradın kendi ma-
salihi zaviyelerine aidolarak 'hadimleri vasıta-
siyle teati edecekleri mekâtip ve bilcümle nak
liyat şirketlerinin umuruna mütaallik naklede
cekleri evrak inhisardan müstesnadır. 

MADDE 6. —• Posta idaresi lüzum görece
ği yerlerde posta merakizi veya beyiye şubele
ri tesis etmek ve bu merakiz ve şuabatta ifa olu
nacak muamelâtın nev'ini tâyin eylemek ve 
icabeden mevaki beyninde eyyamı muayyene-
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I ide posta teatisini temin 'için ıbelediyeleri m •-
I zun kılmak hakkını haizdir. 

MADDE 7. — Hükümet postaca istifa edi
lecek ücuratı nıüş'ir pullar, açık muhabere 
varakaları, zarflar ve kuşaklar ihracına ve is
tifayı üeurat ımakinaları istimaline ve bunlar
dan mevkii istimalde bulunanlarla âtiyen mev
kii ihtimale vaz'edilecek olanların müddeti me
riyet ve şeraiti mübadelelerini tâyine mezun
dur. 

MADDE 8. — Posta İdaresi, posta pulla-
riyle istifayı ücuratta müstamel varakaların 
eşhası hasusiye tarafından bey'ini menetmek 
hakkını haizdir. Müsaade istihsaliyle pul sa
tanlara Hükümetçe tâyin olunacak Ibir nispet 
dairesinde beyiye veya ücreti maktua da veri
lebilir. 

MADDE 9. — Hükümet memaliki ecnebiye 
ile olan posta ınünasebatını Posta ittihadı Umu
misi esasatıma ıgöre 'Beynelmilel îtilâf ile tan
zime ve itilâfı mezkûr mucibince Türkiye'de is
tifası lâzımgelecek ücuratm tâyinine salâhiyet-
tardır. 

MADDE 10. — Hükümet posta münakalâtı
nı icabı hal ve maslahata göre tanzim etmek 
için bilcümle nakliyatı bahriye ve berriye ve 
havaiye şirketleri ile akdi mukaveleye mezun
dur. 

i . Fash sâni 
ücuraJt 

MADDE 11. — Mekâtibin beher yirmi gram 
ve kusurlundan şehir dâhili için beş ve şehir 
harici için yedi buçuk ve açık muhabere vara
kalarından şehir dâhili için üç ve şehir harici 
için dört buçuk kuruş ve bunların cevaplarının 
her bir -kısmından aynı ücret alınır. 

MADDE 12. — Bir nama gönderilecek ce-
raitle lâakal üç aylda bir intişar eden her nevi 
resaili -mevkutenin ilâveleri de dâhil olduğu hal-

I de beher elli gram ve küsurundan yirmi para 
ve sair evrakı matbua paketlerinin beher elli 
gram ve küsurundan iki kuruş ve mesaiihe dair 
evrak paketleriiyle eşyayı ticariye numuneleri
nin keza beher elli gram ve küsurundan iki ku-

I iniş ücret alınır. Ancak mesalihe dair evrak 
I paketleriyle eşyayı ticariye "numuneleri ücuratı 
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hiçbir zaman beş kuruştan dûn olamaz. Ama
ların istimaline mahsus matibua paketlerinin be
her parçası ve beher beş yüz gram ve küsuru ! 
için istisna en bir kuruş alınır. I 

MADDE 13. — Derununda gazete ve evra- \ 
ki matbua ile mesalihe dair evrak ve eşyayı ! 
ticariye numuneleri müçtemi bulunan paketle- ; 
rin heyeti mecmuası muhtevadan en yüksek j 
tarifeye tâbi bulunan madde nev'inden adde
dilerek ona göre ücret alınır. ı 

MADDE 14. — Mekâtip ve açık muhabere 
varakalarının gayrimüraselât ücuratı kısmen ol
sun peşin verilımeliıdir. Noksan ücurat münse-
lünileyhlerden ve indelieap mürsillerden iki kat 
olarak istifa edilir. Her halde bu ücret beş ku
ruştan dûn olamaz. 

MADDE .15. — Taahhütlü mevaddm mürsil-
lerinden istifa olunacak 'ücurat bunların sık
let ve nevilerine göre âdilerinden alınması lâ-
zımgelen ücret ile yedi buçuk kuruş taahhüt 
resmi maktuundan ibarettir. 

MADDE 16. — Postresatant müraselâtm 
beheri için posta ücreti âdiyesinden başka mak-
tuan beş kuruş daha istifa olunur. Bu ücret 
malhrecinden tediye edilmemiş ilse gerek bida-' 
yeten vürudurida ve gerek tekrar şevkinde mev
rut postanesince mürsel'ü'nilley'hden ve indelieap 
mahrecine iadesi halinde mürsilden bir kat 
olarak 'alınır. Namlarına gelecek mevaddm bi-
lâka.ra kendi taraflarmdaın aJhzedilm'ek üzere 
postanede tevkiflerini takriren talebeden mür-
selünileyhler postrestant ücreti makltuasun te
diyeye mecburdurlar. 

MADDE 17. — Bişartüttediye müraselât 
için ücuratı lâzilnıei mûtadeye zanrilmeten m;aıh- I 
recinde bir kuruş yirmi para tediye ücreti ve I 
mevrudunda iki kuruş on para tahsiliye ücreti I 
ile tediyesi meşrut meblâğ için tamzim okuna
cak posta havalenamesinin ücreti muayyenesi 
a'hziolunur. Bu «son iki ücr'et meblâğı medbur-
dan tenzil suretiyle alınır. 

MADDE 18. — Her bir kıymeti mukadde-
reli mektuptan peşin olarak evvelfen Mekâtip 
ücuratı âdiyesi, saniyen: Taahlhüt ücreti mak-
tuası, ve sâlisen: Kıymeti mukadderesrnin 'be
herinin kuruş ve küsurundan on kuruş ücreti 
teminiye 'alınır. Tekrar sevk veya mafhreçlerine I 
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iade olunan kıymeti mukaddereli mekâtİpten 
yalnız ücuratı teminiye istifa olunur. 

MADDE 19. — Posta havalenamelerinden 
bir kuruştan üç yüz kuruşa kadar üç kuruş, 
ondan fazlası için beher yüz kuruşta ibir kuruş, 
telgraf havalelerinden telgraf ücretinden maa
da polsta havalenameleri ücretinin nısfı zami-
me'ten peşin olarak 'istifa okunur. 

MADDE 20. — Her bir posta '(bonosu için 
peşin olarak üç buçuk kuruş alınır. Tarihi tan
ziminden itibaren üç ay mürurundan sonra 'be
delinin tediyesi talefbolunaın her bir bononun 
mübrizinden ilk üç mahı takibeden beher üç 
malı ve küsuru için zamiımeten 'aynı ücret alı
nır. Bu ücreti munzu'ma verilimezise bono bedeli 
tediye edilmez. Her 'bir posta bonusu yüz ku
ruş kadar meblâğı nâtık olajbilir. 

MADDE 21. — Posta paketlerinin âtide tâ
yin olunan ücuratı peşin olarak alınır. Evvelen: 
Mahreci ile mevridi arasındaki vesaiti nakli
ye demiryol ve vapurdan ibaret bulunan pa
ketler için Bahri Siyak ye Baihri Sefid tmisillû 
'başlıca denizler ile ber kol demiryolu bir daire 
itibar edilerek bunlardan bir 'deniz yahut bir 
kol domiryol üzerinden naklolunacak paketle
rin be/her beş kil'ogr'am ve küsurundan birinci 
daire itibariyle otuz kuruş ve bir deniz ile bir 
kol demdryol veyalhut mütaaddit deniz ve de
miryol üzerinde nakledilecek paketlerin keza-
lik beSher beş kilogram ve küsurundan ikinci 
daire itibariyle kırk kuruş ücreti nakliye ve 
kryfmıetli paketlerin Iheber bin kuruş ve küsuru 
için başkaca, on kuruş ücreti ttemlmiye ahnır. 
Memleket dâhilinde eilyevm ımevcudtalan ve 
bundan sonra inşa edilecek bulunan demiryol
larının her bir kolu, posta şebektes'ine nazaran 
posta, idaresince tâyin olunur. 

Saniyen: Mahreci ile mevridi arasında de
miryol ve vapur bulunmayıp berren araba ve 
beygir misillıı vesaiti saire ile n'akledileıcek olan 
paketler için bir vilâyet dâJhili birinci 'daire, 
mülâsık olan iki vilâyet ikinci daire ve 'abala
rında diğer ibir ve birden ziyade, vilâyet bulu
nan mahaller üçüncü daire itibar olunarak mez
kûr paketlerin beher kilogram ve küsurundan 
birinci daire için otuz ve ikinci daire için kırk 
ve üçtincü- daire için elli kuruş ücreti nakliye 
ve kıymetli paketlerin beher bin kuruş ve kü-
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suru için on 'beş kuruş ücreti tetminiye alınır. 
Salhiîl ve denıiryol güzergâhm'da bulunan posta
neler ile 'dâhilde kâin olup denıiryol ve vapur 
buruTLmıyan mahaller arasımda teati olunacak 
posta paketleri için ancak balâdeki ikinci ta
rife tatbik olunur. Kıymetli ve 'kıymetsiz pos
ta paketleri ihbarnamelerin tebliği ve postrestant 
olanların dahi vürutları tarihlerinin ferdasından 
itibaren yedi gün hitamında mürselaiınileyhle-
ri tarafından tesellüm edilmezse mürur edecek 
her 'gün ftçin paket başına iki kuruş ardiye üc
reti istifa, olunur. Ücreti mezkûre hıer kıymetli 
paket için kıymeti mulkaddıerelsinin nısfı ve her 
'bir kıymetsiz paket için dahi elli kuruşu teca
vüz edemez. 

MADDE 22. — Her bir abone kutusundan 
senevi pe'şin olarak birinci sınıf eıeraikiz için 
beş yüz, ikinci sınıf ımerakiz için üç yüz ve 
üçüncü sınıf merakiz için iki yüz 'kuruş alınır. 
Albonımaın şefhrî olursa bilinci sınıf için elli, 
ilkinci sınıf için otuz ve üçüncü smif için dahi 
yirmi kuruş istifa olunur. Senfelik veya sediri 
dlmıyan 'abonmanların müddetleri ne olursa ol
sun ücretleri şehrî abonman üouratı dereeatma 
göre bilihesap tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 23. — Cerait ve resaili mevkute 
abonman muamelesi için evvelen: Posta ücreti 
âdiyesi, Saniyen: Abonman bedelinin yüzde beşi, 
ve Salisen: Bedelin irsaline ait posta havalena
mesi ücreti peşin olarak alınır. 

MADDE 24. — Her bir hüviyet varakası 
için peşin olarak on beş kuruş istifa olunur. 

MADDE 25. — Bedeli tahsil olunan senedat 
veya evrakın beheri için âtideki ücurat sitîfa 
olunur. 

Evvelen: Beş kuruş ücreti tahsiliye 
Sanıven: Bedeli tahsil olunmak üzere med-

yuna ibraz olunup da nâtahsil kalan senedat ve
ya evrakın beheri için üç kuruş ibraz ücreti, 

Salisen: Ücreti müstahsalanm irsaline ait 
posta, havalenamesi ücreti. 

MADDE 26. — Bir şehrin ancak dairei tev-
ziiyesi dâhili için sâii mahsus ile mürselünileyh-
lerine teslim olunmak üzere tevdi olunacak her 
bir maddenin posta ücreti âdiyesinden başkaca 
mürsilelerinden berveçhi peşin kırk kuruş istifa 
olunur. 
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MADDE 27. — Mürsil taahhütlü mevad ile 

kıymeti mukaddereli mekâtibin ve posta paket
lerinin teslimini ve havalenamelerin tediyesini 
müşir bunların hini tevdilerinde ilmühaber ta-
lebetiği takdirde kendisinden peşin olarak yedi 
buçuk kuruş ve bilâhara talebolunan ilmühaber
leri için dahi on beş kuruş ücret alınır. Âdi ve 
taahhütlü müraselât hakkında vukubulacak 
müstediyat için dahi on beş kuruş ücret istifa 
olunur. 

MADDE 28. — Mürsiller tarafından istir-
dadolunan her nevi müraselâtm posta ücreti 
reddedilmez. • 

MADDE 29. ;— Posta paketleriyle on sekizin
ci maddede ücreti teminiyesi tekrar istifa oluna
cağı gösterilen kıymeti mukaddereli mekâtipten 
maada müraselâtm mürsillerine iadesi veya mür-
selünileyhlerine tekrar sevkı yeniden ücret isti
fasını icabettirmez. Asker ve jandarma efradı 
namlarına olan posta paketlerinden yalnız tek
rar sevk ve iade ve ardiye ücretleri alınmaz. 

MADDE 30. — Posta idaresinin işbu kanun
la kabulüne mezun olduğu envai müraselâtm 
evsaf ve ebadına ve mahiyetlerine ve hususatt 
sairelerine ait şerait ve ifasına salâhiyettar olduğu 
biletimle muamelâtın suveri ieraiyesi Posta Ni
zamnamesinde tâyin olunmuştur. 

Faslı Sâlis 
Muafiyeti ücurat 

MADDE 31. — Evvelen : Zatı Hazreti Hi-
lâfetpenahi tarafından irsal buyurulacak müra
selât, 

Saniyen : Büyük Millet Meclisi Reisleriyle 
îcra Vekilleri tarafından hususî adreslere gön
derilen umuru Hükümete mütaallik mekâtip ve 
sair mevaddı muhabere, 

Salisen : Makamatı resmiye arasında teati 
olunan umuru Devlete mütaallik mevaddı mu
habere ile kıymeti mukaddereli mekâtip ve kıy
metli kıymetsiz posta paketleri, 

Rabian : Bilcümle mekâtibi askeriye talebe-
siyle neferden başçavuşa kadar olan asakiri 
Hükümet ve jandarma efradının kendi usul ve 
furuuna veya zevcesine veya birader ve hemşi
resine veya bunların evlâdına veyahut peder ve 
maderinin birader ve hemşiresine yazacakları 
ve bu akrabanın mezkûr talebeye ve efrada gön
derecekleri mekâtip, 
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Hamisen : Hilâliahmer Cemiyetinin ve iti

barı Millî Bankasının merkezi umumisi ile şua-
batı veyahut işbu şuabatm yekdiğeri arasında 
teati olunacak evrakı muhaberesi ve kıymeti 
mukaddereli mekâtiip ve kıymetli kıymetsiz pos
ta paketleri, 

Sadisen : Fukarayı sübyana bilâbedel tevzi 
olunmak üzere şuabatı Hükümetçe irsal oluna-
cak kütüp ve resail, 

Sabian : Türkiye Büyü iv Millet Meclisi Hü
kümetinin sefaret ve konsoloshanelerine posta 
ücretinden muafiyet bahşeden düveli ecnebiye 
sefaret ve Konsoloshaneleri tarafından muafi
yeti mezkûre hududu dâhilinde, tevdi oluna
cak evrakı muhabere, 

Saminen : Müessesatı hayriyei millîyeye aid-
olup Hükümetçe bilâücret nakilleri takarrür 
edecek mekâtip posta ücretinden muaftırlar. 

Faslı Râbi' 
Memnuat 

MADDE 32. — C4erek posta idaresi ve gerek 
bilcümle nakliyat şirketleri vasıtasiyle naklo
lunan posta paketlerine veyahut eşyayı ticari
ye numuneleri ve gazetelerle evrakı sairei mat
bua ve mesalihe mütaallik evrak derunlarma 
açık olsa dahi mekâtip veya bu mahiyette ev
rak vaz'ı veya bunların zuruf ve kuşakları 
üzerine muhaberat mahiyetini haiz işarat ve 
ifadat derci, 

Saniyen: Kıymetli posta paketlerinden maa
da müraselât derununa meskukât ve altın ve 
gümüş mamulâtiyle ahcarı zikıyem ve mücevhe
rat ve bu kabil kıymettar mevad konulması, 

Salisen: Kıymeti mukaddereli olmıyan me-
kâtibe posta bonoları müstesna olmak üzere ev
rakı nakdîye ithali, 

Rabian: Her nevi müraselâta âdap ve ahlâkı 
umumiyeye mugayir ve muhil asayiş ve Hükü
metçe vücudu ve intişarı menedilmiş olan me
vad ile tabiatleri ve mahiyetleri itibariyle pos
ta memurlarını tehlikeye ilka ve mevaddı mu
habereyi telvis veya tahribedebilecek mevad 
ve kabili iştial ve infilâk mevaddı nâriye ile me
vaddı sairei mühlike ve canlı ve cansız hayva
nat ve haşarat vaz'ı, 

Hamisen: Her nevi müraselât üzerlerine tah-
kirâmiz ve tezyifi mutazammm adresler tah
riri, 
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Sâdisen: M'emnuiyeti kavanin ve nizamatı 

dur. 
j.-îükümetçe tasrih edilen eşyanın ithali memnıt-

Faslı Hâmis 
Mesuliyet 

MADDE 33. —- Posta İdaresi, posta ve tel
graf havalenameleri ve matlubatı âdiye tahsili, 
cerait ve resaili mevkute abone kaydı muamelâ
tında kendisine tevdi olunan mebaliğden mesul
dür. 

MADDE 34. — Taahhütlü mevaddm ziyam
dan dolayı şartı tediyeli olsa bile idare tarafın
dan mürsile veya mürsilin talebi üzerine mürse-
lünileyhine tazminat olarak yüz kuruş verilir. 
Tazminat talebinde bulunulmaksızm vefat eden 
'mürsilin hakkı talebi vârislerine intikal etmez. 

MADDE 35. — Kıymeti mukaddereli mekâ
tip ile kıymetli ve kıymetsiz posta paketlerinin 
kısmen veya tamamen zıyaı ve hasarı halinde 
mürsillerine veya mürsillerin talepleri üzerine 
mürselünileyhlerine zıya' ve hasara uğrıyan mik
tarın kıymeti hakikıyesi tazmin edilir. Şu kadar 
ki bu tazminat hiçbir ahvalde kıymetsiz paketler 
için yüz kuruşu ve kıymetli mekâtip ve paketler 
için dahi kıymeti mukaddereyi tecavüz edemez. 
Bu nevi müraselâtın tazminatlarını talebetmek-
sizin vefat eden mürsillerin- hakkı talepleri vâ
rislerine intikal eder. Esham ve tahvilâtın kıy
meti hakikiyesi bunların postaya tevdi edildik
leri gün Dersaadet Borsasındaki fiyatlarıdır. 

MADDE 36. — Posta idaresi ancak mürase
lâtın mürselünileyhine tesliminden sonra bedeli 
meşrut miktarından mesuldür. 

MADDE 37. — Anifen beyan olunan ahval 
haricinde Posta idaresi ifa ettiği muamelâttan 
dolayı hiçbir mesuliyet kabul etmez. ^ 

MADDE 38. — Evvelen: Zıyaı mürsilin ha
ta ve tekâsülünden veya muhtevanın tabiatı ikti
zasından, yahut ki esbabı mücbireden tevellüd-
eylediği, 

Saniyen: Mevaddı memnuayı havi bulundu
ğu, 

Salisen : Esbabı mücbireden nâşi vesaiki ku-
yudiyenin zıyaı hasebiyle sahibine teslimini is
pat mümkün olamadığı, 

Rabian: Kıymeti mukaddereli müraselâtın 
kıymetli mevaddı ihtiva eylemediği veya muh-
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tevalaınna hile kasdiyle kıymeti hakikiyeden faz- I 
la kıymet takdir olunduğu surette otuz beşinci 
maddede muharrer mesuliyetleri deruhde etmez, j 

MADDE 39. — Bilcümle mebaliğ ve mürase
lâtm postaya tarihi tevdiinden itibaren bir sene 
mürurundan ^uirra mürsilin tazminat talebine 
hakkı kalmaz. Tazminat' baistida talep tarihinden 
itibaren nihayet, bir sene zarfında verilir. Ancak 
bu müddetin inkızasmda zayiatın vukuu esbabı 
mücbire haylûletiyle tahakkuk edemediği takdir
de tazminat itası tahakkuku neticeye ve zayiat 
ve haşaratın esbabı mücbireye istinadı hakkında 
ihtilâf zuhurunda dahi mahkemei aidesinin ne-
tieei hükmüne muallâktır. Mürsilin idarece itası 
takarrür eden tazminatı istifa eylemek hakkı 

. ıriebaliğ ve müraselâtm tarihi tevdiinden itiba
ren iki sene mürurundan sonra sakıt olur. Taz
minatı ita edilen müraselât ashabının bu müra-
selât üzerindeki kâffei hukuku idareye intikal , 
eyler. 

Faslı Sâdis | 
Ahkâmı cezaiye ve takibat j 

MADDE 40. — Posta inhisarına tâbi mevad-
dı nakledenlerden bir liradan on liraya kadar 
cezayı nakdî alınır. Ve ayrıca da işbu kaçak 
müraselâtm iki kat posta ücreti istifa olunup bir 
katı bu kaçağı tutanlara verilir. 

MADDE 41. — Müısaadei mahsusa istihsal 
etmeksizin posta pullariyle istifayı ücuratta müs
tamel varakaları bey'edenlerden kırkıncı madde
de beyan olunan cezayı naikdî aihzölunur. 

MADDE 42. — Hiyle kasdiyle kıymeti mu-
kaddereli müraselâta kıymetli mevad vaz'olun
madığı veya muhtevalarına kıymeti hakikiyelerin-
den fazla kıymet takdir olunduğu surette müte
casirleri bir aydan bir seneye kadar hapsolunur 
ve kendilerinden bir liradan yirmi liraya kadar 
cezayı nakdî alınır. 

MADDE 43. — Posta pullarını taklidedenler 
veya sahtekârlık suretiyle tağyir edilen posta pul
larını bilerek satanlar veya sattıranlar hakkında 
Kanunu Ceza mucibince mücazat tatbik olunur. 

MADDE 44. — Taklit veya tağyir edilmiş 
posta pullarını bilerek kullananlarla 'müstamel 
pullardaki damga eserlerini izaleye çalışarak tek
rar istimale cüret edenlerden beş liradan elli lira
ya'kadar cezayı nakdî alınır, I 

1339 0 : 2 
MADDE 4 5 . — Mekâtibi imiha veya küşad-

eden ve ettiren ve bilhassa buna malûmatı olan 
posta memurları Kanunu Ceza hükmüne göre mü
cazat olunurlar. 

MADDE 46. — Bir mektup veya açık muha
bere varakasının vücut veya münderecatı hâkkm-. 
da mesağı kanun haricinde ifşaatta bulunan pos
ta memurları on beş günden bir aya kadar hapis 
ve bir liradan yirmi liraya kadar cezayı nakdî ile 
mücazat olunurlar. 

MADDE 47. — Aharın namına gelen raürase-
lâtı hile ve desise ile pöstaihanelerden ahzedenler 
ve işbu müraselâtı bilerek veren memurlar üç ay
dan üç seneye kadar hapsolunur. Ve kendilerin
den bir liradan elli liraya kadar cezayı nakdî dahi 
alınır. 

MADDE 48. — Posta ve Telgraf ve Telefon 
İdaresince tâyin olunan pasta ve telgraf müfet
tişleri, merkez müdiranı, pasta seyyar ve nakliye 
memurları işbu kanun ile menedilen ef'al ve ha
rekâtı talharri ve tetkika mezundurlar. Memurini 
zabıta ile Rüsumat, memurları dahi beşinci mad
de ahkâmının icrasını teminen aynı salâhiyeti 
haizdirler. Esnayı tabarriyatta elde edilen inhi
sara tâbi mevaddan mevlitlerinde iki kat ücret 
alınır. 

MADDE 49. — İşbu kanunun beşinci ve se
kizinci ve otuz ikinci maddeleri mucibince mem
nu olan ef'al ve harekât hakkındaki takibat pos
ta idaresinin talebi üzerine icra olunur. 

Faslı iSâbv 
Ahkâmı müteferrika 

MADDE -50. — Müflislere* ve ashabı ceraime 
ait mekâtip mahakim ve müstantiklerce tahriren 
vukubula<jak talep üzerine pöstaihanelerden alına
bilir. Sagirler1 ve ma'tuhlar ve mecnunlar ve mah
curlar vefat edenler namlarına gelen müraselât 
kanunen bunları tesellüme salâhiyettar olanlara 
verilir. 

MADDE 51. — Posta idaresi otuz ikinci mad
denin fıkrai saniye ve salisesinde musarrah me-
vaddı veyahut Gümrük Resmine tâbi eşyayı havi 
bulunduğu hissolunan dahilî ve haricî mekâtibin 
açılmasını ashabına teklif eder, ademimuvafakat-
ten dolayı açılmasına imkân hâsıl olmıyan dahilî 
mekâtibin kuşat muamelesi re'sen icra ve haricî 
mekâtip dahi mahreçlerine iade olunur. 
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MADDE 52. — Posta idaresi müratselâtı mev

kuteyi ashabına isal için kuşat ve bunlardan yer
lerine veriknesi mümkün okuyanlarını imha eder. 

MADDE 53. — Posta idarelsine tevdi veya 
idarei mezkûre tarafından eşhası sâlise hesahma 
tahsil edilen mefoaliğden ve kıymetli kıymetsiz 
mjürajselâtı mevkute derununda zuhur eyliyen nu-
kud ve hçv nevi evrakı nakdiye ve aşyayı saire-
den ^Jâkadaranına teslimi mümkün olamıyanlar, 
tgv4ileri tarihinden itibaren iki sene sonra Hazi
neye irat kaydedilir. 

iMADDE 54. — 2 Şulbat 1299 tarihli Posta 
Nizamnamesinin tarihi neşrinden işbu kanunun 
tarihi neşrine kadar Türkiye'de teşekkül etmiş ve 
bundan sonra teşekkül eyliyecek olan bilcümle 
nakliyatı berriye ve bahriye ve havaiye şirketleri 
posta evrak, çanta ve çuvallarını ve burçları ile 
devairi rtesmiye denklerini ve bunlara refakat 
eden posta memurlarını meccanen nakle mecbur 
ve teslim eyledikleri müraselâtm zıyaı halinde 
posta idaresinin mürsillere tediye eylediği taz
minatın tesviyesiyle mükelleftir. 

MADDE 55. — Elyevm mer'i olan posta ah
kâmı kanuniye ve nizamnamesinin işbu kanun ah-
kâmiyle kalbili telif olmıyanları mefsuhtur; 

MADDE 56. — îşjbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 57. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Türkiye Ankara 
Büyük Millet Meclisi 

Posta ve Telgra-f 29 . 8 . 1339 
Bncüjmeni 

1 
Karar 4 

Riyaseti Celi I ey e 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin Birinci 

Devrei intihabiyenin 1 Mart 1339 tarihli He
yeti Umumiye karariyle Posta ve Telgraf En
cümenine tevdi olunup ikinci Devrei intihabi
yenin 26 Ağustos 1339 tarihli Heyeti Umumiye 
karariyle 'berayı tetkik tekrar encümenimize 
havale Ibuyurulan 27 Şubat 1339 tarih ve 6/484 
numaralı tezkeresiyle merfbultu 30 Kânunusani 
1339 tarihli Posta kanunu lâyihası 18 Kânunu
sani 1339 tarihli esbabı mucibe mazhatası ve 
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Maliye Vekâletinin 26 Şulbat 1339 tarihli itiraz-
namesi mütalâa ve tetkik olundu. 

On .birinci maddeye kadar olan nıevad ay
nen ve on birinci madde (ımekâtibin beher yirmi 
gram ve küsurundan şehir dâhili için beş ve şe
hir harici için yedi Ibuçuk ve açık muhabere va
rakalarından şehir dâhili için üç ve şehir harici 
için dört kuruş ve bunların cevaplarının her bir 
kısmından aynı 'ücret •alınır.) şeklinde tadilen 
on ikinci ve on üçüncü maddeler aynen ve on 
dördüncü madde (Mekâtip ve açık muhabere 
varakalarının 'gayri müraselât •ücuratı kısmen 
olsun, peşin verilmelidir. Noksan ücuralt mürse-
lünileyhten ve indelicap mürsillerden iki kat 
olarak istifa edilir. Her halde hu ücret üç ku
ruştan dûn olamaz.) peklinde tadilen, on 'beşinci 
maddeden otuz birinci maddeye kadar aynen 
ve otuz 'birinci maddenin birinci ımaddesi muh
teviyatı otuz'ikinci (maddeye ıdereolunmak üzere 
tayyolunarak birinci numara ikinciden itibar 
olunmakla birinci ve ikinci nuımaralar aynen ve 
üçüncü numara ('Bilcümle 'mekâtilbi askerîye ta-
lebesiyle neferden başçavuşa «Başçavuş dâhil» 
kadar oları asakir Hükümet ve jandarma efra
dının yazacakları ve (bunların usul ve füruunun 
veya zevcesinin veya 'birader ve hemşiresinin 
veya bunların evlâdının veya peder ve 
ımaderinin biraderi veya hemşireısinin ken
dilerine gönderecekleri mektuplar) şeklinde 
tadilen otuz ikinci mıadde (Zatı Hazreti Hilaf et-
penahi tarafından irsal buyurulacak müraselât 
dahi posta ücretinden muaftır.) şeklinde teklif 
suretiyle tecdiden ve otuz üçüncü maddeden 
kırkıncı maddeye kadar aynen, kırkıncı madde 
ancak tazminat itası müddeti âzamisi altı aya 
takdir edilmek suretiyle tadilen, kırk birinci 
madde; (Postta inhisarına tâbi mevaddı nakle-
ledenlerden bir liradan on liraya kadar cezayı 
nakdî alınır ve ayrıcada işbu kaçak müraselât-
tan iki kat posta ücreti isfîf a olunup bir katı bu 
kaçağı tutanlara verilir. 'Bundan mâada tahsil 
olunacak cezayı nakdînin nısfı da muhbire ve
rilir.) şeklinde tadilen, kırk ikinci maddeden 
ellinci maddeye kadar aynen, ellinci madde, 
(Posta müraselâtını an kasdin tehir ve tavik 
eden memurlar posta idaresinde bir daha istih
dam olunmamak üzere t a r t ve yirmi dört saat
ten bir 'haftaya kadar hapsolunur.) şeklinde ve 
teklif suretiyle tecdiden ve elli birinci madde 
(îşjbu kanunun 'beşinci ve sekizinci ve otuz ikin-
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ci maddeleri mucibince (memnu olan ef'al ve ha
rekât hakkındaki takibat posta idaresinin ta
lebi üzerine icra olunur.) şeklinde ve teklif su
retinde tecdiden ve elli ikinci maddeden elli 
dokuzuncu maddeye kadar mevad aynen ve ek
seriyetle kalbul olunmuş ve eşhasın istifadei hu-
susiyelerinden mütevellit posta idaresi hütçesi 
açığının imar ve ıslahı memlekete hasrolunması 
muktazi umuımî bütçeden tesviyesi gayri muhik 
görülmüş lolmakla işlbu mazbatamız Riyaseti 
Celileye 'takdim kılınır, efendim. > 

Posta ve Telgraf 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri V. 

Erzurum Çatalca 
Münir Hüsrev ŞaJkir 

Kâtip 
Bozok Mebusu Adana 

Avni Zamir 
Ankara Elâzığ 

Ömer Mümtaz Hüseyin 

SABRÎ B. (Saruhan) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
SABRİ B. (Saruhan) — Efendim, Posta 

Kanunu denince hatıra alelade bir kanun gelir. 
Fakat müsaadenizle bu kanunun hali hazırdaki 
ihtiyacata dereeei taltaibukunu izah edersem zan
nederim ki, bu kanunun ehemmiyeti mabsusayı 
haiz olduğu görülür. 

TEVFÎK RÜŞDtl B. (izmir) — Çok mühim 
bir "şeydir, efendim. 

SABRÎ B. (Devamla) — Efendim, malûmu 
ihsanınız hükümetlerin en insanî idarelerinden 
biri posta idaresidir. Hali sulhde 'cemiyetin her 
türlü efkâr ve hissiyatına hadim olduğu gibi 
hali harbde de cemiyetin en büyük dertlerine ha
dimdir. Malûmu ihsanınız bu insanî muamele 
tahminen seksen, doksan sene evvel başlamıştır 
ve bidayette malûmuâliniz tatarlarla posta işi
ne girişilmiş ve zamanla yavaş, yavaş devrei 
tekâmüle vâsıl olmuştur. Fakat memleketin her 
kösesine yavıinış olan bu posta idaresinin 
vazaif ve salâhiyetini her türlü mesuliyetini ca
mi olacak bir kanun iter nasılsa şimdiye kadar 
kaleme alınmamıştır. Yalnız 1299 senesinde kü
çük bir nizamname kaleme alınmış ve inhisara 
ait bâzı mevad postanın tatbikatına mü-
taallik bâzı ahkâm dercedilmiştir. Halbuki bu 
kanunsuzluk idarede şimdiye kadar sarf olu
nan birçok mesaiye rağmen beklenilen tekâ-
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mül ve terakkiyata mâni olmuştur. Çünkü elde 
bir posta kanunu mevcudolmadığmdan bilcümle 
memurin meşgul oldukları vazifenin mahiyeti
ne tamamiyle vâkıf bulunanuyorlardı. Çünkü 
Posta İdaresine aidolarak şimdiye kadar bir 
şey tanzim edilmemiştir. O halde posta mua
melesi ne şekilde kalmıştır? Halihazırda olduğu 
gibi - yani burayı takyidetmiyorum - posta mua
melesi fena bir şekilde cereyan etmiştir. Her 
ne vakit bir mesele tahaddüs edecek olursa 
memur âmirinden o meseleyi istizan eder. Âmiri 
de Müdüriyeti Umumiyeye müracaat eder. Pos
ta Müdürü umumileri öteden beri usulen lisa
na âşinâ ve beynelmilel muamelâta vâkıf olan 
zevattan intihabolunur. Bu zevat, mevcudolan 
kanunlarımızdan, nizamnamelerimizden istin-
batı ahkâmdan ziyade beynelmilel muamelâtı 
nazarı itibara alırlar veyahut bu hususta bir 
misal sebkat etmiş ise o misali nazarı dikkate 
alarak cevap verirler. Demek ki posta muamelâtı 
tatbikatta kırtasiyecilikten ibarettir. Bu kırta
siye muamelesinin mazarratı ise gayet bedihîdir. 
Meselâ Van'da tahaddüs eden bir meselenin bi
liyorsunuz ki nihayet yirmi dört saatte halli 
icabeder. Fakat Van'dan vukubulan suale ce
vap vermek için hiç olmazsa yirmi, otuz gün 
geçmesi lâzımdır. Bunun neticesi olarak posta 
ile alâkadar olan ahali tabiî birçok zararlara 
mâruz kalır. 

İkincisi : Asıl en büyük mazarratlardan bi
risi; bütün mesaisine rağmen Hükümet kendi 
vesaitini istimal edemiyor. Posta memurlarının 
kendi vazifelerine nazaran belegan mebalâğ ik
tidarları, zekâları vardır. Fakat bunların tekâ
mül etmesi görgülerine vabestedir. Eğer posta 
memuru çok ziyade görgü görmüş ise tekâmül 
ediyor, iyi iş görüyor. Eğer görgüsü matlup de
recede değilse o bütün mesaisine rağmen icabı 
'halinde emin bir mevkide kullanılacak bir halde 
bulunmuyor. Memurların bu suretle talim ve 
terbiye edilememesi ve kırtasiye muamelesinin 
tekessürü idareyi, daima engellerle bağlıyarak 
yürümesine mani olmuştur. Eğer bu kanun.bugün 
çıkacak-olursa memurin için büyük bir sahai fa
aliyet ve tekâmül açılmış olacaktır. Bu kanun 
Heyeti Aliyenizin tasdikine iktiran ettikten son
ra memurinin eline geçecektir. Memurinin eline 
geçince memurin cüzi bir sây ile bütün muame
lâta vukuf peyda edecek ve neticede muamelâtı 
kırtasiyeye ve muamelâtın sürünmesine meydan 
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kalmayacaktır. Ve tabiîdir ki, memurin meyanın-
da inkişaf ve terakki etmek istiyenler sarf ettik
leri zekâlarına ve sâyl erine göre daima terfi ede
ceklerdir. Bu suretle kendilerinin bütün malûma
tı inkişaf edecek ve idare dahi ehil, liyakati olan ze
ki ve müstait memurlar istihdam edebilmek imkâ
nını temin etmiş olacaktır. Bilirsiniz ki, böyle 
idarelerin bu gibi liyakat ve iktidar sahiplerinin 
tekâmülüne ne dereceye kadar hadim olduğu vâ-
restei izahtır. Kanunun bugün bahşettiği en. mü
him mesail, öteden beri zebanzed olan inhisarı
mızı lâyıkiyle tahdit ve tesbittir. Posta inhi
sara tâbidir deniliyor. Kanun en ziyade bu j 
hakkı inhisarı ele almıştır. I 

İkincisi; Posta İdaresinde birtakım vazaif j 
vardır, fakat bu vazaif hakkında idarenin içinde j 
her hangi bir zata sorarsanız birçokları size ce
vabı kâfi vermekten âcizdir. Çünkü idarenin 
göreceği vazaifi takyidedecek, ta'hdidedecek elin
de bir kanun mevcut değildir. Şüphesizdir ki, 
böyle bir vazifeyi taabhüdetmekle beraber onun 
da bir salâhiyeti olması icabeder. Halbuki posta 
ve Telgraf İdaresinin salâhiyetini tamamiyle tâ
yin eden yine bir kanun yoktur. İdare salâhiyeti 
hususunda ıgerek mahakim 'huzurunda ve gerek 
bir ferdin 'huzurunda âciz vaziyette bulunuyor. 
Bu kanun işte bu müşkülâtı bertaraf edecektir. 

'Sonra posta ve telgrafta birtakım teamül mev
cuttur ki, o da muafiyettir. Görürsünüz ki, bâzı 
posta müraselâtmın posta pullarından muafiyeti 
İdarenin eline mevdudur. , Bu da muntazam bir 
surette tanzim ve tesbit edilmemiştir. Bu mesele 
gerek heyeti sabıkada ve gerek halihazırda Heye
ti Vekilenin karariyle teamülen geçer giderdi. İşte 
bu kanun muafiyatm envaını tesbit etmiş ve 
Hükümetin hangi sahalarda muafiyete doğru yü
rüyeceğini de tâyin etmiştir. Biliyorsunuz ki 
efendiler posta, ahalinin ihtiyacatı zaruriyesini 
tenrn etmek ve her ferdin terakkiyatı içtimaiye-
sine inkişaf vermek için bir inhisar deruhde et
meye, mektupları ve onun yanında bulunan şey
leri ve onun mütemmimi bulunan muhaberatı 
nakleylemeye mecburdur. Onun için yine ahali
nin h\rî ihtiyacatı hayatiyesini teshilen ihtiyarî 
birtarkım vazaif de tehammül etmiştir. Fa
kat bunlar arasında kanunun bâzı tahdi
datı karşısında ve bihassa posta beynelmi
lel hususatı ihtiva ettiğinden âlemi insani
yetin alelûmum muamelâtında da diğer ah
kâma bakmak mecburiyetindedir. Bu idare 
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birçok ticaret ve nakliyat neticesinde bâzı 
şeyler hakkında m'emnuiye'ti talhtı ikarara 
almıştır. Bizde bu memnuiyet meselesi de nok
sandı. Bir postacı nakledeceği eşya içinde bunla
rın hangisini nakle memurdur ve hangisini nak
le salâhiyeti vardır? İşte bu kanunla o memu
run müşkülâtı halledilmiş ve ahali ile memurin 
arasındaki o hail de kapanmış oluyor. Şüphesiz 
ki bu muamele tatbik edildiği zaman onda bâzı 
ihtilâf at tahaddüs eder. Bilhassa hakkı inhisar 
olan idarelerde birtakım ceza tatbik etmek lâ-
zımgelir. Bilhassa Kanunu Cezamızın birtakım 
ahkâmı posta ve telgrafa aittir. Lâkin tecrübe-
ten görülmüştür ki bu ahkâm posta ve telgraf 
muamelâtının selâmetini temin için kâfi değildir. 
İşte bu kanun; kanunu umuminin haricinde pos
ta idaresinin kendi ihtiyacının taallûk ettiği ah
kâmı da temin ederek bu müşkülâtı izale etmiş
tir. Bunun haricinde bâzı ahkâmı müteferrika 
vardır ki, onu da kanunun o kısmı okunduğu 
zamanda arz edeceğim. Encümen Reisi Beyin 
müstaceliyeti mutazammm takririni Meclisi Âli 
kabul etti. Cidden onda büyük isabet olmuştur. 
Cenabı Hakka hamdüsena olsun, postanın teşek
külünden beri ecnebiler bizim memleketimizde 
hakkı hâkimiyetimizi ihlâl edecek işler görüyor
lardı. Yani dünyanın her yerinde olduğu gibi 
tahtı inhisarımızda bulunan bir idareye yaziyed-
etmişlerdi. Lehülhamd Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin ve ordularının memleketimizde içti-
hadatı ve cihadı sayesinde bü müşkülât dahi iza-' 
le edilmiştir. Fakat buna karşı da bir vazife var
dır. O da eskiden beri diyebileceğim ki katiyen 
hakikata mukarin olmıyarak bir suitelâkki var
dır ki «bu da bizim idaremiz vazifesini yapmaz. 
Ondan dolayı ecnebi idarelerine müracaat olu
nur,» Birçok emsaliyle ispat ederiz ki, bu mu
karin hakikat değildir. Fakat ne olursa olsun 
bu zehabı öldürmek önümüzde açılmış olan yol
da \e.bu sahada postacılığın tamamen inkişafını 
ve muamelenin hüsnü suretle yürümesini temin 
etmek için evvelâ vazaifi tâyin ve tesbit etmek 
lâzımdır. Ve sonra şüphesizdir ki, bunun tefer
ruatı bulunan diğer muamelâtı da ihmal etmiye-
rek müşterek yürütmek lâzımdır. Zannediyorum 
ki heyeti umumiye hakkmda'arz ettiğim bu ma
lûmat kâfi görülür. 

AlA CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
bendeniz Posta Kanununun ehemmiyeti hakkın
da söz söylemiyeceğim. Muhterem Sabri Beye-
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fendi bu'kanunun lüzum ve ehemmiyeti hakkın
da lüzumu kadar izahatta bulundular. Fakat ka
nunun birinci maddesinden ' otuz birinci mad
desine kadar o]an .ahkâmı postalardan alınacak 
ücrete aittir. 31 nci 'maddesi 'ise posta ücretin
den müstesna olan hâzı d'evairin vereceği--üc
retlerin alınmaması hakkındadır. •Sonra yine 
kanunun 32 ııci maddesinden ;38 nci 'maddesine 
kadar da posta idaresinin mesuliyetlerine ait
tir. Hallbuki bunlar kamilen varidata tallûk 
eden 'meselelerdir. Nizamnamei Dahilînin 83 ncü 
maddesinin dördüncü fıkrasında «varidat ve 
mesarifatı Devletin tezyit ve tenkisini intaeede-
cek her şey; kanun lâyihaları ve teklifler. Mu
vazene! Maliye Encümenine (havale olunur» di
ye musarrahtır. Binaenaleyh 'bu kanunum Mu-
va'zenei Maliye Encümenine havale edilmesi 
iktiza eder. 

EERÎDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
bendeniz de Adliye Encümenme havalesini arz 
edeceğim, Çünkü kanunun fasılları, bilhassa': 
faslı hâmis ve faslı sâdis ahkâmı cezaiye ve 
takibata mütedairdir. Binaenaleyh her halde 
•bunun ciheti hükukiyesini Adliye Encümeninin 
teammül .otm'esi, 'muhakeme etmesi lâzımdır. 
Çünkü gayet dakik cezalara taallûk ediyor. 
Birçok hukuku ibâd vardır. Bu kanun her ta
rafta tatbik-, olunacaktır. Bendeniz istifham 
ederim. Bunu Adliye Encümenine havale ede
lim. (.) tetkik etsin. Ondan sonra Heyeti U'rnu-
miyeye arz edelim. 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Efendiler 
kanun hakkında müstaceliyet kararı verdiniz. 
Şimdi bu karardan derhal nükûl ediyoruz. Hal
buki burada 'müstaceliyet 'karan var. Bakınız 
şimdi ortada 'bir nVesele vardır. Şimdiye kadar 
Posta, ve Telgraf idareleri 'bir kanunla tevhid-
edilnıemiştir. Ye ondan (başka eeaıebi postaları 
vardı. Bugün onlar kalktı. Bu postalar şimdi
ye kadar kapitülâsyon'lardan bilistifade idarei 
ııaıuiT' ediyorlardı. Bugün onlar yok. Onların 
yerine ikame edilecek, posta idarelerimizi tev-
bld!edefbil!mek için. bu kanunun .müstaceleu mü
zakeresi lâzi'mdır. Bendeniz bunu teklif edi
yorum. 

SABRİ B. (Sarahati) — Efendim Muvaze-
uei M'aliye Encümeni Mazbata Muharriri B'ey-
efendinin Nizaımna.mei Dahilîye istinaden encü
mene havalesi hakkındaki talepleri zahiren pek 
muhikıtir. Uakat zannedivorum M'Heyeti UITHI-
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miye Nizamnamei Dahiliyesine hâkimdir. "Bi
naenaleyh 'mühim ve müstacel gördüğü ımevad-
<lı ve bahusus uzunuzadıya tetkiki istilzam 
etıııiyecek basit mevaddı doğrudan doğruya 
vr derhal müzakere ve halledebilir. Burada 
mevzuubaıhısolaıı zamlar pek öyle Muvaızenei 
Maliye Encümenini uzunuzadıya işgal edecek1 

bir mesele değildir. Tetkikattaki gaye ile müs
tacel en çıkarmaktaki gayemizi müsaade 'buyu
rursanız izah edeyim. Bu ayın yirmi ikinci gü
nü bütün ecnebi postaları mülgadır. Hepsi İda
remize geliyor. Bundan dolayı hu .'kanuna ihti
yacı katı vardık. Halbuki Mııvazenei Maliye 
Ihıcümeninjde o kadar mühim kanunlar vardır 
ki encüm'enİn o kanunlara ter ciharı bu kanunu 
yirmi dört satte tetkik edeceğine hiç ihtimal 
veremem. Hallbuki zammıolaeak şey gayet 'basit
tir. Birincisi mektup ücretlerinin tezyidi, ikin
cisi de muhabere varakalarının tezyidinden, iba
rettir. Eğer varidata tallûku itibariyle bu ka
nunun Mııvazenei Maliye Eucüım'enine tevdii 
elzem ise, zannedersem Müdüriyeti Umumîye 
bu tekliften feragat eder. Tek hu kanun bir an 
evvel çıiksın. Bu kanundaki ücretti erden feragat 
ile mektup -ve 'muhabere Varaka, ücretlerini es
ki tarife üzerinden kabul eder ve ilerde ihtiyaç 
göi'ürse Müdüriyeti Umuımiy'e 'bir teklif ile ge-
lir ve zannedersem hu tteklifi Heyeti Aldyenfrz 
mâkul görerek encümene göndermeye -'lüzum 
görmeksiniz. Mahakim cihetine gelince, meta
nım t denince; burada zannetmeyiniz ki Kanu
nu Cezanın memnu ait faslına taallûk edem ah
kâmdır, hayır /barut nakledilmez, ateş posta 

'ile nakledilmez, zehir nakledilmez. Bunun ci
heti adliyeye alâkası var imidir? 

FKRÎDUN FÎKRÎ B . ' (Demim) — Ahkâmı 
cezaiye vardır. / 

SA'BRÎ B. (Devamla) — Cezayı nakdî için, 
zannederim ki encümen, muvafakat eder. Et
mezse Müdüriyeti Umumiye teklif ettiği cezayı 
nakdîden feragat e$er ve eski cezayı nakdî 
ile muamele olunur. Esasen 'efendiler!' Cezayı 
nakdî olarak mtevzuulbahsolan ınesıele o' kadar 
basittir ki Adliye Encümenine gitmesine hacet * 
yoktur. Heyetiniz Ibuuu süratle halledebilir. 
Heyetinizden çok rica ederim, zaman müsait 
iken Heyeti Umumiyen'iz için bir 'medarı mef
haret olacak hu kanun süratle çıkarılsın. 

VEHBÎ B. (Ka'-esi) — Efendim ! Şimdi' iki 
fasıldan vazgeçtiler. 
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SABRlI a (Devam]») — Kayır.. İki fasıl

adan değil; ımevzuulballısolan iki ımad'deden. Oe-
'za 'ki'simından Ibir mi'adlde, z'am imîe^ete&ıd'eıı foir 
madde... Falkat onlarm efeserM eski tıat'biikaltın 
lağvına dairdir. Zaten encümen metkituplarldan 
«şu Ikadar cezayı naikdî alınışın» ve saire tliye 
kayıt 'koymıuş'tur. 

VEHBİ B. (Karesi) - - Evvelki izahatınız
da Nizamnameden bahsettiniz. Onlar Nizamna
me idi. Halbuki bu, Meclisten geçecek, kanıı-
niyet kesbedecek; binaenaleyh her halde tetkik 
edilmesi lâzımgelir. Zaten müstaceliyetle karar 
verildi. Mümkün değil midir M bunlar'.iki ihti
sas encümenlerinden geçsin ve daha esaslı ol
sun? 

SABRİ B. (Devamla) — Mümkünse yirmi 
dört saatte hallolunsun! Encümenler vait buyu
rurlarsa, yarın'akşama kadar tetkikatl arını ik
mal edip verirlerse muvafakat ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim! Zannedersem mesele gayet basittir ve Hey
eti Umumiyece halledilir. Bu lâyiha hakkında 
Meclisi Âli müstaceliyet kararaı kabul etti. 
Müstaceliyet kararı bir .lâyihanın encümene git
memesini icabettirmez. Müstaceliyet kararı ve-
H e n tekâlifi kanuniye bir müzakereye tâbidir. 
Bendeniz gerek Muvazenei Maliye Encümeni na
mına söyliyen Beyefendinin ve gerek Adliye 
Encümeni namına lâyihayı talebeden Beyefen
dinin mütalâasını muhik gördüm. Şurasını is
tirham ederim ki mademki ellerinde matbuları 
vardır, kendi encümenlerine taallûk eden fa
sılları derhal müzakere ederek Meclisi Âliye 
sevk etsinler ve mesele bir an evvel iintacedil-' 
sin. 

ALİ CENANİ B." (Gazianteb) — Efendim! 
Sabri Beyefendi son ifadesiyle encümene gitme
sine muvafakat ediyorlar. Sabri Beyin ifade
sinden bendeniz bunun encümene taallûkunu da
ha fazla anladım. Kanunun daha süratle çık
ması dçin ücretlerde tezyit teklifinden sarfına
zar edileceğini beyan buyurdular. Halbuki pos
ta idaresinin bütçesi Heyeti Aliyenizin, cümle
nizin malûmu değildir. Geçen sene Posta ve 
Telgraf İdaresi beş yüz bin lira açık vermiştir. 
Binaenaleyh Muvazene Encümeni varidat ver-. 
mesi lâzımgelen bir dairenin açık vermesini mu
vafık görmediği için tedbir düşünmek mecbu
riyetinde ve zaruretinde idi ve bunu da, nazarı 
dikkate almıştı, Hattâ telgraf meselesini Sabri 

/ 
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I Beyefendi ile, Müdürü Umumî bulunduğu es

nada ıızunuzadıya görüşmüştük. Binaenaleyh 
bu varidat meselesinin fevkalâde ehemmiyeti 
vardır. Yalnız buyurdular ki encümende mü-' 
zakeresi uzun sürer ve ayın 22 sinde ecnebi 
postalarının ilgasından dolayı behemehal çıkması 
lâzımgelir. O zamana kadar çıkmasına dair olan 
mütalâayı dâ varit görmüyorum. Çünkü haki
katen basit şeylerdir. Encümen bir iki gün zar
fında müzakere eder ve Heyeti Umumiyeye 

1 sevk eder. Fevkalâde ehemmiyetli ve müstacel 
olarak.başta on madde var ki onlar zaten encü
mene taallûk etmez. Onlar burada müzakere 
edilsin. Biz diğerlerini encümende müzakere 
ile Heyeti Ceiileye arz ederiz. 

SABRİ B. (Saruhan) — Buyurdukları şekil 
muvafıktır. Diğer mevaddın tctkikatına fasılla
rın müzakeresine devam edelim. Encümenlerde 
müzakere edilecek mevad > hakikaten basittir. 
Eğer lütfederlerse yarın bunların tetkiki biter, 
onlar da ikmal eder, verirler. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim! Bende
niz de şunu söyliyeeeğim. Meclisin elini, aya
ğını bağlıyan birtakım usıd ve merasimden te-
eerrütle iş çıkarmak şeklini takibetmek her hal
de bu Meclisin umdei esasıyesi olmalıdır. Bir
çok usuller bizim elimizi, ayağımızı bağlıyor 
ve iş çıkmıyor. Geçen Mecliste bunun acı tec
rübelerini gördük. Yarın her encümenden kır
kar, ellişer evrak gelecektir ve ruzname dola
caktır. Ondan sonra hangisini ne suretle tetkik 
edeceğimizi şaşıracağız. Halbuki bugün ruzııa-
memizde müstaceliyetle müzakeresine karar ver
diğimiz yalnız bir madde var ve en müsait za
manımız şu birkaç gündür. Encümenlerden 
daha mühim kavaran ve daha mühim mesele-

J ler gelecektir. Korkarım ki bu da eski Ne vahi 
j Kanunu gibi geri kalır. (Handeler) Onun için 

Metlisi Âli bunu bir kere ruznamesine alır: 
birinci maddeden itibaren müzakeresine iptidar 
eder. Fakat encümenlere taallûk eden mevad 
varsa Adliye Encümenine taallûk eden mevaddı 
Adliye Encümeni, Muvazene Encümenine ta-

| allûk eden mevad' varsa Muvazenei Maliye Encü
meni alır. Havale, usul, kaide ve merasime lü
zum yoktur. Küçük merasime ehemmiyet 'ver
meksizin encümenler bunu tetkik ederler ve 
tadil teklifi verirler ve encümen namına mü-

! dafaa ederler. Bir taraftan Meclis müzakereye 
! devam eder; bir taraftan da encümenler Mec-
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lisin müzakeresi esnasında kendilenne aidolan" 
fusûl ve mevaddı hazırlamış bulunurlar. Bina
enaleyh bendeniz teklif ediyorum; hemen bu
nun. müzakeresine başlansın ve fakat encümenle: 

re taallûk eden faslın da taallûk ettiği encü
menlere mal edilerek gelecek içtimaa kadar ye
tiştirilmeleri lâzımdır. 

FERİDUN FÎKRİ B. (Dersim) — Efendim 
şimdi bakınız bu maddede bir şey var, (bir ay
dan bir seneye kadar hapsolıınur.) gibi ağır 
cezalar vardır. Bu gibi cezalara taallûk eden 
meseleler Adliye Encümeninden geçmez de han-
gi mesele Adliye Encümeninden geçer? Onu an
lamak isterim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim! Burada 
memnuat; memnuatı hukukiye dcğildiı;, ııtem-
nuatı idariyedir; mücazatı idariyedir. Mesuli
yeti hukukiyeyi müstelzim birkaç madde varsa 
o maddeleri encümen derhal alır, müzakere eder. 
Encümen namına tadil edecekse eder. Onun 
müzakeresi esnasında burada müdafaasını de-
ruhde eder. Esasen encümene gitmesin diyen 
yoktur. Bununla hepimiz alâkadarız. Fakat . 
encümen de sureti mahsusada alâkadar olabilir. 
Yani encümen Meclisten bunu alsın, götürsün 
ve tetkik etsin; sonra buraya getirsin. Daha 
sonra Muvazene! Maliye Encümenine gitsin. 
Tekrar buraya gelsin ve Meclisin ruznamesine 
geçsin.. O zaman kanunun heyeti umumiyetinin 
müzakeresine geçilsin falan gibi • birçok şeyler 
ki incir çekirdeğini doldurmaz. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız 
kanunun heyeti umumiyesi müzakere edilirken 
usul 'meselesi mevzuubahsohnuştur. Bu kanuriun 
encümenlere aidiyeti bir usul meselesidir. Bina
enaleyh usul hakkında söz istiyen var mı? Söz 
vereyim. 

MAZHAR MÜFİD. B. (Denizli) — Müsaa
de buyurursanız buradan söyliyeceğim. (Kürsü
ye sesleri) Merak etmeyiniz! Yüksek söyliyece
ğim. Efendim; Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri Beyefendi meseleyi halletti 
ve buna Posta ve Telgraf Encümeni namına 
Sabrı Beyefendi de muvafakat etti ve zanneder
sem Adliye Encümeni de muvafakat eder. Muva
zenci Maliyeye aidolan mevad Muvazenei Mali
yeye ve Adliyeye aidolan aksam da Adliye En
cümenine verilsin; diğer aksam da burada mü
zakere edilsin. (Muvaiık sesleri) 
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REİS — Efendim,.müsaade buyurunuz. Söz 

istiyen rüfekanın sözü dinlendikten sonra baka
lım ; Riyaset bu tekâlifi hulasaten Heyeti Ce-
lileye arz edecektir. Efendim kanunun heyeti 
umunıiyesinden bahsedilirken evvelemirde usul
den bahsedildi. Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri muafiyeti üeurat faslı • ile 
mesuliyet faslının Muvazenei Umumiyeye taal
lûku itibariyle Muvazenei Maliye Encümenince 
tetkikini talebediyor. Adliye Encümeni Mazba
ta Muharriri de yedinci, beşinci, altıncı fasılla
rın Adliye Encümenince tetkiki lâzımgelir kana
atini ve talebini izhar ediyor. Diğer rüfeka da 
encümenlere aidolan kısımların şimdiden encü
menler tarafından alınarak tetkik edilmesini ve 
sair mevaddmm müzakeresine devam edilmesi
ni teklif ediyorlar. Binaenaleyh Muvazenei Ma
liye Encümeninin şimdiden bu fasılları alarak 
müzakere etmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Adliye Encümeninin de 
talebettiği fasılları şimdiden alarak müzakere 
etmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın! Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi efendim! Kanunun müzakeresine bağ
lıyoruz. Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
nunun heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
hitanı bulmuştur. Maddelere geçilip geçirmeme
sini reyi Âlilerine vaz'ediyorum. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Posta Kanunu 

Faslı evvel 
Posta İdaresinin vazaifi ile hukuk ve sa

lâhiyeti : 

MADDE 1. — Posta İdaresi 
Evvelen : Mekâtip, açık muhabere varaka

ları ve cerait ve resaili mevkute, her nevi ev
rakı matbua, mesaliha dair evrak ve eşyayı ti
cariye numuneleri, 

Saniyen : Kıymetli ve kıymetsiz posta paket
leri ve kıymeti mukadderdi mekâtip kabul ve 
nakil ve tevzii, 

Salisen : Bedelâtı postahanelerde tediye olu
nacak posta bonolariyle posta ve telgarf hava
lenameleri tanzimi, 

Râbian : Cerait ve resaili mevkuteye abone 
kaydı, . • 
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Ilanıisen : Eşhası sâlise hesabına matlubatı 

âdiye tahsili, 
Sâdisen : Ledelhaee posta merakizine ibraz 

olunmak üzere arzu edenlere hüviyet varakaları 
itası hususlariyle mükelleftir. 

; REİS — Birinci madde hakkında söz isti
yen' var mı? 

HASAN FEHMİ Ef. — (Kastamonu) — Hü
viyet varakaları hakkında, biraz malûmat almak 
isterim. 

POSTA VE TELGARF MÜDÜRÜ UMÛMİ
Sİ FAHRİ B. —• Postahanede çok işi olanların 
ekseriya alacakları emanetler için kendilerini ta-
nımıyan memurlar muvaodıesinde müşkülâta 
mâruz kalmamaları için kendilerine resimli bir 
hüviyet varakası verilir. O zat gelir- o vesikayı 
gösterir. Pastalı an ece o vesika muteberdir. Bâzı 
zamanda, bâzı ahvalde bu vesikaların zabıta tara
fından muteber addedilmesi de muhtemeldir. Bu 
yalnız ashabı masalihin ve postanın çok müşterisi 
oları kimselerin pek suhuletle işlerini «"örmeleri 
ve alacağı şey her ne olursa olsun mahaller inden 
ilmühaber ve saire .getirmeye lüzum görülmeden 
alması için daima cebinde tutacağı bir hüviyet 
varakasıdır. 

RE IS — Birinci madde hakkında başka söz 
istiyen var mı efendim? (Yok sesleri) Binaen
aleyh rıeyi âlinize arz ediyorum. Birinci mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. :— Posta idaresi posta ve telgraf 
havaienameleriyle kıymetli nnüraselâtın icabı hale 
•güre tahdidi miktar ve kıyem ve idadına ve posta 
paketleri sıkletlerinin dahi vesaiti nakliyenin iea-
batrna tebaan tâyinine mezundur. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yoktur. Reyi âlinize vazediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Mekâtip ve acık muhabere va
rakaları ve gazeteler ve evrakı matbua ve masa-
lilıe dair evrak ve eşyayı ticariye numuneleri, ta
ahhütlü ve bu mevaddı taaıMıiüdiye ile, kıymeti 
.mukadderdi mekâtip ve posta paketleri • tediye 
şartlı olarak dahi kalbul olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü maddeyi reyi âli
nize yaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. . 

MADDE -1. — Mürşitleri tarafından ücreti 
mahsusaısı tediye edildiği takdirde mekâtip xc ev
rakı sairei muıhalbere ile posta paketleri ancak şeh
rin dairei tovziiyesi dahilindeki mürselüııileyhlc-
rine sâii mahsus ile isal olunur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? 

HALİS TUIiGUT B. (Sivas) — Burada 
(Dairei tevziiye) deniyor. Dairei. tevzi iye zaten 
post a hanelerin bulunduğu, .mınt akalara mahsus
tur. Bunları postahane tevzi etmeye mecburdur 
diye bu kelime tekrar neden konuyor? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ
Sİ FAHRİ B. — Mâlümuâlileri efendim! Posta 
geldiği vakitte .postayı tevzie idare mecburdur. 
Halbuki postanın geldiği saatler muayyendir. Bil
farz posta geldikten üç saat sonra, bütün mektup
lar tevzi edilmiş olacaktır. İşte o zaman böyle 
kıymeti mukadderdi bir mektup mürselünileyhe 
hususî bir müvezzi ile hemen gönderilir. Mesela 
miivezzi bilfarz Koyun Pazarına çıktığı zaman 
mektuplar] birer birer tevzi eder. Halbuki bu kıy
meti mukadderdi mektup sahibi ister ki, bir mii-
vezzii mahsus yalnız kendi mektubunu alarak Ko
yun Pazarına getirsin. İşte bunun için de bir üc
reti mahsusa verir. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (<Bozok) — Ücreti 
mahsusa muayyen midir? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ
Sİ FAHRİ B. — Evet muayyendi]-. Mahallinde 
görülecektir. 

REİS —• Madde hakkında başka söz istiyen 
yok. Binaenaleyh maddeyi reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Posta idâresinin inhisarı tah
tında olan mevad, mekâtip ve açık muhabere va
rakalarından ibarettir. Ancak hükümetçe tâyin 
olunacak şerait dairesinde devaiıi sairei resmiye 
evrakı muhaberesi ile efradın kendi masalihi zati-
yelerine aidolarak hadimleri vasıtasiyle teati ede
cekleri. mekâtip ve- bilcümle nakliyat şirketlerinin 
kendi şirketleri umuruna mütaallik nakledecek
leri evrak, inhisardan müstesnadır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
burada (Hükümetçe) tâbiri vardır. Bu iltibası 
muciptir. Mâlûmuâliniz, Hükümet tâbirinin •mâ
nası Heyeti Umumiyedir ve halbuki buradaki 
maksudu mâna Heyeti Vekile olsa gerektir. Ben-
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deniz Hükümet yerine Heyeti Vekile tâbirinin kö-
nulmaısmı teklif ediyorum.. Veyalhııt Hükümet ne 
demektir! Bumu tasrih edelim. Bunu Hükümet mi 
yapacak? Meclis mi yapacak? işte, bu tâbir ileride 
iltibası mııç'ibolur. O vakit Meclis, hali ietimada 
bulunmaz ve Heyeti Vekile de tereddüdeder ve 
karışıklığı mucibolur. 

AHMET HAMDÎ B. (Bozok) — «Efradın 
kendi masaliihi zatîyelerine aidolarak ıhadimleri 
vasıtasiyle teati edecekleri mekâtip... ilâh.» diyor. 
Bendeniz sual ediyorum. Bu, şehir dâhilinde mi 
veyahut şehir haricinde mi? Her nerede olursa 
olsun, gönderdikleri mektuplar için mi? 

FAHRÎ B. — Şehir haricinde ve dâhilinde 
yapabilir uşağına verir efendim. 

AHMET HAMDÎ B. (Bozok) — Demek ki, 
her tarafa gönderebilir. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yok. Yalnız, Feridun Fikri Bey! Tadil nam e vere
cek misiniz? 

FERİDUN B. (Dersim) — Veriyorum efen
dim. 

MEHM'ED B. (Biga) — Bendeniz bir sual 
soracağını. Mevzuııbaibsolan inhisar köylere de 
şâmil midir? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ
Sİ. FAHRÎ B. — Her tarafa şâmildir efendim.. 

MEHM'ED B. (Biga) — Posta ol mı yan yer
lerde nasıl inhisar yapacaksınız? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ
Sİ FAHRÎ B. — O mahallere de posta açarız. 

REİS — Beşinci maddenin müzakeresini kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. (Doğru. Olmadı ses
leri) 

MEiHMED B. (Biga) — Arz ettiğim mesele, 
şu maddede tevsik edilen in'hisar, posta idarele
ri tesis edilmiyen yerlere de şâmil olacak mıdır? 
Eğer şâmil addediliyorsa posta idaresi tesis edil
miyen yerlerde bunu nasıl temin edeceksiniz? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ
Sİ FAHRÎ B. — Orada da birer beyiye şubesi 
açarak mektupları göndermeye gayret edeceğiz. 

SABRÎ B. (Sarühan) — Efendim! Posta İda
resinin dairei inhisariyesinden hariç hiçbir yor 
yoktur. Ancak, irsalâtta vesait, •. mahalline göre 
tahavvül eder. Meselâ sahibi Ankara içinde bulu
nan mektupları müvezzi ile göndeririz. Fakat An
kara'nın civarında bir köye aidolan bir mektu
bu Ankara'da köyler için !buhmdurduğumuz ku-
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tuya atarız. Son zamanlarda İzmir vilâyetimiz
de başladık. Posta'hanelerde köylere mattısus birer 
dolap yapılır. O köyün muhtarı veya heyeti ih-
tiyariyesi gelir. Mektupları kutudan alır. Şimdi
ye kadar mektupları jandarmalarla sevk etmek
teydik. Şüphesiz noksanımız yavaş yavaş ikmal 
edilmek üzeredir. Yalnız bugün mevzuubahsedile-
cek şey, mektubun irsalâtmdaki tea'hhur keyfiye
tidir. Yoksa bütün memleketin 'her köşesinden • 
mektup sevk edilmekte olduğu cümlenizin tecrü
besiyle sabittir. 

MEBMFD B. (Biga) — Köyden köye böyle 
inidir? 

SABRÎ B. (Devamla) — Bugün takibat in
hisar tabtındadır. Bugün köyden köye mektup 

« gönderilmiş ve posta memuru tarafından tutul
muş diye bir hâdise yoktur. İdare vesaitini ik
mal edince o mahallerin muamelâtı da ikmal edi
lir. -

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Sabri Bey
efendi! Buyurduğunuz ifadei kanuniye olsa daha 
iyi olmaz mı? 

SABRİ B. (Devamla) — O zaman her gün 
huzurunuza gelmek lâzımgelir. Çünkü her gün 
birtakım vesait ihdas edilmektedir. Binaenaleyh 
her gün 'böyle bir meseleden dolayı Meclisi Mebu-
sana gelmek münasip ise idarei Devlet bu suretle 
tedvir olımabilirse ve bu teferruat, kanuna it-
•hal edilir ve yazılabilirce pekâlâ kanuna bir ka
yıt koyunuz! 

MUHTAR B. (Trabzon) — Beşinci maddede 
Posta İdaresinin inhisarı meselesi var ki, ileride 
postaneler teessüs ettikçe köyler de inhisar altına 
alınır. Teessüs etmiyen yerlerde inhisarı şimdilik 
tatbik etmemeli. 

ıSABRİ B. (Saruhan) — E f e n d i m ! «Tesis 
olunmıyan yerlerde» kaydı o kadar mühimdir ki, 
sonra bu meselenin içinden çıkamazsınız. Çünkü 
bir adam meselâ Edirne'nin bir karyesinden mek
tup veriyor. Posta idaresi o zaman diyecek ki, -
«orada postam yoktur, mektubunu kabul ede
mem» bu işin içinden nasıl çıkacaksınız? Halbuki 
postalı ane şimdi onu kalbul ediyor. Gönderiyor, 
onu nahiyeye kadar heyeti ihtiyariye ile mi, jan
darma ile mi, her hangi bir vasıta ile mi sevk edi
yor? Eğer bu takyidi koyacak olursanız o zaman 
bu noktaya nazarı dikkatinizi celbederim. Bu 
takyidi koyduğunuzda Sivas'tan veyahut Erzu
rum'dan postâhane olmıyah bir mahalle bir mek-
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tııp verildiğinde postahane «bunu ben kabul ede
mem, mazurum» diyebilecek mi? Bu hlısusta pos-
tahanenin salâhiyetini de kanunda zikrediniz de 
postahane ona göre «kabul edemem» desin. Bil
mem bunu postalhaneye bu suretle dedirtebilir 
misiniz? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim! 
Ben zannediyorum ki : Takyide her halde lü
zum vardır. Ankara'dan beş saat mesafede bir 
köye hususi bir vasıta ile bir mektup gidecek, 
postahane o mektubu inhisar altında bulunan 
bir yere gidiyor diye yakalıyacak ve hakkıdır 
tabiî. Bundan daha ziyade müşkülât- çıkacak. 
Binaenaleyh posta inhisarı, posta idaresi teessüs 
eden yerde diye arkadaşımızın teklifi veçhile 
olursa, müşkülâtın önü alınmış olur. Bu olmadığı 
takdirde postahane her yerde yoktur ve inhisar 
ise her yere şâmildir. Bugün iki saatlik mesa
feye gönderilecek bir mektuptan dolayı Hükü-
raet takyidetmek hakkım haizdir ve bundan hak
sızlık çıkar. 

HASAN FEHMİ E l (Kastamonu) — Efen
dim ! Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesin-
den iki kelime sual edeceğim -. Köylülere gön
derilen mektupla n. köylünün eline götürüp ver
mek için Posta ve Telgraf Müdürü Umumisi ne 
düşünüyor? Bu hususta izahat isterim. İzahatı 
lâzimeyi dinledikten sonra mütalâamı beyan ede
ceğim. Bu baptaki hakkı kelâmımı muhafaza 
•ediyorum. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ
Sİ 'FAHRİ. B. — Sabri Beyefendi demin izah et
liler. Müraselâtı şimdiki halde ya jandarmalar 
veya postalıanelerimize koyduğumuz kutularla 
temin ediyoruz efendim. Her köy için postahane-
n in civarında kutular vardır. Haftada bir, on 
günde bir gelen köylü mektupları oradan alır, 
götürür ashabına verir. Doğrudan doğruya oraya 
kadar- götürecek, şehir dâhilinde olduğu gibi bir 
müvezzi yoktur. Ya. muhtara .verilir, vah utta 
köylüden her hangi birisi gelir alır. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Mesu
liyeti postahane kabul ediyor mu, etmiyor mu? 

MÜDÜRÜ UMUMİ FAHRİ B. — Postahane-
ye kadar mesuliyeti alır, postahaneden ilerisine 
mesuliyet alamaz. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Mecli
sin müzakeratını hariçten temaşa ettiğim bir 
günde tesadüf ediliyordu ki, şu kürsüden şu 
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Meclisin kiyasetine bilistihkak geqen Gazi Paşa 
Hasretlerinin bir sözünü işitmiş ve büyük bir 
alâka ile hafızama nakşetmiştim. «Artık anlaşıl-

| di ve tahakkuk etti ki bu memleketin sahibi ha-
| kikisin efendisi köylüdür!» denildi ve şu muhiti 
J muhteremde rey itasına salâhiyettar bulunan ze

vatı muhtereme bu cümlei mübecceleyi büyük 
alkışlarla alkışladılar. Heyeti Muhteremenize şu 
noktayı arz etmek istiyorum: Görülüyor ki şu Mec- •-
liste ve istihdaf ettiğimiz Meclislerde yapılan ka
nunların temin etmek istediği menafi şehirlilere 
hasrediliyor. 

j SABRI B. (Saruhan) — Hiç de Öyle değil. 
I HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Müsaade 
' buyurunuz! İstirham ederim. Maruzatım veçhile 
^ olmadığını şu kürsüye gelir izah edersiniz.' Ben

denizi de ikna ederseniz teşekkür ederim. Malî, 
bedenî vergilerin en büyüğü olan Kan Vrgisini 
veren Kanuna; hiçbir imtiyazdan istifade etme
mek şartiyle büyük bir itaati dindarane ile itaat 

i eden köylünün bu Devlet, daha doğrusu posta, 
J teessüs edelidenberi, mektubu eline götürülme-
i mis, verilmemiştir. Evvelinden de vapılmamıştır. 

Mürselünileyhe götürülmemiştir efendiler. Köy-
ı 1ün in bugün de, dün de malının bekçisi kendisi

dir. Köylerde polis ve jandarma teşkilâtı yok
tur efendiler. Bütün tekâlifi bütün ağırlığı ile 

) üzerinde taşıyor ve kanunların temin ettirdiği 
menafiden istifade ettirilmiyor ve ettirilmenin yo-
lıi, imkânı istihsal edilmiyor, edilmemiştir, edil
memektedir. Binaenaleyh bendeniz diyorum ki; 

I böyle Halk Hükümeti unvanı mübeccelini taşı-
i yan ve Halk Hükümeti ve Halk Fıkrası âzası ol

makla mübahi olduğunu söyliyen bir Meclis ar
tık köylüyü de düşünmelidir. Bu hususta ne ka
dar fedakârlık yapmak lâzımgelirse bunu da ih
tiyar etmeli. Şehirlileri, terfii sınıf ederek ara
sına girdiğim şehirlileri istifade ettrdiğimiz gi
bi köylüler için de kanunun fıkrası arasına br 
şey koyalım. Köylüden iki misli ücret alalım. 
Fakat mektubunu köylünün elinden alalım, gön
dereceği yere götürelim. Sonra da köylüye ge
len bir mektubu hiç olmazsa haftada bir defa 
eline götürüp verelim. Binaenaleyh bendeniz 
dikkat ettim. Kanun bu gibi. köylüyü müstefid-
edecek surette ahkâmı ihtiva etmemiş olduğun-, 
dan bu bapta izahatı kâfiye ve muknia bekle
rim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Altıncı 
maddede sarahat vardır. 
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HASAN FEHMİ Ef. (Devamla.) — Eğer al

tıncı madde okunur da benim istediklerim ka
bul edilmiş bulunursa maaşşükran kabul ederim. 

D r . M A Z H A R B . (Aydm).— -Bendeniz maat
teessüf müzakeratın son kısmına yetişmiş oldu
ğum için söyliyeceğim sözü, son ifadeye göre 
söyliyeceğim. Benden evvel iradı nutuk etmiş 
olan zevatın bütün arzularına iştirak etmekte
yim. 

Efendiler postahaneler, telgrafhaneler, Dev
letin bir varidat müessesesi. Devlet için bir irat 
menbaı halinden çıkmalıdır. Hakikaten posta 
insanların en medenî en zarurî bir ihtiyacıdır. Bu, 
Devlet müessesesi halinde bulundukça bu ih
tiyaç tatmin edilemiyeeektir. Postahanelerin 
yalnız oralardan fayda belkemek için 'değil, 
halka hizmet edecek ve müfidolaeak bir şekilde 
teessüs etmesi lâzımdır. Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umumiyesinin varidatı teşkilâta ki
fayet etmese dahi Hükümet bütçesine ayrıca bir 
para koymalı, hiçolmazsa pek çok yerlerde, 
şurada burada posta ve telgrafhaneler açmalı
dır. Şimdiye kadar teamül bir yerin iradı ma
sarifini korursa ancak o zaman orada posta mer
kezleri açarlar. Bu doğru bir şey değildir. Ben
deniz birçok nahiye merkezleri bilirim ki bü
yük satış ve istihsal ât merkezleridir. Halbuki 
şimendiferlerden uzak, telgraf merkezlerinden 
uzaktırlar, izmir ve istanbul gibi büyük piya
sa şehirleriyle günün vekayiini takibeden ma
haller arasındaki muhabere yirmi dört saat 
zarfında cereyan etmektedir. Bundan rençber-
ler tamamiyle mahrumdurlar. Bunu bu şekil
de telâkki etmelidirler.'Hiçbir zaman falan yer
de az insan vardır; orada az insan olduğundan 
az dâva rüyet dileeektir diye» mahkeme teşkil 
etmetken sarfınazar etmek mümkün olmadığı 
gibi telgrafhane, postahane tesisinden de kati
yen sarfınazar edilemez. Arz .etmek' istediğim 
şey şudur ki posta ve telgrafhaneler Devlet için 
bir irat değil, Devlet için halkın en büyük ihti
yacını temni etmek için bir müessese olmalı
dır: Binaenaleyh bunun içki varidatı kâfi de
ğildir diye postahane tesisinden sarfınazar 
edilemez. En mübrem yerlerde, en. mühim mahal
lerde tesisatı yapmak için kendi varidatı kifa
yet etmiyorsa bütçeye* bir miktar para vaz'mı 
Posta Müdüdiyeti Umumiyesinin teklif etmesini 
kendilerinden rica ederim. 
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SABRI B. (Saruhan) — Heyeti Umumiye-

nizin affını rica ederim; müstacelen verilen 
cevapta biraz noksanımız olmuştur. Hakikaten 

t Posta ve Telgraf idaresi inhisar tesiratmı na
zari dikkate almıştır. Altıncı 'maddeyi nazarı 
dikkate almıştır. Altıncı (maddeyi okuya
cak olursanız görürsünüz ki idare hakkı inhi
sarından büyük fedakârlık yapıyor. Sonra 
efendiler; köylüler meselesi mevzuubahsoldu. 
Hakikaten köy addolunacak, nahiye denilecek 
hiçbir yer kalmamıştır, ki - (dağ başında dört ha
neli değil - (200), (300) haneli olan köy ve 
nahiyelerden hiçbiri yoktur ki, postahane idaresi 
oraya mektup yetiştirememiş olsun ve sizi temin 
ederim ki, efendiler.. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hiçbir yerde yoktur. 
SABRI B. (Devamla) — inayet buyurunuz 

efendiler. Posta ve telgrafın tekemmülünü isti
yor musunuz? Tekâmülâtmı düşünüyor musunuz? 

j Arkadaşlara söyledim hesabı yapılmıştır. Size 
i takdim edeyim. Altı milyona ihtiyacımız var-
j dır. Lütfedecek olursanız memleketin istediği-
| niz köylerinde telgraf şebekeleri tesis edileeek-
j tir. Ve yanlarında da telefon şebekesi ihzar edi-
' lerek ikmal olunacaktır. Postaneler açılacaktır. 
I Sonra efendiler bakınız kanun ne diyor? Altıncı 
1 madde endişenizi izale ediyor. Posta idaresi lü

zum Igöreceği yerlerde posta merkezi tesis edecek. 
Eğer memur bulunmazsa oradaki varidatından 
bir kısmmı terk etmek suretiyle bir beyiye şu
besi açacak. Beyiye şubesi açmadığı surette 
belediyeye rica edecek, belediye vasıt-asiyle bele
diye depozito şebekeleri tesis edecektir. Posta 
idaresi hakikaten bu ciheti düşünmüştür. Ve 
posta inhisarı hakkında takyidat teklif etmekte
dir. Bu kanunla zannederim ki, bu hususta en
dişe eden arkadaşlarımızın endişeleri bertaraf 

i edilmiş oluyor. 
I ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, 

bendeniz de uzun söylemek istemiyorum. Haki-
, katen, beyefendinin söylediği gibi her köye köy

lünün mektuplarını göndermek bugün bir nimet 
olur. Fakat bu |bir bütçe meselesidir. Eğer ona 
imkân varsa posta idaresine üç dört milyon lira 
verelim. Fakat köylü evvelâ kendi mahsullerini 
sevk 'edecek ve kendini teıtfih 'edecek vasıtayı bul
sun. Ondan sonra mektuplarını göndermenin im
kânını bulur. 

HALlD B. (Kastamonu) — Efendim bende
niz posta ve telgraf idaremizin noksanlarından 
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ve sairesinden baüsetmiyeeeğim. Paramız olur, 
vakit buluruz; inşaallah memleketimizin her ta
rafında, en ücra köşelerinde posta ve telgraf! 
teşkilâtım görürüz. 

Bendenizin arz etmek istediğim nokta bu 
mesele bir adil ve zulüm meselesidir. Hepiniz 
bilirsiniz efendiler bu memleketin en mazlum 
unsuru köylüdür. Ve köylüye ta.hmil edilen te
kâlif haklı olarak suiistimale vesile olmuştur, 
köylüyü ezmeye selbebolmuştur. Şimdi 'burada 
hak ve adi e müstenidolmıyarak bir mükellefi
yet v az'e diyoruz. Bunun ımukalbili köylü tara
fından istifa edilmeksizin, bu her vasıtai res
miye tarafından köylünün iz'aç ve ızrarına se
bebiyet verecektir. Efendim, en basit birkaidei 

•f ikiliyedir. «'Külfet nimete göredir.» Biz köylü
ye ne yapıyoruz ki; şimdi bu külfeti de tahmil 
ediyoruz? Mektubunu yerine ^götüremiyoruz, 
telgrafını yetiştiremiyoruz. Askerdeki -evlâtla
rına veyahut her hangi bir akrabasına göndere
ceği ufacık bir kâğıdı alıp mahallime veremiyo
ruz. Böyle olduğu halde bu adamlara, «Senin 
köyün inhisar idaresinin dahilindedir. Binaen
aleyh, isen mektubunu, telgrafını posta idaresine 
getirip vcrmeve mecbursun.» diyemezsiniz. Bu 
esasa nazaran 'bendeniz teklif ediyorum, Kiya
seti • Celileye de bir takrir v.erdjm. Takririmde 
diyorum ki": Posta idaresinin inhisarı, teşkilât 
mevcudolan mahallere mahsurdur. 

Sonra, inhisar tahtında olan mevadda geçi
yorum. İnhisar tahtında 'olan mevad, mekâtip 
ve açık muhabere varakalarından ibarettir. Her 
halde bu suretle taihdidedilm elidirler. Teşkilât 
olmıyan mahallerde bu inhisar maddesi bilhassa 
jandarmalar için gayet fena bir vesilei suiisti
mal olur. 

SABRI B. (Saruihan) — Efendim, eğer ten
sip buyururursa bu mesele altıncı maddenin 
'kıraatinden sonra mevzuulbaıhsolsun. 

MAZHAPv MÜFÎD B. (Denizli) —. Efendim, 
bu kanundan da 'köylülerin şehirliler kadar 
ımüstefidıolamıaıması hayretimi mu^ibolmadı. 
Yalnız 'beyefendiler; elektrik yapılır şehirde, 
yol yapılır şehirde, her şey şehirde yapılır. Son
ra Posta Kanununa göre şehirli de. beş kuruş 
verir. Müvezzi şe'hirlinin mektubunu evine ka
dar götürür, köylü ise 'şekre kadar yaya gelip 
mektuibuniı almaya mecburdur. Binaenaleyh, 
Efendi Hazretlerinin fikirlerine tamamen işti
rak ediyorum. Kasabalılar beş kuruş verdiği 
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halde mektupları ayaklarına kadar gidiyor da, 
niçin köylü mektubu için kasabaya kadar yürü
meye mahkûm olsun? Kanunda, vergide adalet 
yoktur. Hizmet mukabili şu parada adalet yok
tur. Fakat şunu da .müdrikim beyefendiler. Me
selâ ımemaliki Türkiye'de - Memaliki Osmaniye 
demiyorum -binlerce köy vardır. Bütün bu köy
lere posta idaresi tevziat yapaıbilir mi, yapamaz 
mı? .(Yapamaz) kelimesi dünyada yoktur. Her 
şey yapılır. Sizler mademki, teceddüt tarafta
rısınız; (olmaz) yoktur. Şimdi binlerce köyü
müz var; bu .binlerce (köye müvezzi göndermek 
imkânsız ise - olmaz demiyorum - mektuplarım 
hiç olmazsa nahiye merkezine kadar olsun gön
derelim. Zavallı köylü Ibuna da razıdır. Sabri 
Beyefendi buyurdular ki, «Her köye posta ve 
telgraf ve telefon yaparız. Fakat bize altı mil
yon lira veriniz.» bu da bizim gözümüzü kor
kutmak için ıhazır sözlerdir. Bir şey yapılacak 
mı lh.e-m.en «Veriniz sekiz milyon lira» derler. 
«Veremeyiz» cevabına karşı, «öyle ise siz de 
vazgeçiniz» mukabelesinde bulunurlar. Beyefen
di her köye telefon istemiyoruz, /bir kere mer
kezlere yapınız, sonra da köylere olsun. Biz 
telefondan vazgeçtik. Bir defa kaza merkezle
rine telgraf yapınız da ondan sonra köylere sıra 
gelsin. Bizim şimdi istediğimiz, ımektııpların 
hiç 'olmazsa nevalhi merkezlerine kadar gitmesi
dir. Bunun için de bir masrafa ihtiyaç varsa, 
Posta Müdürü Umumisi Beyden soruyorum : 
Hiç olmazsa nevahi merkezlerine kadar olsun 
mektupları göndermek için kaç kuruşa ihtiyaç
ları vardır? Bize sahih 'bir hesap getirsinler, 
Heyeti Celile buna baksın. Kabul edelim, bu 
olur. Yoksa altı milyon lira istemekle iş ;olmaz. 
Ben mektupları köylere kadar .götüreceğim. 
Fakat lâzım olan ücret »şudur, diye hesap üze
rine 'bir proje ,getiriniz. Heyeti Celi!eniz o he
saba bakar ve bir karar verir. Yoksa Sabri Be
yin dediği >gibi altı milyon lira ile yapılacak te
lefona bugün lüzutm yoktur. Posta idaresi bu : 

gün benim, mektubumu, telgrafımı götürsün, 
sonra telefon yapsın. 

OİFTOİ MEBM ND FFAD B. (Kastamonu) — 
Efendiler, Sabri Beyefendi ifadelerinde buyur
dular k i ; ancak üç beş haneli olan köylerin mü-
raselesi temin olunmuyor, diğerlerinin olunu
yor. Bu istiklâl Muharebesinde kanının çoğunu 
akıtan üç beş haneli köylerdir. Akan kanın 
çoğu onundur. Kamın akıtan, çoluğuyla, eocu-
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ğııyla sabanını sürerek ekinini yetiştiren ve mu
zaffer ordusunu besliyen, zaferi kazanan köy
lüdür. Bugün çiftçi için ne düşünülüyor? Bir 
dağda iskân etmiş hayatı için çalışıyor. Hükü
mete sâyinin verisini veriyor. Bunun bir mektu
bunun irsali için seyyar postalar gibi bir şey
ler düşünülse kıyamet mi kopar? Bunların bir 
hakkı hayata vardır. Bunlar da artık mü kât rol
den müraseleden mahrum edilmemelidir. Rica 
ederim, üç beş haneli köylü diye bunları hakir 
görmiyelim. Bu kürsü muallâdan çok işittik ki : 
Çiftçi vatanın efendisidir. Efendi ise verdiği 
paranın mukabilinde hizmet bekler. Efendiler 
dertlerimiz elimdir. Eğer biz tekâmül ve terâkki 
etmek istiyorsak çiftçiyi, köylüyü terâkki ve 
teali ettirmeliyiz. Yoksa başka türlü felahımız 
yoktur. Bu vatanın felahı için kanını dökecek 
ve bütçeyi dolduracak çiftçidir, rençberdir, sa
handır. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
da takrir vardır. Müsaade buyurursanız takrir
leri okumazdan evvel hulâsasını arz edeyim. 
Hasan Fehmi Efendi Hazretleri kanunun heye
ti umıımiyesine ait söylediler. Maddenin ta'diline 
dair bir şekil ve suret göstermediler. Madde, 
posta inhisarı ile, posta inhisarından mütevel
lit mevaddı havidir. Usulen kifayeti müzakere
ye vaz'olunduktan sonra takrirler okunacağı
na nazaran takrirlerden kabul buyurulanı bit
tabi encümene gidecektir. Bunun için müzake
reyi hulâsa ve muntazaman reye vaz'edebilmek 
için evvelemirde kifayeti müzakere hakkındaki 
takriri reye vaz'ediyorum. Beşinci maddenin 
müzakeresini kâfi görenler el kaldırsın. Kâfi 
görüldü efendim. 

SABRİ B. (Sarahati) — Efendim takrir sa
hibi beylerden istirham ederim. Bir kere altıncı 
madde okunsun, müzakere cereyan etsin; eğer o 
madde bu endişeyi tatmin etmiyorsa o vakit 
l)iı takrir reye konulur. (Tatmin etmez sadaları) 
Ve ilâve suretiyle vaz'olunur. 

AHMET) HİLMİ B. (Kayseri) — Altıncı. 
madde tatmin etmez. 

REİS — Müsaade buyurunuz, müzakerenin 
kifayeti takarrür etmiştir. Takrirleri okuyaca
ğa-

^. Riyasete 
Beşinci maddedeki (Hükümet) tâbirinin ye-
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| rine (Heyeti Vekile) tâbirinin vaz'mı teklif 
I eylerini. 

Dersini 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kâfi görülmesini teklif eyle

riz. 
Sivas Mebusu Kayseri 
Halis Turgud Ahmed Hilmi 

Riyaseti Celileye 
• Beşinci maddenin birinci fıkrasının berveç-
hiâti tadilini teklif ederim : 

Posta inhisarı posta teşkilâtı yapılan mahal
lere nıaksurdur. İnhisara dâhil olan mevad ; ıııo-
kâtîp ve açık muhabere varakalarından ibarettir. 

1/9/1339 
Zonguldak 

Halil 

Riyaseti Celileye 
I Beşinci maddenin «Posta İdaresinin inhisarı 

tahtında olan mevad»1 fıkrasının «Posta İdare 
ve şua bat inin teessüs ettiği mahallerde» şeklin
de tadilini teklif ederim. 

Kayseri 
Ahmed Hilmi 

Riyaseti Celileye 
«Ancak posta şubesi bulunmıyan mahaller 

arasında veya Hükümetçe»1 beşinci madde
nin ikinci fıkrasının bu suretle başlamasını tek
lif ederim. 

Karesi 
Mehmed Vehbî 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin iptidasına (Posta İdaresi 

müesses olan yerlere) kaydının ilâvesini teklif 
ederim. 

1. Eylül 1339 
Çanakkale Mebusu 

Mehmed 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin «Kezalik posta teşkilâtı 

mevcudolan hututtan geçmek üzere mücavir 
kura ile kasabalar veya kura beynindeı teati 
• •Umacak me'kâtîp müstesnadır» "kaydı ilâve 
olunmalıdır. 

Trabzon Mebusu 
Muhtar 
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Riyasete 

Beşinci maddenin son cümlesine f ıkra iâ t i -
yenin ilâvesini teklif ederiz : . 

« ; . ; efradın kendi masalihi zatiyele-
rine aidolaralk hadimleri vasıtasiyle teati ede
cekleri mekâtîp ile henüz posta merkezi veya 
beyiye şubesi teessüs etmemiş olan yerlerden 
gönderilecek kâffei mekâtîp ve evrak ve bil
cümle » 

Çatalca Mebusu Edirne 
ŞaMr Hüseyin Rıf ki 

• 
Riyaseti Celüeye 

'Beşinci maddeye fikaratı âtiyenin ilâvesini 
teklif eylerim : 

Köylüye ait müraselâtı posta idaresi men-
sulbolduğu nahiye merkezindeki müdüre İsal 
eder. Nahiye müdürü 'mezkûr mektubu aiid-
olduğu köye nahiyenin jandarması vasıtasiyle 
irsale mecburdur. 

1 Eylül 13P>9 
Bozok 

Ahmed Ham di 
REİS — Efendim, Dersim Mebusu Feridun 

Fikrti Beyefendi takrirlerinde (Hükümet) ' ke
limesinin yerine (Heyeti Vekile) tâbirinin ko
nulmasını teklif ediyorlar. Binaenaleyh tek
lifi reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Kayseri rMebusu Abmdd Hilmi, Çanakkale 
Mebusu Mehmed, Trabzon Mebusu Muhtar, 
Çataiea Mebusu ŞaMr beylerle rüfebasınm tak
rirleri ve Karesi Mebusu Mehmed Vehbi Beyin 
takriri inhisarı mutlakin takyidine mütaallik-
tir. Binaenaleyh cereyan «den müzakerede in
hisara ait mesailin ehemmiyetini göstermiştir. 
Müsaade ederseniz bu takrirleri encümene tev
di edelim. Encümen tetkik etsin. (Çdk müna
sip, «sesleri) Bu takrirlerin encümence tetkiki
ni kaibul edenler lütfen el kaldırsın. Nazarı 
mütalâaya allınıp enidümene tevdi edilmiştir. 

Bozok Mebusu Hamdı Beyin takririni lüt
fen okuyunuz. 

(Bozok Mebusu Hamdi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS —-.-Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el baldırsın. Alınmamıştır efendim. 
Beşinei madde bu tadilnamelerle encümene ha
vale edilmiştir. Altıncı maddenin müzakere-
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ı sine başlıyoruz. (Ekseriyet yoktur, şada lan) 
p Ekseriyet mevcuttur. 

MADDE 6. — Fosta idaresi lüzum görece
ği yerlerde posta merakizi veya beyiye şubele
ri tesis etmek ve bu merakiz ve şuabatta ifa 
olunacak muamelâtın nev'ini tâyin eylemek ve 
icabeden meva'ki (beyninde eyyamı muayyenede 
posta teatisini temin için belediyeleri mezun 
kılmak hakkını haizdir. 

REİS —• Efendim, altıncı madde hakkın
da söz istiyen var mı? 

TALÂT B, (Ardahan) — Efendim, köylü
ler hakikaten birçok teshiiâttan mahrum kalı
yorlar. Bu husus hakkında Has'an Fehmi Efen
di Hazretlerinin beliğ ifadatma bir şey ilâve 
edemem. Yalnız köylünün mektubunu eline 
vermek veya elinden alıp mürselünileyhine ir
sal etmek kâfi değildir. Köylü okumak bilmez, 
yazmak bilmez. Yirmi beş senelik hayatı me-
muriyetimdcki tecrübemi söylüyorum. Efendi
ler! 'Bir köylü bir mektubu bir liraya yazdı
rıyor. Postahanelerde beyiye şubelerinde o 
efendi olan köylüye gelecek mektubu okuya
cak ve göndereceğini meccanen yazacak bir me
mur bulundurmalıyız. Maarif, mekteplerini 

, köylere teşmil edinceye kadar (köylülerin mek
tuplarını yazdıracak bir vasıta ister. Aynı za
manda köylüye isal edilen mektup da beyhu
dedir. Zira okutmak için ta nahiye merkezine 
kadar inecektir. Binaenaleyh teklifim veçhile 
köylünün mektuplarını meccanen okuyup ya-

I zacak birer memur tâyin edilsin ve köylü de 
I o zaman efendi olduğunu anlasın. 

HALİD B. (Kastamonu) — Efendim, he-
I men her kaza merkezinde birer ahzi asker şu-
I besi vardır. Köylüler askerî muamelâttan do-
I layı şubelerle sık sık temasta bulunurlar. Bu 
I maddeye (Belediye) kelimesinden sonra (ve 
I ahz'i 'asker şuîbeleri) diye ilâve ederek ahzi as-
I ker şubelerinin tavassutunu teklif ediyorum. 
I (Ahzi asker şubeleri kaldırılacaktır, sadası) O 
I ayrı bir meseledir. Kaldırılıncaya kadar 
I ! bu temin edilmiş olur. Ahzi asfcer şubelerini 
I belki de kaldırmıyacağız. 

I SABRİ B. (Saruhan) — Efendim, demin 
I de arz ettiğim üzere inhisarın bâzı yerlerde 
I tatbik olunamamasından dolayı ne yolda anma-. 
I mele edileceği çok düşünülmüştür. Köylünün 
I sıyanetini, istifadesini çok düşündük. Maat-
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teessüf parasızlıktan ve vesaitsizlikten dolayı 
ihtiyaç hakkiyle tatmin edilemedi. Meselâ Diya-
bekir, Musul taraflarında köylerde teşkilât ya
pılmamıştır. Eğer bu hakkı inhisar ref 'edilecek 
olursa mahzuru daî olur. Bunun acı misalini gör
müştüm. Dicle'de işliyen İngiliz motorları telsiz 
teçhizatiyle muhaberatta bulunuyorlardı. îdare, 
bu hak Devletindir. ıSiz nasıl telsiz işletiyorsunuz 
diye derakap protesto etmişti. Onlar cevaben 
inhisarınızı gösteriniz, tazmin edelim dediler. 
Şimdi bu inhisarı da kaldırdığımız zaman memle
ketimizin bir kısmında arzu edi'lmiyen vesaitle 
birtakım posta idareleri tahassul edecektir. Bina
enaleyh idare hem onun önüne geçmek ve hem 
köylünün ihtiyacatını bir derece tatmin etmek 
için beyiye şubelerini evvelâ nazarı itibare almış
tır. Bu köylerde aklı başında ve adres okuyabilir 
adamlara (Siz beyiye şubelerini idare ediniz. Va
ziyete göre hâsılatın yüzde onunu verelim veya
hut size bir miktar muaveneti nakdîyede buluna
lım. Size pul verelim. Köylünün mektuplarına 
pul yapıştırınız ve gelen mektupları siz tevzi 
ediniz) diyeceğiz, birinci düşündüğümüz şey bu-
dıu\ ikincisi bâzı yerlerde, belediye teşkilâtı oları 
mahallerde belediye âzası - ki, köylü üzerinde da
ha yüksek mevkileri vardır - onlara muayyen 
günlerde bu işi yaptırmayı düşünüyoruz. 
Efendiler zannediyorum ki, inhisarın mutlakıye
tini takyideden bu madde her - türlü endişeleri 
defe kâfidir. 

REİS — Efendim bu altıncı madde hakkında 
başka söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Binaena
leyh reyi âlinize arz ediyorum. Altıncı madde
nin müzakeresini kâfi göronler lütfen el kaldır
sın. Altıncı maddenin müzakeresi kâfi görülmüş
tür. 

Ardahan Mebusu Talât Beyin takririni oku
tacağız efendim. 
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Riyaseti Celileye 

Altıncı maddeye fıkrai âtiyenin ilâvesini tek
lif eylerim. 

Ardahan Mebusu 
Talât 

Köylülerin mektubunu meccanen yazmak ve 
okumak için nahiye merkezlerinde birer memur 
bulundurulacaktır. 

REılB — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmadı efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Belediye 
heyeti olan yerler pek mahduttur. Her halde he
yeti ihtiyariye kaydını koymak lâzımdır. 

SABRI B. (Saruhan) — Efendim meccanen 
naklederlerse evleviyetle meccanen, etmezlerse 
bir zata para vererek bu temin olunacaktır. 

REİS — Efenâim başka söz istiyen yar mı? 
(Yok sesleri) Altıncı maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu. Yedinci madde
yi ruznameyi âtiye bırakacağım. 

Şer'iye Vekili intihabı hakkındaki aranın ne
ticesini arz edeceğim. İntihaba iştirak eden azayı 
kiramın adedi (179). Bundan (177) rey Saruhan 
Mebusu Mustafa Fevzi Efendi Hazretleri almış
tır, (1) rey Kastamonu Mebusu Ahmed Mahir 
Efendi almıştır. (1) rey de müstenkif vardır. 
Binaenaleyh (177) reyle Mustafa Fevzi Efendi 
Hazretleri: Şer'iye Vekâletine intihap kılınmış
tır. Müsaade buyurursanız Posta Kanununun 
müzakeresine devam olunmak ve Pazartesi günü 
saat bir buçukta içtima etmek üzere Celseyi kapı
yorum efendim. 

Hitamı müzakerat; saat: 6,35 
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îçtimaı âti ruznamesi 

1. — %â\) 11 sabık hu 1 a s as ı 
2. — Kvrakı varide 

Lâyihalar 
Darüleytamlar Müdüriyeti lrmumiyesine yedi 

aylık tahsisat itasına dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinden mevrut lâyiha i kanuniye 

Teklifler 
Takrirler 

Menderes nehrinden Denizli, Nazilli, Aydın, 
Bozdoğan,, Söke ovaları arazilerini irva ve İska 
etmek üzere İstanbul Hükümetince keşfiyatı icra. 
ve harita projesi tanzim edildiğini ve mezkûr dos
yanın İstanbul Hükümeti Nafıa Nezareti dosya
sında meveudolaeağından bahsile biieelp leşebbü-
büsatı mezkûrenin müceddeden ihyası hakkında 
Denizli Mebusu Yusuf Bey ve refikinin temenni 
takriri. * 

Eskişehir livasının tohumluğa olan ihtiyacı 
hakkında Eskişehir Mebusu Emin. Beyin temenni 
takriri. 

Sivas kongresine iştirak eden zevata İstiklâl 
Madalyası ve birer silâh itası temenniyatma: dair 
Kayseri Mebusu Hr. Mazhar Bey ve rüfekasının 
takriri. 

Ahvali sıhhiye hakkında Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletinden Keyseri Mebusu Dr. 
Jlalid Mazhar Beyin temenni takriri. 

Donanma Cemiyetinin ihvası hakkında Sa

ralı an Mebusu Sabri Bey ve rüfekasının takrir
leri. 

Tezkereler 
(Petrol, neft ve tabiî havagazı menbaları hak

kında olup İktisat Encümeninde bulunan lâyi
hai kanuniyenin iadesi hakkında İcra Vekilleri 
.'Heyeti Riya seti tezkeresi. 

Seferberlik ve zammı maaş Kanununun tefsi
rine ait tezkerenin tesrii ifası hakkında Heyeti 
Vekile Riyaseti tezkeresi. 

Encümenler mazbataları 
.Lâyiha Encümeni mazbatasının reddiyle şa

yanı müzakere görülen Tunalı Hilmi Beyin 
İmar Vekâleti hakkındaki teklifi kanunisi. 

Lüzumlu, lüzumsuz evrak hakkında Kanunu 
Ksasi Küçümeni mazbatası. 

Lüzumlu, lüzumsuz evrak hakkında Maarif 
Küçümeni mazbatası. 

Lüzumlu, lüzumsuz evrak hakkında Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

Lüzumlu, lüzumsuz evrak hakkında İstida 
Kncümeni mazbatası. 

Evrakı mire 
Sulh. muahedesinin tasdiki tebrikini muta-

' zammın İstanbul Şehremanetinin telgrafı. 

Müzakere edilecek mevad 
Posta, lâvihai kanunivesi. 
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